
p r a k t i s c h

Deelnameprijs (incl. koffiepauze en lunch) 

Secretariaat

INSCHRIJVEN vóór 10 april 2017

•	 	TARIEF 1: Advocaten en magistraten: € 100
•	 	TARIEF 2: Advocaten-stagiairs, organisaties, 

anderen: € 40
•	 	TARIEF 3: Studenten, niet-actieven, mits  

vertoon van een geldig bewijs: € 15  

•	 	Inschrijven	via	www.progresslaw.net of  
rechtstreeks op www.progresslawevents.net

•	Voor	verdere	informatie	kan	u	steeds	terecht	via 
 info@progresslaw.net
•	 	De	inschrijving	is	pas	definitief	na	ontvangst	van	 

betaling op rekeningnummer BE80 6300 6766 
9077	van	vzw	Dereac	(BIC:	BBRUBEBB)	met	
vermelding van uw naam + organisatie

•	 	Annulatie	en	terugbetaling	van	de	deelnameprijs	
is mogelijk tot 10 april 2017.

PROGRESS Lawyers Network - Antwerpen 
Burgerlijke Maatschap
Broederminstraat 38, B - 2018 Antwerpen 
T+32 (0)3 320 85 30, F+32 (0)3 366 10 75 
info@progresslaw.net, www.progresslaw.net

Wegbeschrijving
Het colloquium zal plaatsvinden in het Auditorium van de zaal 
Bel, op de site van Tour & Taxis, Havenlaan 86C/3002 
te 1000 Brussel.	U	gaat	de	site	van	Tour	&	Taxis	binnen	ter	
hoogte	van	de	Havenlaan	nr.	86C	en	gaat	 rechtdoor	naar	
het ovaalvormige moderne gebouw.

Per trein
Het dichtsbijzijnde treinstation is dat van Brussel Noord, dat 
op 15 min. wandelafstand van de zaal Bel ligt.

Per bus
U	kan	aan	het	 treinstation	Brussel	Noord	bus	57	nemen	in	
de richting van het Militair Hospitaal, en afstappen aan de 
halte	Reders	(Armateurs),	of	u	neemt	bus	14	of	15	richting	UZ	
Brussel	en	stapt	af	aan	de	halte	Tour	&	Taxis.

Per metro
U	neemt	metro	2	of	6	en	stapt	af	aan	de	halte	Ijzer.	Dan	kan	
u 10 min. wandelen of bus 88 nemen in de richting van de 
Heizel	en	afstappen	aan	de	halte	Reders	(Armateurs).

Per tram
Vanuit	het	centrum	neemt	u	tram	51	in	de	richting	van	Stade.	
U	stapt	af	aan	de	halte	Sainctelette	en	wandelt	5	min.
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Erkenning	aangevraagd	bij	de	Orde	van	Vlaamse	Balies	 
voor zes juridische punten

W W W . P R O G R E S S L A W . N E T

ADVOCATEN    AVOCATS    LAWYERS

Met de steun van

ColloquIum

RECHTSSTAAT oNDER DRuk
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13u00 - 14u00 mIDDAgPAuzE8u30 REgISTRATIE

8u45 - 10u30 SESSIE 1
De rechtsstaat in vraag gesteld op Belgisch en 
Europees niveau?

14u00 - 16u00 SESSIE 3
maatschappelijke en juridische aanpak in België 
Sociale, juridische en democratische alternatieven

16u30 - 17u00 BESluITEN

11u00 - 12u30 SESSIE 2
Noodtoestand en uitzonderingsmaatregelen 
Voorbeelden uit het buitenland

•	welkomstwoord	door	pROGRESS	lawyers	Network

•	Uitzonderingsstaat	en	fundamentele	rechten:	de	kunst	
van het onevenwicht? 
Christine guIllAIN,	professor	Université	Saint	louis	en	
voorzitster	Justitiecommissie	ligue	des	Droits	de	l’Homme, 
Sixtine VAN ouTRYVE D’YDEWAllE, doctoranda  
Université	catholique	de	louvain	

•	Krachtlijnen van de uitzonderingsmaatregelen van de 
Europese	Unie	 
maria-luisa CESoNI,	professor	Université	catholique	 
de Louvain

•	Vijftien	jaar	na	9/11:	hoe	efficiënt	en	democratisch	zijn	de	
genomen maatregelen en welke alternatieven bestaan er?  
Jos VANDER VElPEN, advocaat, voorzitter Liga voor 
Mensenrechten

10u30 - 11u: koffiepauze

•	Frankrijk: evaluatie van een jaar noodtoestand en  
geschiedenis van de uitzonderingsrechtspraak    
Vanessa CoDACCIoNI,	maîtresse	de	conférences	
Université	paris	8,	auteur	“Justice	d’exception”

