
 

De wereldwijde Covid 19-crisis stelt de westerse 
democratieën voor geheel nieuwe uitdagingen. In 
Duitsland en Nederland demonstreren mensen 
tegen de coronamaatregelen van de overheid. Hoe 
gaan de Duitse en Nederlandse rechtsstaat om met 
deze problematiek? Deze actuele en spannende 
vraag zullen wij samen met onze topsprekers 
nader onder de loep nemen. 
 
De Duits-Nederlandse Juristenconferentie is dit 
jaar opgezet als digitaal evenement (webinar). 
Deelname is gratis en vindt plaats via een 
livestream. Nadat u zich heeft geregistreerd 
ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan de 
conferentie per email een link naar het 
videoplatform van waaruit u de stream kunt 
volgen.  
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   Webinar 

Demokratien am Limit?” 

 

 
Save the date: 

 
De eerstvolgende fysieke bijeenkomst van de DNJC 

vindt plaats van 1 t/m 3 oktober 2021 in Haarlem. 

 



 

 

  

Programma & sprekers 

 
15.00 uur Welkomstwoord van het bestuur 
15.15 uur Lezing van Dr. Christian Bamberger  

„Das Virus: (k)eine Zumutung für die 
Demokratie“ 

15.50 uur Discussie 
16.05 uur Lezing van Prof. Dr. Leonard Besselink 

„Die relative Bedeutung des Rechts – über die 
Rechtmäßigkeit der Coronaregeln” 

16.45 uur Discussie 
17.00 uur Einde van de bijeenkomst 
 

Homepage 
www.deutsch-niederlaendische-
juristenkonferenz.de 
 
Facebook 
  
LinkedIn 

Registratie & techniek 

Om te kunnen deelnemen aan het webinar dient u zich eerst 
te registreren.  De deelname is gratis. Wij verzoeken u 
hiervoor een email met het onderwerp „Webinar“  te sturen 
naar het mailadres dnjk@vandiepen.com. 
 
Na de aanmelding ontvangt u eerst een ontvangstbevestiging 
per email. Vervolgens sturen wij u enkele dagen voorafgaand 
aan het webinar een email met de link naar de videostream en 
verdere uitleg.  
 
U kunt zich inschrijven t/m 1 oktober 2020. 
 
Voor de deelname aan het webinar heeft u enkel en computer 
met internet en speakers, of een smartphone nodig.  
 

 
Dr. Christian Bamberger is voorzitter van de 
Kammer für Gesundheits- und 
Infektionsschutzrecht bij het Verwaltungs-
gericht te Münster, en heeft in de afgelopen 
maanden diverse coronagerelateerde zaken 
behandeld.  
 
 
Prof. Dr. Leonard Besselink is hoogleraar 
constitutioneel recht aan de Universiteit van 
Amsterdam (UvA), en publiceert regelmatig 
over vraagstukken met betrekking tot 
nationaal en Europees constitutioneel recht. 
Gedurende de coronacrisis verscheen hij 
geregeld in de media in verband met vragen 
over het coronabeleid van de overheid. 
 


