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Sinds 15 maart 2013 is Jean-Paul Janssens aan de slag als voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie. Sinds 

2021 is hij ook aangeduid als Belgisch vertegenwoordiger bij de Europese Commissie voor de Efficiëntie van Justitie 

(CEPEJ). 

 

 

 

 
 

 

Hoewel Vincent Van Quickenborne afstudeerde als licentiaat in de rechten, was zijn carrière in de advocatuur slechts 

van korte duur. Op zijn 25e was hij al verkozen als senator. Niet veel later volgde zijn eerste uitvoerend mandaat. Hij 

trad in 2003 aan als staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging. Daarna werd hij minister van 

Ondernemen en in 2011 ging hij aan de slag als vice-eersteminister en minister van Pensioenen. Na 8 jaar de 

burgemeesterssjerp in Kortrijk te hebben gedragen werd Van Quickenborne opnieuw minister, ditmaal van Justitie en 

de Noordzee. Hij heeft de ambitie om justitie sneller, menselijker en straffer te maken. 

 

 

 

 

 

  

Vincent Van Quickenborne 

Minister van Justitie 

“Hoe digitalisering justitie sneller, menselijker en straffer zal maken.” 

 09:20 uur  📅 Talk | Sessie digitalisering  @VincentVQ 

 Vincent Van Quickenborne 

Jean-Paul Janssens  

Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Justitie  

Opening van het Colloquium en een woord vooraf 

 09:00 uur  📅 Introductie Jean-Paul Janssens  
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Christophe Dubois is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Luik, onderzoeker aan het Centre de recherche et 

d'interventions sociologiques (CRIS) en directeur van het Liège LegalTech Lab (LLTL). Hij is de auteur van "De la valeur 

à la norme" (2019, met O. Kuty). 

 

 

 

 
 

 

Ilse Mariën is momenteel deeltijds beleidsadviseur digitale inclusie op het kabinet van Vlaams minister Somers en 

sinds 2007 als onderzoeker werkzaam bij SMIT. Daar heeft ze gewerkt aan verschillende onderzoeksprojecten met 

betrekking tot sociale implicaties en beleidsaspecten van digitale media. Ze is werkzaam binnen het IDEALiC-project, 

dat zich richt op het uittekenen van een nieuw e-inclusiebeleid. In de loop der jaren heeft Ilse een grote expertise 

opgebouwd over e-inclusietheorieën en beleid, onderzoek met kwetsbare groepen en groepen die risico lopen op 

digitale en sociale uitsluiting, alsook innovatieve, interactieve, participatieve en actiegerichte onderzoeksmethoden. 

Daarnaast heeft Ilse een uitgebreid netwerk opgebouwd onder maatschappelijke en beleidsactoren die zich 

bezighouden met kwesties rond e-inclusie. 

 

 

 
 

 

Op 12 september 2019 heeft Vanessa de Francquen het voorzitterschap van de Hoge Raad voor de Justitie in handen 

genomen. Mevrouw de Francquen is advocaat aan de (Franstalige) Balie van Brussel sinds 1998 en gewezen Secretaris 

van de Franse Orde van de advocaten bij de Balie van Brussel. Ze is ook plaatsvervangend rechter in de Franstalige 

Ondernemingsrechtbank in Brussel. Ze leidt ook de projectgroep waarvan de werkzaamheden de toegang tot justitie 

en de gevolgen van de artificiële intelligentie op justitieel gebied bekijken.   

 

 

Christophe Dubois 

Professor aan de Universiteit van Luik 

De digitalisering en de toegang tot justitie, principes en uitdagingen. 

 10:00 uur  📅 Talk | Sessie Digitalisering Christophe Dubois 

Ilse Mariën  

Postdoctoraal onderzoeker bij imec-SMIT Vrije Universiteit Brussel  

Het belang van een inclusief digitaal (overheids-)beleid. 

 10:20 uur  📅 Talk | Sessie Digitalisering @ilsemarien 

 Ilse Mariën 

Vanessa de Francquen 

Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie 

Het debat omtrent de digitalisering van Justitie. 

