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Programma VWR Wintervergadering 2018 

vrijdag 2 februari 2018 

Section Sociology, Theory and Methodology, Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit 
Rotterdam 

Theil gebouw (ook wel C-gebouw), zalen Theil CB-2, Theil C2-2 en Theil C2-5. 

https://www.rsm.nl/fileadmin/Images_NEW/Alumni/Events/MBA_Alumni_Reunion/2014/Plat
tegrond_campus_Woudestein.pdf 

 

 

Agenda 

 

11.00 – 12.00: Bestuursvergadering, zaal Theil CB-2 
 
 
12.00 – 13.00: Inloop, koffie en thee, lunch 
 
 
13.00 – 14.00: Opening van de Wintervergadering  en ALV, zaal Theil CB-2 
 
 
14.00 – 15.15: Workshops (parallelle sessies)   
 

Sessie I The challenges of global legal pluralism (English), zaal Theil CB-2 
 
 Sessie II De strijd om de democratie, zaal Theil C2-2  
 
 Sessie III Recht, neurowetenschappen en rationaliteit, zaal Theil C2-5 
 
 
15.15 – 15.45: Koffie/Thee  
 
 
15.45 – 17.00: Aio-presentaties (parallelle sessies) 
 
 Sessie I (Nederlands), zaal Theil C2-2 
 
 Sessie II (English), zaal Theil C2-5 
 
 Sessie III (English), zaal Theil CB-2 
 
 
17.00:  Borrel  
 

https://www.rsm.nl/fileadmin/Images_NEW/Alumni/Events/MBA_Alumni_Reunion/2014/Plattegrond_campus_Woudestein.pdf
https://www.rsm.nl/fileadmin/Images_NEW/Alumni/Events/MBA_Alumni_Reunion/2014/Plattegrond_campus_Woudestein.pdf
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Workshop Parallelsessie I The challenges of global legal pluralism 

Organizers: Thomas Riesthuis (UU) and Sanne Taekema (EUR), and the Section Sociology, 

Theory and Methodology, Erasmus School of Law, Rotterdam 

Chair: Sanne Taekema 

Intrductions by: Andrew Hadjigeorgiou (Groningen), Hans Lindahl (Tilburg), Thomas Riesthuis 

Today’s legal world contains a wide variety of legal orders on different levels and with different 

scope. These legal orders overlap and interact, and often come into conflict, a phenomenon that 

is labeled global legal pluralism. In this workshop we want to discuss the implications of global 

legal pluralism for legal philosophy. It raises at least five challenges for theories of law. 

First, it recognizes a wide variety of law-producing actors, going beyond the law-making 

institutions of the state, ranging from tribes to religious organizations to private agencies and 

intergovernmental bodies. 

Second, global legal pluralism recognizes a wide variety of types of law, including different kinds 

of non-state law, such as customary law, internal regulations, international private standards. Is 

it still possible to encompass all of these legal phenomena in one concept of law? 

Third, and closely connected to the previous point, many of the legal regimes studied emerge 

gradually. Many legal orders are not created at a specific constitutional moment, but emerge 

from normative orders that gradually come to look more like law, until almost everyone will 

regard them as law. Does this mean we need to think of law as a gradual concept?  

Fourth, the pluralism of global legal pluralism is not a loose collection of separate and sovereign 

legal orders. These legal orders overlap and are intertwined in many ways. They are more 

adequately described as multi-level legal orders than as a set of separate legal systems. The 

European legal order with the interactions between EU law, member state national law and the 

European Convention on Human Rights illustrates this point well.  

Fifth, most of the political orders associated with this variety of legal orders do not resemble the 

state-bound legal orders that normative political theories usually focus on. How can we 

construct normative theories for a global legal pluralist order?   

More challenges may probably be identified, raising both conceptual and normative questions 

for legal philosophy. The aim of the workshop is to have a discussion on these challenges and 

possible responses to them.  