•	 Italië:	een	laboratorium	voor	uitzonderingsmaatregelen?	 
Valentina CollETTA, advocate balie Turijn 

•	Turkije: de dagelijkse realiteit van de noodtoestand  
Ramazan DEmIR, advocaat	balie	Istanbul 

12u30	-	13u00:	Vragen

•	Bestrijding van terrorisme in verleden en heden 
Rik CoolSAET,	emeritus	professor	Universiteit	Gent

•	Criminalisering	van	sociale	actie:	een	verborgen	
agenda? 
Caroline CoPERS,	algemeen	secretaris	Vlaams	ABVV

•	De	inperking	van	de	bevoegdheden	van	de	 
onderzoeksrechter   
karel VAN CAuWENBERgHE, onderzoeksrechter 
Antwerpen

•	Terrorismeprocessen, het specifieke gevangenisregime 
van terrorismeverdachten en aanpak van radicalisering 
in de praktijk  
Walter DAmEN, advocaat balie Antwerpen, editor 
“Dreigingsniveau	4.	Hoe	verandert	terreur	ons	leven?” 
Nicolas CoHEN,	advocaat	balie	Brussel	&	parijs,	 
co-Voorzitter	OIp	België

•	 Is	een	aparte	wetgeving	nodig	en	nuttig	in	de	strijd	
tegen terrorisme? 
Vincent SIzAIRE, voormalig onderzoeksrechter,  
zetelend	magistraat,	maître	de	conférences	 
Université	Ouest	Nanterre	la	Défense,	auteur	 
“Sortir	de	l’imposture	sécuritaire”

16u00	-	16u30:	Vragen

 
Diletta TATTI en Pieter STAES, advocaten  
pROGRESS	lawyers	Network

p r o g ra m m a

s i m u l t a a n v e r t a l i n g  i s  v o o r z i e n 

‘mijn	haat	krijgen	jullie	niet’,	postte de Franse 
journalist Antoine Leiris, luttele dagen nadat 

zijn vrouw werd vermoord in de Bataclan. 

Na Parijs was ook Brussel op 22 maart vorig jaar het  
doelwit van terroristische aanslagen. Het staat buiten kijf 
dat	een	correct	veiligheidsbeleid	met	efficiënte	maatregelen	
die focussen op daders een absolute noodzaak is. Burgers 
hebben immers het recht om in een veilige samenleving te 
leven.

In	 de	 nasleep	 van	 de	 aanslagen	werden	 een	 resem	 van	
nieuwe, overwegend repressieve, Europese en nationale 
wetten	 en	 maatregelen	 aangenomen	 en/of	 	 voorgesteld	
(24/24u	huiszoekingen,	passagiersgegevensdatabank,	de	
arrestatietermijn tot 72u, de administratieve enkelband,  
opheffing van het beroepsgeheim...). 

Maar bekomt men op die manier die veilige samenleving? 
Zijn	de	maatregelen	efficiënt?	Treffen	ze	wel	de	terroristen?	
Dreigen	 ze	 door	 hun	 breed	 karakter	 niet	 gehele	 bevol-
kingsgroepen	te	raken?		Is	de	notie	terrorisme	geen	politiek	
geladen term en heeft deze term zijn plaats in het recht? 

Bovendien komen de rechtstaat en de scheiding der  
machten, fundamenten van de democratie, onder druk te 
staan.	De	uitvoerende	macht	zuigt	steeds	meer	bevoegd-
heden naar zich toe en dit ten koste van de rechterlijke  
en de wetgevende macht. 

Het gaat niet om wat cosmetische wijzigingen, maar om 
fundamentele verschuivingen. Hard bevochten mensen-
rechten staan op de helling.  

Deze	 evolutie	 tegengaan	 vereist	 een	 dubbele	 reactie:	 
enerzijds	 een	 democratisch	 en	 efficiënt	 antwoord	 tegen	 
terreur bieden, anderzijds ingaan tegen de uitholling van 
de democratie, van de grondrechten en van de scheiding 
der machten.
 
Dit	 colloquium	 -	 met	 advocaten,	 magistraten,	
vabondsmensen, professoren uit binnen- en buiten-
land - gaat deze uitdaging aan. Aan de hand van 
de	 evoluties	 in	 België,	 andere	 Europese	 landen	 en	 
Turkije kijken zij welk democratisch antwoord we kunnen  
formuleren.

Zoals	wies	De	Graeve,	directeur	van	Amnesty	Vlaanderen	
het stelt: ‘Veiligheid	en	mensenrechten	hoeven	elkaar	niet	
uit te sluiten. Een terroristische aanslag, met burgers als 
doelwit, is evenzeer een aanslag op de mensenrechten. 
Maar we kunnen ons daartegen ook wapenen zonder  
fundamentele	vrijheden	en	mensenrechten	in	te	perken.’ 