 11:20 uur  📅 Debat | Sessie Digitalisering Vanessa de Francquen 
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Mevrouw Bayard is sinds december 2019 voorzitter van het College van Hoven en Rechtbanken. Ze kan zich beroepen 

op een sterke ervaring als magistraat, als onderzoeksassistent aan de Universiteit van Luik (ULG) en ook als hoofd van 

de juridische dienst binnen een financiële instelling. In het kader van haar functie als rechter zet mevrouw Bayard zich 

in om de rechtspleging “dichter bij de burger te plaatsen”. Fabienne Bayard is erg begaan met de digitalisering van 

Justitie en het versterken en moderniseren van de rechtbanken en gerechtshoven, ten dienste van de burger. Daarom 

pleit ze voor een digitale justitie voor iedereen, die zelfs voor de meest kwetsbaren onder ons toegankelijk is.  

 

 

 
 

  

Erik Valgaeren bouwde als vennoot binnen Stibbe de TMT-praktijk uit. Samen met zijn team specialiseert hij zich in IT, 

internet, e-commerce, e-communicatierecht, privacy, digitalisering, nieuwe technologieën alsook in alle intellectuele 

eigendomsaspecten van voornoemde specialisaties. Erik beschikt daarnaast over een grondige kennis van de 

technische aspecten inzake IT en data analytics. Erik is vaak gastspreker en gastdocent in zijn materies. Hij is sinds 

september 2020 bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies voor de portefeuilles digitalisering en GDPR. 

 

 

 
 

 

Voor ze in de politiek ging, runde mevrouw Van Vaerenbergh als advocate haar eigen praktijk. Aangesloten bij de 

balie van Brussel, verdedigde ze dagelijks gewone mensen met gewone problemen. Hierdoor deed mevrouw Van 

Vaerenbergh ervaringen en expertise op, die later nuttig zullen blijken. In 2009 zet ze de stap naar de N-VA waar ze 

in 2010 verkozen raakt als Kamerlid en zich toelegt op de Belgische justitie. Twee jaar na haar aantreden gaat ze aan 

de slag als commissievoorzitter van de Kamercommissie Justitie. 

 

 

  

Fabienne Bayard  

Voorzitter van het College van Hoven en Rechtbanken 

Het debat omtrent de digitalisering van Justitie. 

 11:20 uur  📅 Debat | Sessie Digitalisering 

Erik Valgaeren 

Bestuurslid Orde van de Vlaamse Balies en Advocaat-vennoot Stibbe 

Het debat omtrent de digitalisering van Justitie. 

 11:20 uur  📅 Debat | Sessie Digitalisering @Valgerik 

Kristien Van Vaerenbergh 

Voorzitter v.d. Kamercommissie voor Justitie van het Federaal Parlement 

Het debat omtrent de digitalisering van Justitie. 

 11:20 uur  📅 Debat | Sessie Digitalisering @kris10vanvaer 

 Kristien Van Vaerenbergh 
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Alexandre Lesiw is sinds 1 februari 2018 voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie. Daarvoor was hij 12 jaar 

lang directeur-generaal van dezelfde instelling. Hij is adjunct-kabinetsdirecteur geweest van verschillende ministers 

van sociale integratie en was directeur van de federatie van OCMW's aan het begin van zijn loopbaan. 

 

 

 

 

 

Elise Dermine is hoogleraar arbeidsrecht aan de rechtsfaculteit van de VUB en onderzoeker bij het Centrum voor 

Publiek en Sociaal Recht. Haar onderzoek richt zich op de situatie van mensen die werken in de marge van het 

arbeidsrecht, de transformatie van de welvaartsstaat en sociale grondrechten. Zij is ook geïnteresseerd in de toegang 

tot het recht en de rechtspleging van mensen in een precaire situatie, een thema dat raakvlakken heeft met het recht 

inzake openbare orde, de grondrechten en het sociaal recht. Zij is oprichtster en directrice van de “Street Law Clinic” 

in sociaal recht aan de VUB, waar rechtenstudenten leren om het recht in duidelijke taal over te brengen aan mensen 

die ver van de wet staan, zodat zij hun rechten begrijpen en ze kunnen opeisen. 

 

 

 
 

 

Bart Willocx (°1969) studeerde rechten (KUL), criminologie (UGent) en public management (UA). Hij is sedert 2001 

rechter benoemd in de REA Mechelen waar hij onder meer onderzoeksrechter en voorzitter was. Sedert 2014 is hij 

voorzitter van de REA Antwerpen. Sedert 2019 is hij lid van het College van Hoven en Rechtbanken, sedert het nieuwe 

mandaat eind 2019 maakt hij deel uit van het bureau van het College. 

 

 

Alexandre Lesiw 

Voorzitter POD maatschappelijke Integratie 

Armoede binnen justitie en hoe de maatschappij hier mee om gaat. 

