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faculteit rechtsgeleerdheid  public trust and public 
law 

 

De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving 
 

Programma Eerste jaarcongres Public Trust and Public Law 

 

 

09.30  Ontvangst met koffie/thee 

 

10.00  Plenaire opening  

 Locatie: Congreszaal  

  

 Introductie 

 Marc Hertogh 

 

 Keynote: Vertrouwen krijgen door het te geven  

 Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman  

   

 Discussie 

 

11.00 Pauze 

 

11.15 Parallelsessie I 

 (A) Vertrouwen in en tussen overheden 

 Locatie: Zaal 1.04  

 (B) Vertrouwen in onafhankelijke actoren en toezichthouders 

 Locatie: Zaal 1.12 

  

12.45 Lunch 

  

13.30  Parallelsessie II 

(A) Vertrouwen en handhaving in het sociaal domein  

 Locatie: Zaal 1.04 

(B) Public trust by seeing justice done 

 Locatie: Zaal 1.12 

 

15.00 Pauze 

 

15.15 Parallelsessie III 

 (A) Vertrouwen in publieke en private actoren 

 Locatie: Zaal 1.04 

(B) Vertrouwen bij handhaving van de openbare orde 

Locatie: Zaal 1.12 

 

16.45 Plenaire afsluiting 

 Bert Marseille 

 

16.55 Borrel 
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Parallelsessie I (11.15-12.45)  

 

(A) Vertrouwen in en tussen overheden 

 Locatie: Zaal 1.04 

 Voorzitter: Heleen Weyers 

 
Bröring  Vergunningverlening, toezicht en  
& De Graaf   handhaving: vertrouwen op kwaliteit of 

verankeren in de wet? 
 
Goeting  Samenwerking, verantwoording en 

vertrouwen 
 
Marseille   De relatie tussen gemeente en uitvoerende 

instellingen in het sociaal domein: 
samenwerking of toezicht 

 
Damen  Vuistregels vertrouwensbeginsel 

 
 

(B)  Vertrouwen in onafhankelijke actoren en toezichthouders 

 Locatie: Zaal 1.12 

 Voorzitter: Heinrich Winter 

 
 Hertogh  Welke bijdrage levert de Nationale 

ombudsman aan het herstel van het 
vertrouwen in de overheid? 

 
 Mackor   Vertrouwen en toezicht op onafhankelijke

  juridische professies in rechtsstatelijke 
 context 

  
 De Vries & Aelen  Verantwoording door publieke   
    toezichthouders anno 2015 
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Parallelsessie II (13.30-15.00)  

 

(A) Vertrouwen en handhaving in het sociaal domein  

Locatie: Zaal 1.04 

Voorzitter: Mentko Nap 

 

Bantema &  Vertrouwenwekkend onderzoek naar 
Weyers  vertrouwen 
 
De Winter  Responsief handhaven en het juridisch kader 

van de sociale zekerheid in Nederland 
 

Winter & De wisselwerking tussen het recht en de  
Boxum  toepassing daarvan bij 

bezwaarschriftprocedures over 
handhavingsbeslissingen 

 
Vonk Decentralisaties en grondwettelijke 

zorgplichten 
 

 

(B) Public trust by seeing justice done 

Locatie: Zaal 1.12 

Voorzitter: Marc Hertogh 

 

Merkouris  Ad hoc Judges in the ECtHR: Wherein Lies 
the Emphasis? 

 
Zhang  Media Mechanism for the Strengthening of 

Accountability in China’s Health Sector 
 

Kusumawati  Forced Evictions between Public and 
Communal Interests, an Issue on 
Accountability under the Indonesian Legal 
System 
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Parallelsessie III (15.15-16.45)  

 

(A) Vertrouwen in publieke en private actoren  

Locatie: Zaal 1.04 

Voorzitter: Antenor Hallo de Wolf 

 

Zeegers   Legislative footprints en vertrouwen 
 

Munneke  Parlementaire controle op afstand 
 

 Outhuijse    Hoe kan privaat toezicht in de bouwsector 
  worden geïntroduceerd, gelet op de  
  wisselwerking tussen recht en vertrouwen? 

 
 De Jager  De financiële sector: weg (van) vertrouwen of 

 op weg naar vertrouwen? 
 

(B) Vertrouwen bij handhaving van de openbare orde 

Locatie: Zaal 1.12 

Voorzitter: Hans Engels 

 

Brouwer   Ernstige verstoring van de openbare orde  
 

Van Kleef-Ruigrok   Bestuursdwangvormen en de 
noodbevelsbevoegdheid 

 
Huls  De algemene bevelsbevoegdheid van de politie 

en haar strafrechtelijke afdwingbaarheid 
 

Bruijn & Vols De burgemeester en de aanpak van 
drugshandel 
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