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Praktische informatie

Daniel Flore 
directeur-generaal van het directoraat-generaal  
Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden

Waar? FOD Justitie - Auditorium
 Waterloolaan 115 
 1000 Brussel

Wanneer? Vrijdag 19 oktober 2018 (FR)
 Vrijdag 30 november 2018 (NL)
 Vrijdag 15 maart 2019 (NL) 
 Vrijdag 17 mei 2019 (FR)

Deelnemen
Gratis  justitie.belgium.be/middagenvanhetrecht 
inschrijven

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 
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.  

We hebben beslist om ook tijdens dit academisch jaar 
2018-2019 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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Voorspellende justitie
Wat zijn de gevolgen voor de rechter en de rechtzoekende?

19 oktober 2018

FR

Sprekers 
 › Antoine Garapon, magistraat, secretaris-generaal 

van het Institut des Hautes Etudes sur la Justice 
(Frankrijk) 

 › Adrien Van den Branden, advocaat, CMS Belgium, lid van 
het innovatiecentrum van Avocats.be 

Moderator  
Violaine Nandrin, jurist, FOD Justitie, directoraat-generaal 
Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden, dienst 
Vermogensrecht en Burgerlijk procesrecht

De lezingen zijn in het Frans.

Artificiële intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol 

in de evolutie van onze maatschappij en justitie vormt 

daar geen uitzondering op. Het behoort dan ook tot de 

verwachtingen dat we in de nabije toekomst algoritmes 

zullen gebruiken om gerechtelijke beslissingen te 

voorspellen. 

AI biedt tal van mogelijkheden, maar heeft zeker 

ook beperkingen. En wat met de vragen op ethisch, 

filosofisch, sociologisch en juridisch vlak? 

Hoe kunnen we een algoritme ontwikkelen dat in staat 

is om rekening te houden met de relevante factoren - 

ook de menselijke! - om een rechtvaardige beslissing te 

nemen? En hoe zullen de actoren die betrokken zijn bij 

het proces reageren op deze nieuwe ontwikkeling? 

Dreigt de geïndividualiseerde justitie gebaseerd op 

de beoordeling van de feiten inherent aan elke zaak 

vervangen te worden door een geautomatiseerde, 

veralgemeende en zelfs ontmenselijkte justitie? 
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De antidiscriminatiewetgeving onder de loep 
Naar een aanpak op maat van dader en slachtoffer

30 november 2018

We moeten vaststellen dat het aantal vervolgingen voor 

daden van discriminatie laag is, ondanks een ingrijpende 

hervorming van de federale antidiscriminatiewetgeving 

die toestaat dat deze zaken behandeld worden in een 

burgerlijke procedure. 

De onlangs opgestarte evaluatiecommissie heeft aanbe-

velingen gdaan om de effectiviteit van deze wetgeving te 

bevorderen.

Deze middag van het recht biedt de gelegenheid om stil 

te staan bij deze aanbevelingen en bij de vragen die ze 

opwerpen.  Waarom zijn de bestaande mogelijkheden voor 

gerechtelijke en buitengerechtelijke afhandeling ontoe-

reikend? Wat zijn de wensen en noden van het slachtoffer? 

Is het aangewezen en mogelijk om het daderprofiel in over-

weging te nemen? Kunnen we overwegen om vormings-

trajecten in te voeren ter bevordering van de bemiddeling 

in strafzaken? Is een terugkeer naar een gerechtelijke 

afhandeling ondanks alles wenselijk?

NL

Sprekers
 › Franky De Keyzer, advocaat-generaal 

bij het hof van beroep van Antwerpen, 
referentiemagistraat racisme en discriminatie 
ressort hof van beroep Antwerpen-Limburg, lid 
van de Commissie van experten van de federale 
antidiscriminatiewetgeving 

 › Prof. dr. Jogchum Vrielink, professor Université 
Saint-Louis in Brussel  

Moderator
Tine Claus, teamverantwoordelijke, FOD Justitie, 
directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele rechten 
en vrijheden, dienst Privacy en Gelijke kansen, cel Gelijke 
kansen

De lezingen zijn in het Nederlands.
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Het Burgerlijk Wetboek gaat gebukt onder de last der 

jaren. Vandaag beheersen de rechtspraak, bijzondere 

wetgevingen en de Europese regelgeving de 

contractuele verbintenissen tussen partijen. Daarom 

heeft een commissie van professoren, op initiatief 

van de minister van Justitie, zich toegelegd op de 

modernisering van het verbintenissenrecht. Dat werk zal 

leiden tot Boek 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek en 

krijgt de titel ‘Verbintenissen’.

Naast een codificering van de rechtspraak en een 

herstructurering van de bepalingen van het Wetboek, 

tracht de hervorming een nieuw evenwicht te vinden 

tussen het zelfbeschikkingsrecht van de partijen en de 

rol van de rechter als behoeder van de belangen van de 

zwakke partij en van het algemeen belang.

Deze middag van het recht biedt de gelegenheid om 

de hervorming van nabij te bekijken, de contouren 

ervan af te bakenen en de onderliggende grondslagen 

en gemaakte keuzes te bespreken.

15 maart 2019

De hervorming van het Burgerlijk Wetboek
Hoe orde brengen in het verbintenissenrecht?

NL

Sprekers 
 › Sophie Stijns, gewoon hoogleraar, 

KULeuven, Instituut voor Verbintenissenrecht, 
covoorzitter Commissie tot hervorming van het 
verbintenissenrecht 

 › Britt Weyts, hoogleraar, UAntwerpen, advocaat 

Moderator  
Jean-Christophe Boulet, adviseur, FOD Justitie,  
directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele rechten en 
vrijheden, dienst Vermogensrecht en Burgerlijk procesrecht

De lezingen zijn in het Nederlands.
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In oktober 2002 werd een kind van vijf jaar uitgezet naar 

Congo, terwijl niemand daar op haar wachtte. De zaak 

Tabitha kwam in het nieuws en heeft enkele jaren later 

geleid tot de veroordeling van België door het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens. Sindsdien heeft België 

zich voorzien van een wetgevend kader. 

De afgelopen 15 jaar heeft de dienst Voogdij rekening 

gehouden met de kwetsbaarheid van de niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen (NBMV) in België. 

Op deze middag van het recht nemen we de vooruitgang 

van de afgelopen 15 jaar inzake de tenlasteneming van 

de NBMV’s onder de loep. Op welke beperkingen werd 

gestuit en welke verbeteringen zijn mogelijk?

17 mei 2019

15 jaar van de wet op de voogdij
Van ‘Tabitha’ tot vandaag 

FR

Sprekers 
 › Bernard De Vos, Franstalige 

Kinderrechtencommissaris 

 › Vanessa Sedziejewski, advocate, voorzitster 
van de afdeling Niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen (NBMV) van de balie van Brussel 

Moderator  
Myrtille Bakunde, jurist, FOD Justitie, directoraat-
generaal Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden, 
dienst Voogdij

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