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Praktische informatie

Daniel Flore 
Directeur-generaal van het directoraat-generaal  

Wetgeving, Fundamentele Rechten Vrijheden

Waar? FOD Justitie - auditorium
 Waterloolaan 115 
 1000 Brussel

Wanneer? Vrijdag 7 oktober 2016 (FR)
 Vrijdag 2 december 2016 (NL)
 Vrijdag 17 maart 2017 (FR) 
 Vrijdag 19 mei 2017 (NL)

Deelnemen
Gratis inschrijven: justitie.belgium.be/middagenvanhetrecht/   

Contact middagenvanhetrecht@just.fgov.be

Website  www.justitie.belgium.be

Programma 
12.00 tot 12.30 :  Onthaal en broodjesbuffet
12.30 tot 13.40 :  Presentaties: 30 minuten per presentatie 
13.40 tot 14.00 :  Vragen en antwoorden

Wetten zijn zowel de afspiegeling van een sociale consensus 
op een gegeven ogenblik als het resultaat van het zoeken 
naar een juridische techniek, rekening houdend met de 
juridische categorieën, beginselen en begrippen die op dat 
ogenblik gelden. Het directoraat-generaal Wetgeving, 
Fundamentele rechten en vrijheden van de FOD Justitie, dat 
zowel op nationaal als internationaal vlak meewerkt aan de 
ontwikkeling van het recht, in alle domeinen die onder de 
bevoegdheid van de minister van Justitie vallen, is de 
aangewezen dienst om te peilen naar en blijk te geven van 
deze dubbele omschrijving.  

Gelet op het succes van de vorige cycli middagen van het 
recht, hebben wij beslist om ook tijdens dit academisch jaar 
2016-2017 een nieuw seizoen middagen van het recht te 
organiseren voor een breed publiek, zowel voor specialisten 
als niet-specialisten, over vier maatschappelijke thema’s die 
duidelijke juridische vragen oproepen. Het is de bedoeling 
om de deelnemers telkens een thema te laten behandelen 
aan de hand van kruisende inzichten van een of meer 
externe sprekers, academici of rechtspractici, en van een 
deskundige ter zake van het directoraat-generaal.
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Brexit: hoe het Europees proj ect heruitvinden? 
7 oktober 2016

FR

Sprekers 
 › Anne Weyembergh, hoogleraar en voorzitster van 

het Institut d’études européennes, Université Libre 
de Bruxelles 

 › Patrick Wautelet, hoogleraar, Université de Liège  

Moderator  
Daniel FLORE, Directeur-generaal, FOD Justitie, 
Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele 
Rechten en Vrijheden

De lezingen zijn in het Frans.

Op 23 juni 2016 besliste het Verenigd Koninkrijk bij 

referendum om uit de Europese Unie te stappen, waarvan 

het sinds 1 januari 1973 lid is.

Het Verenigd Koninkrijk moet nu werk maken van de 

activatie van de terugtrekking uit de Europese Unie. 

De komende twee jaar zal onderhandeld worden over 

de relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd 

Koninkrijk.  

Het is vooralsnog niet duidelijk welke gevolgen die 

terugtrekking zal hebben voor de Europese Unie. Dit is 

ongetwijfeld één van de belangrijkste uitdagingen in de 

geschiedenis van de Europese Unie en noopt ons ertoe 

het Europese project te heroverwegen. Het moment is 

aangebroken om terug te keren naar de fundamenten 

van de Europese Unie en na te denken over wat wij willen 

behouden en willen bereiken. 

Deze middag van het recht biedt de gelegenheid 

om de gevolgen van de Brexit en de Europese 

toekomstperspectieven binnen de domeinen van het 

burgerlijk recht en  het strafrecht te onderzoeken. 
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Groeipaden voor een betere  
aanpak van seksueel geweld

2 december 2016

De cijfers in de media over seksueel geweld in België 

zijn ontstellend hoog. En ze vormen nog maar het topje 

van de ijsberg… 

Wat zijn hiervan de oorzaken? Is het een terechte 

kritiek dat politie en justitie deze misdrijven te weinig 

vervolgen of dat er te lage straffen worden opgelegd? 