The format of the workshop is as follows: there will be a number of very short discussion 

statements on how to respond to one or more of these challenges, which serve as starting points 

for a general discussion.  
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Workshop Parallelsessie II De strijd om de democratie 

Organisatie: Gelijn Molier (Leiden) 

Presenataties: Gelijn Molier, Bastiaan Rijpkema (Leiden) 

  
Recent hebben Gelijn Molier, Bastiaan Rijpkema en Afshin Ellian een bundel geredigeerd met als 
titel: De Strijd om de Democratie. Essays over Democratische Zelfverdediging (zie: 
https://www.boomfilosofie.nl/product/100-7093_De-strijd-om-de-democratie). De bundel 
bestaat uit drie delen en zal begin januari 2018 verschijnen bij Boom Amsterdam. Het eerste 
deel heeft betrekking op de theorie van de weerbare democratie en de kanttekeningen die bij 
een weerbaar democratieconcept vallen te plaatsen. Het tweede deel heeft betrekking op 
Europese weerbare democratie en het derde deel op weerbare democratie en de vrijheid van 
godsdienst. De thematiek van dit boek zal als uitgangspunt dienen voor de workshop.  
Tijdens de workshop zal in ieder geval aandacht besteed worden aan drie typen van weerbare 
democratie en hoe die verschillende concepten van weerbare democratie (formele weerbare 
democratie, materiele weerbare democratie en democratie als zelfcorrectie) zich verhouden tot 
een recente uitspraak van het Bundesverfassungsgericht waarin een partij en haar handelingen 
weliswaar als in strijd met de liberale democratische grondorde werden aangemerkt, maar deze 
partij toch niet werd verboden omdat de mogelijkheid dat de partij zijn doelen in de nabije 
toekomst zou kunnen realiseren vrijwel nul werden geacht. Hoe verhoudt deze risico-toets 
(daadwerkelijk gevaar voor de democratie) zich tot de verschillende concepten van weerbare 
democratie?  

https://webmail.login.vu.nl/OWA/redir.aspx?C=ieu_ZFEY2bYNRKhovkDDQbLEFPEr4EuQ1WbVf3mHxX0CrXfu9lvVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.boomfilosofie.nl%2fproduct%2f100-7093_De-strijd-om-de-democratie
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Workshop Parallelsessie III Recht, neurowetenschappen en rationaliteit 
 
Organisatie: Jaap Hage (Maastricht), Anne Ruth Mackor (Groningen) en Antonia Waltermann 
(Maastricht) 
 
Presentaties van Anne Ruth Mackor en Jaap Hage, Antonia Waltermann en David Roef (Maastricht) 
 
 
De workshop snijdt het thema van de invloed van de neurowetenschappen op het recht aan. 

Anne Ruth Mackor zal presenteren over ‘Rational Models of Proof’ en Antonia Waltermann, 

David Roef en Jaap Hage zullen in hun presentatie aandacht besteden aan het mensbeeld dat ten 

grondslag ligt aan ons recht en aan de sociale praktijk van het toeschrijven van handelingen aan 

mensen en het verantwoordelijk houden van mensen voor hun handelingen (‘The Practice of 

Agency’). 

Het thema van de workshop ligt in het verlengde van dat van een in Maastricht te houden 

congres over Recht, wetenschap en rationaliteit op 5 en 6 april  2018 en van een internationaal 

onderzoeksnetwerk in oprichting over de relatie tussen recht en de cognitiewetenschappen in 

ruime zin. 
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Aio-presentaties Parallelsessie I (in het Nederlands) 

 

1. Invoking harm prevention, identity and human dignity as interests of the future child –  

Lisette ten Haaf (VU/UU) 

Co-referent: Rob Kottenhagen (EUR) 

In de regulering van voortplanting en reproductieve biotechnologie wordt voor de 

rechtvaardiging voor ingrijpen en beperkingen vaak teruggegrepen op het klassiek-liberale 

vocabulaire, in bijzonder op het schadebeginsel en de rechten of belangen van het individu. Zo 

worden verschillende juridische kaders die voorkomen dat het kind geboren wordt, 

noodzakelijk geacht ter voorkoming van schade bij of in het belang van het toekomstige, nog niet 

geconcipieerde kind. Verschillende liberale auteurs menen echter dat veel van deze juridische 

kaders die voorkomen dat het kind geboren wordt niet het belang van het toekomstige kind 

dienen. Volgens hen kan alleen in een zeer beperkt aantal gevallen (veel minder dan het recht 

toelaat) worden aangenomen dat het kind zoveel pijn en schade zal lijden, dat het een belang 

heeft bij zijn eigen niet-bestaan. Om die reden menen zij dat in de meerderheid van de gevallen 

de regulering niet logisch gerechtvaardigd kan worden met een beroep op de belangen van het 

toekomstige kind. 

