WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN
ARTIKEL 120* GRONDWET OP
DE NEDERLANDSE BURGERS?

Praat en denk mee

tijdens het event rondom
‘Het toetsingsverbod
vs constitutioneel hof’

21.03.2016

10.30 U SEATS2MEET
17.00 U UTRECHT-C

Aanmelden | updates: www.artikel120.info
@Artikel120Gw | facebook.com/artikel120

*Artikel 120 ‘De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen’

ARTIKEL 120 GRONDWET EVENT PROGRAMMA
- LEZINGEN, STORYTELLING EN DEBAT -

Maandag 21 maart, 10.30-17.00 uur, Seats2meet Hoog Catharijne, Moreelsepark 65, 3511 EP Utrecht

Lezingen door o.a. Paul Cliteur rechtsgeleerde en filosoof. Hij is als hoogleraar encyclopedie van de
rechtswetenschap verbonden aan de Universiteit van Leiden. Henny van der Most Lid kernteam,
trekker werkgroep politiek Delen Achter De Duinen Den Haag. Dirk Poot was in 2012 lijsttrekker van de
Piratenpartij Nederland bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij studeerde bedrijfskunde en geneeskunde en
is programmeur van onder andere medische applicaties. Monique Sparla voorzitter van de Vrouwen Partij.
Zij wil een lans breken voor juridische en fiscale gelijkwaardigheid van alle Nederlandse burgers en voor
een wet constitutionele toetsing en de inrichting van een constitutioneel hof in Nederland.
Dagvoorzitter Maria van Boekelen Als onafhankelijk journalist en medeoprichter van We Are Change.nl
staat ze bekend om haar portretten van politici, gezagsdragers en lobbyisten over hun op stevige
vriendschap gebouwde invloed.

PROGRAMMA
10.30 – 11.00 uur
11.00 – 11.30 uur

Ontvangst deelnemers
Opening en welkom
Monique Sparla voorzitter van de Vrouwen Partij,
project coördinator ‘Artikel 120 Grondwet’.
11.30 - 12.15 uur
Sharing crowd knowledge.
Wat weet u van Artikel 120 Grondwet?
12.15 - 12.30 uur
Koffie/thee pauze
12.30 - 13.00 uur
Henny van der Most
Het decentrale armoedebeleid in Nederland en de
ongelijkwaardige toegang tot de grondrechten.
13.00 - 13.30 uur
Lunch pauze
13.30 - 14.00 uur
Dirk Poot
We willen een constitutioneel hof, geen internationaal
lobbyisten tribunaal.
14.00 - 14.30 uur
Storytelling ‘effecten van Artikel 120 Grondwet’
14.30 - 14.45 uur
Koffie/thee pauze
14.45 - 15.30 uur
Paul Cliteur
Constitutionele toetsing en democratie.
15.30 uur 	Een juridisch- politiek en filosofisch gesprek tussen o.a.
Paul Cliteur, Henny van der Most, Monique Sparla en Dirk Poot
en de aanwezigen.
16.30 uur
Samenvatting van de dag
Borrel
17.00 uur

Voor wie? Landelijke en lokale partijbesturen, juridische-, mensrechten- en vrouwennetwerken en alle
politici, juristen en academici met de ambitie om de juridische en fiscale gelijkwaardigheid van Nederlandse
burgers weer in de grondwet te krijgen.
Deelname/inschrijven: kosten voor deelname bedragen € 35,- pp (incl. koffie/thee/lunch). U kunt zich
aanmelden via email contact@artikel120.info of via de website www.artikel120.info. Het inschrijfbedrag kunt u
overmaken op rekening nr NL82TRIO0197744508 t.n.v de Vrouwen Partij, onder vermelding van uw naam
en project ‘Artikel 120 Grondwet’. Heeft u zich aangemeld maar bent u verhinderd, stuur ons dan een mail.

