
 

 
CPO Symposium ‘De staat van de rechtsstaat’ 
 
14 december 2017 | Den Haag | 3 PO | Deelname is gratis. 
 
De rechtsstaat staat onder druk, ook in Nederland. Waaruit bestaat die druk precies? Hoe kwalijk is deze 
druk en wat moeten we doen om het tij te keren? Waar zouden de prioriteiten moeten liggen van de 
nieuwe ministers op het ministerie van Justitie en Veiligheid?  
 
Dat het thema hoog op de agenda staat van politiek Den Haag blijkt uit het voornemen van de commissie 
Veiligheid en Justitie in de Eerste Kamer om met het nieuwe kabinet in debat te gaan over de staat van de 
rechtsstaat. In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van Rutte III krijgen het onderhoud en de 
modernisering van en de investering in een democratische en weerbare rechtsstaat een prominente rol.  
 
Reden voor het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO), onderdeel van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen, om op 14 december het symposium ‘De staat van de rechtsstaat’ te organiseren. 
We roepen alle juridische professionals op om via deelname aan het symposium bij te dragen aan het debat 
over de staat van de rechtsstaat.  
 
Programma 
 
Prof. mr. Ybo Buruma, raadsheer in de Hoge Raad en hoogleraar ‘Rechtsstaat, rechtsvorming en democratie’ 
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, is dagvoorzitter en discussieleider.  
Mr. Willem Bekkers, oud-advocaat en oud-deken Nederlandse Orde van Advocaten, verzorgt een korte 
inleiding over de rol van de jurist in de rechtsstaat van de toekomst.  
Aansluitend zijn er bijdragen van diverse sprekers vanuit strafrechtelijke, civielrechtelijke en staats- en 
bestuursrechtelijke invalshoeken. Zij poneren prikkelende stellingen die zij kort zullen inleiden.  
De deelnemers in de zaal kunnen via hun smartphones op de stellingen reageren zodat een bodem wordt 
gecreëerd voor een levendige discussie.  
 
15.30 uur Welkom door de voorzitter en discussieleider, prof. mr Ybo Buruma, raadsheer in de Hoge Raad 
 en hoogleraar Rechtsstaat, rechtsvorming en democratie (CPO-wisselleerstoel) aan de Radboud 
 Universiteit 
15.40 uur Inleiding door mr. Willem Bekkers, oud-advocaat en oud-deken Nederlandse Orde van Advocaten 
16.00 uur Strafrechtelijk perspectief: 'Het oprekken van de regels of de afkalving van de rechtsstaat' 
 Mr. Christian Flokstra, advocaat Ficq & Partners 
 Mr. Hans Pieters, senior A-G bij het OM  
16.30 uur Discussie 
16.55 uur Pauze 
17.10 uur Civielrechtelijk perspectief: ‘De invloed van moderne technologieën op het functioneren van de 
 rechtsstaat’ 
 Maxim Februari, schrijver en columnist 
17.40 uur Discussie 
18.05 uur Staats- en bestuursrechtelijk perspectief: 'Vormen de mensenrechten en trias politica nog steeds  
 de basis voor wetgeving en beleid van de overheid? 
 Drs. Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens 
18.35 uur Discussie 
19.00 uur Afsluiting 
 Aansluitend borrel met hapjes 
 

Programma onder voorbehoud 
 

 
 
Datum en tijd: 14 december 2017, 15.30 – 19.00 uur, aansluitend aangeklede borrel  
Locatie: Grote zittingszaal, voormalige gebouw van de Hoge Raad, Kazernestraat 52, Den Haag 
Doelgroep: Advocaten, leden van de rechterlijk macht, wetenschappers, (kandidaat-)notarissen, 
 politici, overheidsjuristen en andere juristen 
PE-punten: 3 PO NOvA en KNB 
Inschrijving: Deelname is gratis. Inschrijven via de blauwe inschrijfbutton of via www.symposia.cpo.nl. 
 
 

http://www.symposia.cpo.nl/
http://www.ru.nl/cpo/symposia/vm/cpo-symposium-staat-rechtsstaat/