Deze paper betoogt dat het schadebeginsel en het belangbegrip tekort schieten om te duiden 

wat er precies op het spel staat bij de vergaande controle over voortplanting. Verschillende 

rechtsstelsels erkennen naast het belang van het toekomstige kind bij het voorkomen van 

schade ook een belang bij identiteitsvorming en respect voor menselijke waardigheid. Door 

dieper in te gaan op deze concepten wordt gereconstrueerd wat het recht probeert te 

beschermen. Hiermee wordt duidelijk dat niet alleen het lichamelijke en psychologische welzijn 

van het toekomstige kind op het spel staat, maar ook het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan 

het rechtssubject. In het bijzonder identiteit en menselijke waardigheid verwijzen naar de 

intersubjectieve dimensie van ieder lid van de rechtsorde, en overstijgen dus de belangen van 

het individu. Mijn kritiek op ‘de belangen van het toekomstige kind’-constructie als 

rechtvaardiging is daarom niet dat het logisch niet overtuigend is, maar dat het niet de juiste 

modus is voor de waarden die het recht tracht te beschermen. 

 

2. French Concepts of Sovereignty - Niels Graaf (UU) 

Co-referent: Jan-Herman Reestman (UvA) 

This article will aim to broaden our understanding of judicial decisions by turning the 

perspective to their lineage within domestic judicial cultures. Specifically, it examines French 

sovereignty concepts, such as, ‘l'identité constitutionnelle de la France’, which the Conseil 

Constitutionnel developed in a series of judgments between 2004 and 2006 to counter 

secondary Union law, and the content of five major French legal journals between 1992 and 

2008 from a ‘historical social science’ perspective. A juxtapositional study of these two legal 

‘actors’ demonstrates that the 2004-2006 ‘core sovereignty’ concepts were not only an 
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expression of a broader judicial culture in France from 1993 onwards, but also already explicitly 

available in French scholarship. On the basis of this analysis, this paper will argue that existing 

scholarship helped to legitimise and influence the Conseil constitutionnel’s decisions. In 

addition, the French case illustrates that (national) legal scholarship (as one of the ‘foundational 

builders’ of judicial decisions) is central to understanding the dynamics and evolution of case 

law. 
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Aio-presentaties Parallelsessie II (in English) 

 

1. Systeemintegriteitbeschermende regels: lacunes ontbloot in de eurocrisis – Jitte 

Akkermans (KUL) 

Discussant: Klaus Heine (EUR) 

Verschillende   samenlevingstaken   worden   verwezenlijkt   door   te   onderscheiden, 

onafhankelijke maar interagerende systemen die elk hun eigen logica hebben. Ons 

rechtssysteem bevat bepalingen die de werking van die verschillende systemen faciliteert. 

Dergelijke bepalingen verzekeren dat agenten beslissingen nemen in overeenstemming met de 

logica van hun systeem door zowel de interacties binnen het systeem als de interacties tussen de 

systemen te regelen. Het falen van het economische en politieke systeem tijdens de Eurocrisis 

biedt een interessante gelegenheid om verborgen interactiekanalen bloot te leggen die 

ontsnapten aan ons regulerend kader. De Europese Verdragen bevatten namelijk bepalingen die 

de interactie tussen en in de vrije markt, overheid en centrale bank reguleren. Het eerste 

systeem voorziet productie en allocatie op een efficiënte wijze volgens voorkeuren van 

marktdeelnemers. Het tweede voorziet publieke diensten volgens de wensen van de 

veranderende meerdersheidswil. Het derde voorziet geld dat zijn waarde behoudt. Om dat doel 

te bereiken volgt elk systeem volgt zijn eigen logica, respectievelijk de vrije mededinging, 

democratische controle en primaire doel. Om die logica te verwezenlijken steunt elk systeem op 

instrumenten, zoals de winstmechanisme, de begroting en de beperkte bevoegdheid. Deze 

voorzien agenten van prikkels om zich aan de logica van het eigen systeem te onderwerpen. Om 

elk systeem de kans te geven deze eigen logica te volgen, voorzagen de Europese Verdragen dan 

ook in bepalingen die enerzijds de interactie tussen de systemen en anderzijds de interactie 

tussen de subsystemen van eenzelfde systeem beheersen. Deze bepalingen waren naderhand 

bekeken onvoldoende om de integriteit van elk van de systemen te bewaren tijdens de 

