Uitnodiging voor de 70ste jaarvergadering vd
Duits-Nederlandse Juristenconferentie

De Nederlandse Werkcommissie heeft de eer u voor de 70ste vergadering van de
Duits-Nederlandse Juristenconferentie uit te nodigen, die plaatsvindt in
Maastricht van 5 tot 7 oktober 2018.
Vrijdag 5 oktober 2018
Aankomst | Hotel Vaeshartelt (Weert 9, 6222 PG Maastricht)
13.30u - 17.30u | Symposium ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van Prof. Dr. Hans Ulrich
Jessurun d'Oliveira: "European Citizenship: a pie in the sky? Looking back on 25 years of
experiences and challenges ahead" (in het Engels)
Vanaf 19.00u tot 21.30u | Buffetdiner in hotel Vaeshartelt (€ 48 pp inclusief wijn & water,
op eigen kosten van de deelnemer)
Zaterdag 6 oktober 2018
09.15u | Bus transfer van hotel Vaeshartelt naar de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in
Maastricht

09.45u | Ontvangst deelnemers met koffie/thee in de faculteit
10.15u | Officiële opening van de conferentie in de Statenzaal van de rechtenfaculteit.
Verwelkoming door Prof. Dr. Gerard-René de Groot, emeritus hoogleraar rechtsvergelijking en
internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht
Academisch gedeelte:
10.45u | Lezing van Prof. Dr. Bertram Schmitt, President Trial Division, Internationaal Strafhof, Den
Haag: “Het Internationaal Strafhof in 2018 - De huidige stand van zaken en
toekomstperspektieven.”
11.45 - 12.30u | Discussie
Partnerprogramma:
10.45 - 12.30u | Begeleid bezoek aan de Sint Servaas Basiliek of een stadsrondleiding (met
Nederlandstalige en Duitstalige gidsen)
12.30u | Vertrek per bus naar het Ursulinenconvent in Eijsden
13.00 - 14.15u | Lunch
14.15 - 16.30u | Bezoek aan het Museum "Het Ursulinenconvent": Tentoonstelling over
Keizer Wilhelm II, die op 11 november 1918 in Eijsden aankwam
16.30 - 17.00u | Koffie/thee met gebak
17.00u | Bus transfer naar hotel Vaeshartelt in Maastricht
18.30u | Borrel in de hotelbar
19.30 - 23.00u | Diner in hotel Vaeshartelt
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Zondag 7 oktober 2018
10.00u | Lezing van Prof. Dr. André Klip,
Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht en grensoverschrijdende aspecten van het strafrecht,
Universiteit Maastricht: "100 jaar uitlevering van Keizer Wilhelm II - Oorsprong van het
internationale strafrecht"
11.00u | Koffiepauze
11.30u | Discussie
12.30

u | Sluiting van de conferentie

AANVULLENDE INFORMATIE
Het congreshotel is hotel Vaeshartelt in Maastricht. Dit hotel beschikt over voldoende (gratis)
parkeerplaatsen. De kamerprijs bedraagt € 115 inclusief ontbijt en exlcusief de verblijfsbelasting
van €6 (per persoon per nacht).

De deelnemers worden vriendelijk gevraagd zelf de kamer(s) voor 15 augustus te reserveren (met
vermelding van Duits-Nederlandse Juristenconferentie) bij hotel Vaeshartelt. Tel.:043 369 0200,
e-mail: info@vaeshartelt.nl
Aanmelding voor de conferentie dient bij voorkeur te geschieden via online registratie op de
website: www.deutsch-niederlaendische-juristenkonferenz.de/ Het inzenden van bijgaand
registratieformulier is ook mogelijk. Registratie deadline is 31 augustus 2018.
De conferentiebijdrage bedraagt:
• € 200 per persoon (inclusief het diner op zaterdag en exclusief de dinerkosten op vrijdagavond).
• Voor jonge juristen tot 35 jaar geldt een tarief van € 100 per persoon (inclusief het diner op
zaterdag en exclusief de dinerkosten op vrijdagavond).
• € 50 per persoon voor studenten (exclusief het diner op zaterdag en exclusief de dinerkosten op
vrijdag).
• De conferentiebijdrage met de eventuele deelname prijs aan het dinerbuffet op vrijdagavond
(€48 pp) dient tegelijkertijd met de aanmelding te worden overgemaakt op:
• Rekening: 65.76.18.705 (ING Bank)
IBAN: NL05INGB0657618705
Swift: INGBNL2A
Vermeld u tevens volgend betalingskenmerk: "ordernummer 32471507N’.
Het conferentieburo is geopend:
• op vrijdag 5 oktober 2018 van 18.00u tot 21.30u in hotel Vaershartelt en
• op zaterdag 6 oktober 2018 van 09.30u tot 12.30u in de rechtenfaculteit in Maastricht
• Er zal altijd een lid van de organisatie op diverse locaties aanwezig zijn om uw vragen te
beantwoorden.
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