Beantwoorden de genomen maatregelen (Set Seksuele 

Agressie, slachtofferzorg, samenwerkingsprotocollen 

tussen parket en ziekenhuizen)  aan de noden  van 

de slachtoffers en helpen ze de autoriteiten in een 

efficiëntere vervolging van seksueel geweld ? 

Om deze doelstellingen te bereiken, wordt de 

oprichting van de ‘Sexual Assault Reference Centres’ 

aangekondigd. Deze centra centraliseren het werk van 

de politiediensten, de gerechtelijke autoriteiten, de 

medische sector en de hulpverlening op een enkele 

plaats.  

NL

Sprekers
 › Liesbeth Kennes, woordvoerster van “Wij Spreken 

Voor Onszelf” 

 › Myriam Claeys, substituut procureur des Konings, 
parket Oost-Vlaanderen, lid werkgroep SARC (Sexual 
Assault Reference Centre) (tbc)

Moderator
Margot Taeymans, jurist en criminoloog, FOD Justitie, 
Directoraat generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten 
en Vrijheden.

De lezingen zijn in het Nederlands.
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De ‘plea bargaining’ is een van de kenmerken van de 

accusatoire procedure in de Angelsaksische landen 

en doet geleidelijk zijn intrede in de inquisitoriale 

procedure. Frankrijk heeft de mogelijkheid in 2004 

ingevoerd. Ook België kent sinds maart 2016 de 

voorafgaande erkenning van de schuld.

In deze procedure kan de dader van een misdrijf zijn 

schuld erkennen en aldus strafvermindering krijgen. 

Dankzij deze procedure, die enkel geldt voor feiten 

bestraft met een gevangenisstraf van minder dan 

vijf jaar, zou de werklast van de rechtbanken moeten 

afnemen. 

Een jaar na de inwerkingtreding zal dit systeem en de 

toepassing ervan worden geanalyseerd en zal deze 

nieuwe procedure worden beoordeeld in het licht van de 

nagestreefde doelstellingen. 

17 maart 2017

‘Plea bargaining’: 
 een verbetering van de stra frechtspleging?

FR

Sprekers 
 › Pierre Monville, advocaat, assistent,  Université de 

Liège  

 › Christian De Valkeneer, procureur-generaal bij het 
hof van beroep te Luik 

Moderator  
Anne-Marie Baldovin, jurist FOD Justitie, directoraat-
generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en 
Vrijheden

De lezingen zijn in het Frans.
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Wanneer een ouder zijn kind onrechtmatig meeneemt 

naar het buitenland of het er achterhoudt, spelen er 

verschillende belangen een rol: het belang van het kind, 

dat van de ouders en dat van de openbare orde.

De rechtspraak moet bij de geschillenbeslechting een 

juist evenwicht vinden tussen deze belangen en in 

elk geval het hoger belang van het kind als absolute 

prioriteit voorop stellen. Maar wat is het belang 

van het kind en hoe wordt het geïnterpreteerd in 

internationale en nationale rechtspraak ? Hoe kunnen 

we de rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens verzoenen met een goede werking 

van het Verdrag van ’s-Gravenhage bij internationale 

kinderontvoeringen? 

En vooral, hoe ervaart het kind zelf wat er gebeurt? 

19 mei 2017

Internationale kinderontvoe ring:  
zoektocht naar het belang va n het kind

NL

Sprekers 
 › Thalia KRUGER, 

Hoofddocent, Universiteit 
Antwerpen 

 › Myriam de HEMPTINNE, 
Raadsheer, Hof van beroep, 
Brussel 

Moderator  
Karlijne VAN BREE
jurist, FOD Justitie, Directoraat 
generaal Wetgeving, Fundamentele 
Rechten en Vrijheden.

De lezingen zijn in het Nederlands.
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Dienst Communicatie en Informatie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: 02 542 65 11
www.justitie.belgium.be

Illustraties
Olivier Hullaert