Eurocrisis. Afhankelijkheidsrelaties tussen verschillende (sub)systemen creëerden prikkels 

waardoor beslissingsnemers afweken van de logica van hun eigen systeem. Als we de voordelen 

van vrije mededinging, democratische controle en stabiel geld willen behouden, dan zijn nieuwe 

bepalingen nodig om ook deze interactiekanalen te regelen en systeemintegriteit te herstellen. 

 

2. Corporate/Bankruptcy governance en politieke theorieën: een ongelukkige combinatie 

– Frederik de Leo (KUL) 

Discussant: Klaus Heine (EUR) 

Er wordt regelmatig gepleit voor meer aandeelhoudersinspraak (“shareholder democracy”) over 

het bestuur van vennootschappen. Sommige auteurs baseren zich daarvoor op een interne 

rechtsvergelijking tussen de vennootschap en een parlementaire democratische staat. Anderen 

menen dat die vergelijking niet opgaat en dat de aangetroffen verschillen gerechtvaardigd 

kunnen worden. Deze bijdrage sluit zich aan bij die tweede strekking en verrijkt de bestaande 

doctrine door de vergelijking uit te breiden naar vennootschappen in financiële moeilijkheden, 

m.i.v. insolventieprocedures. 
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Wij tonen aan dat de parlementaire democratische theorie verre van consequent wordt 

toegepast tijdens de verschillende levensfases van de vennootschap. Het zogenaamd 

parlementair democratisch besluitvormingsproces van financieel gezonde vennootschappen 

lijkt in werkelijkheid meer op een aristocratisch besluitvormingsproces, waarbij de “rijke en 

wijze” aandeelhouders het voor het zeggen hebben. Zodra de vennootschap in financiële 

moeilijkheden belandt, zien we dat het aristocratisch besluitvormingsproces tijdens de 

schemerzone voor insolventie plaatst maakt voor een oligarchie. Het bestuursmodel van een 

vennootschap in een reorganisatieprocedure door collectief akkoord is dan weer te vergelijken 

met een gebrekkige rechtstreekse democratie. Zodra de onderneming in staat van faillissement 

verkeert, stelt de rechter een curator aan als dictatoriale autocraat. 

In de zoektocht naar rechtvaardigingsgronden voor die verschillen, belanden we bij 

rechtseconomische theorieën. Daaruit blijkt dat de parlementaire democratie als bestuursvorm 

allerminst een one size fits all streefdoel is. Bijgevolg kunnen uit de interne rechtsvergelijking 

tussen vennootschappen (in financiële moeilijkheden) en een parlementaire democratische 

staat geen deugdelijke argumenten geput worden om aandeelhouders of andere 

belanghebbenden meer inspraak toe te kennen. Dat wilt echter niet zeggen dat er geen ruimte 

bestaat voor verbetering: de oligarchie der aandeelhouders is o.i. bijvoorbeeld geen optimale 

situatie. Voorstellen om die situatie te verbeteren dienen echter niet ingegeven te worden door 

een democratisering van het besluitvormingsproces, doch wel door andere motieven zoals 

efficiëntie. Efficiëntie in waardemaximalisatie voor aandeelhouders dan wel schuldeisers is voor 

vennootschappen – die nu eenmaal een winstoogmerk hebben – immers belangrijker dan een 

democratisch besluitvormingsproces. 
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Aio-presentaties Parallelsessie III (in English) 

 

1. Universality of Norms in Public International Law – Carl Lewis (Tilburg) 

Discussant: Ronald Tinnevelt (Nijmegen) 

The Chapter I propose will be the third chapter of my thesis, which, as a whole, takes an 

interdisciplinary approach to the long running debate as to the universality of certain norms of 

public international law. In Chapter 1, I provided a narrative of the current doctrinal debate, 

evidencing the ever-present conceptual confusion regarding three concepts which underscore it: 

norms, values and the universal. In Chapter 2, I engaged with philosophy, seeking conceptual 

clarity as to the central concept of the debate: the universal. Analysing François Jullien’s 

contrasting of the universal, the common and the uniform, and exploring Immanuel Kant’s 

application of the universal in the practical sense, the second chapter suggested the 

international human rights regime as the most ardent practical example of the concept of the 

universal being engaged with in public international law. Concentrating on the drafting of the 

UDHR, the second chapter ended by asking whether the contingency of the UDHR’s drafting 

must detract from the universality of the rights contained in the document. 

The Chapter I propose to present begins answering this question by exploring Habermas’ 

defence of the universalisability of norms and the possibility of reaching moral objectivity in 

discourse ethics, with particular attention being paid to Habermas’ distinction between norms 

and values. Exploring Habermas’ move from discourse ethics to a discourse theory of law 

applicable to the constitutional state, before engaging with his neo-Kantian plea for a 

constitutionalisation of international law, this chapter analyses both the conceptualisation of 

human rights as universal norms and the consequences that follow from it. Is it possible to 

defend the universalisability of human rights, as norms, whilst sticking to a strict sense of the 

universal? And if so, what does this entail for the place of international human rights law in the 

international legal order? 

 

2. The ‘Elasticity’ of Law – Maurits Helmich (EUR)  

Discussant: Bruno Verbeek (Leiden) 

The way we speak and think about law is plagued by a dichotomy that is as old as philosophy 

itself: the divide between form and substance. On the one hand, legal reasoning is felt to be an 

enterprise that is centered around interpreting the law’s canonical texts and practices. Morality 

is usually a secondary device at most; it is never the lawyer’s logical starting point. Relatedly, 

when interpreting open norms, judges claim that they are merely expounding the ‘spirit of the 

law’, and not projecting their own moral preferences. On the other hand, we realize that legal 

sources as such only have a limited guiding potential, and that politico-moral convictions do 

influence judges’ considerations on how to rule. This gap between rhetoric and practice needs to 

be explained. In this paper, I argue that we must think about these form-substance divides as 
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manifestations of the law’s ‘elasticity’: it can be ‘stretched’ to a point that enables its interpreters 

to use extralegal standards under a legal title. 

Two forms of legal elasticity should be distinguished. The first is internal or interpretative 

elasticity. This phenomenon can especially be found in open norms, that is, when applicable 

interpretive standards allow for different plausible readings of the law. The second is external or 

pre-interpretative elasticity. This latter form concerns the possibility of changing the 

interpretative standards themselves. For example, a claim to a ‘right to abortion’ might 

conventionally be classified as either a legal or a non-legal moral claim. But even when it is a 

non-legal moral claim in this sense, it could still purport to alter lawyers’ interpretative 

standards. After persistent public pressure, the strategy sometimes works: Obergefell v. Hodges 

appears to be a case in point. 

 

3. Authority of International Law: a Relativistic Vision - Kostiantyn Gorobets (Groningen) 

Discussant: Antonia Waltermann (Maastricht) 

The concept of authority of law has got a high level of recognition among international legal 

scholars. However, in most of the cases they seek to develop the idea of whether international 

law has the legitimate authority, without questioning whether it has the authority at the first 

place. Yet, in international settings, the authority of law is neither presumed nor presupposed. 

My understanding of authority is that a legal instrument of a legal regime is considered by 

relevant subjects as worthy of being conformed to and/or complied with. The authority is 

considered as a relative and dynamic feature of international law: it may strengthen and bolster, 

and different regimes in international law may have distinct level of authority. 

The key marker of authority of a legal regime in international law is the extent to which it 

performs the weak and the strong replacement of reasons. Weak replacement is a process 

during which international law establishes its supremacy over the other normative systems 

available for the actors for following their reasons. The performance of the weak replacement 

means that international law establishes a dominant normative environment that international 

actors use to follow their reasons. The weak replacement supports a claim for the authority, 

calling upon the relevant actors to endorse it. Strong replacement signifies that international law 

not only dominates as a normative environment in which the actors follow their reasons. With 

the strong replacement, international law becomes the only reason actors are supposed to 

follow. This requires such an intensity and extent to which the primary reasons are incorporated 

into international law that they are no longer subject to debate or refutation. 

Such understanding of authority allows to see it dynamics in international law and highlight how 

international law interacts with reasons. 