 14:00 uur  📅 Talk | Sessie Sociale Inclusie Alexandre Lesiw 

Elise Dermine 

Hoogleraar aan de VUB & onderzoeker Centrum v. Publiek & Sociaal Recht 

De toegang tot justitie hervormen om armoede aan te pakken: Wat 

zegt het onderzoek? 

 14:20 uur  📅 Talk | Sessie Sociale Inclusie  Elise Dermine 

Bart Willocx 

Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen 

Debat: De sociale toegang tot justitie en juridische hulpverlening. 

 14:50 uur  📅 Debat | Sessie Sociale Inclusie @WillocxBart 
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Christine Mahy is ervan overtuigd dat het van essentieel belang is de maatschappij te doen evolueren in de richting 

van een grotere billijkheid om het fenomeen van de armoede in te dijken. Zij is dan ook betrokken bij de vzw Centre 

de Médiation des Gens du Voyage en Wallonie en bij het Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (Waals netwerk 

tegen armoede), waarvan zij voorzitter is geweest en momenteel secretaris-generaal is. Zij was ook voorzitter van het 

Belgisch Netwerk tegen Armoede en heeft een eredoctoraat mogen ontvangen van ULiège. 

 

 

 
 

 

Steven Gibens is doctor in de rechten (UA) en licentiaat in de criminologie (KUL). Hij is lector en onderzoeker in de 

opleiding Sociaal Werk aan de Karel de Grote Hogeschool en praktijkassistent aan de faculteit Rechten van de 

Universiteit Antwerpen. Hij is medeoprichter van Helder Recht vzw. Hij was gedurende 23 jaar advocaat aan de balie 

van Antwerpen en is nu ereadvocaat. Daarnaast is hij plaatsvervangend vrederechter. 

 

 

 
 

  

Jean-Marc Picard was voorzitter van het bureau voor juridische rechtsbijstand van de balie van Brussel. Nadien is dhr. 

Picard als administrateur bij de Franstalige en Duitstalige balie belast met de toegang tot justitie. Jean-Marc Picard 

is momenteel advocaat bij het advocatenkantoor ‘Van den Berg & Partners’ en staat ingeschreven bij de balie van 

Brussel, waar hij gespecialiseerd is in het migratierecht. 

 

 

Christine Mahy 

Secretaris Generaal bij het Waalsnetwerk voor de strijd tegen armoede  

Debat: De sociale toegang tot justitie en juridische hulpverlening. 

 14:50 uur  📅 Debat | Sessie Sociale Inclusie Christine Mahy 

Steven Gibens 

Co-Founder Helder Recht en Lector aan de KDG Hogeschool 

Debat: De sociale toegang tot justitie en juridische hulpverlening. 

 14:50 uur  📅 Debat | Sessie Sociale Inclusie @Gibensje 

 Steven Gibens 

Jean-Marc Picard 

Advocaat aan de Brusselse Balie & voormalig administrateur bij Avocats.be 

belast met de toegang tot justitie 

Debat: De sociale toegang tot justitie en juridische hulpverlening. 

 14:50 uur  📅 Debat | Sessie Sociale Inclusie 
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Didier Reynders is sinds 2019 Europees Commissaris (EU) voor Justitie. Daarvoor was hij vicepremier van België en 

minister van Buitenlandse en Europese Zaken, eveneens was hij minister van Defensie en minister van Financiën. Hij 

is onder meer verantwoordelijk voor het bijdragen aan wetgeving betreffende de gecoördineerde aanpak van de 

menselijke en ethische implicaties van artificiële intelligentie; het leiden van de empowerment en bescherming van 

consumenten en het beschermen van de rechten van burgers; en eveneens het maximaliseren van het potentieel van 

nieuwe digitale technologieën om de rechtsstelsels van de EU te verbeteren. 

 

 

 
 

 

Daniel Flore is sinds 2011 Directeur-Generaal van het Directoraat-Generaal Wetgeving, vrijheden en grondrechten 

van de Federale Overheidsdienst Justitie. Hij is tevens hoogleraar aan de Universiteit van Luik waar hij internationaal 

en Europees strafrecht doceert. Dhr. Flore is ook docent aan de Katholieke Universiteit van Leuven.  

 

 

  

Didier Reynders 

Europees Commissaris voor Justitie 

Het belang van digitalisering en toegang tot justitie 

 16:30 uur  📅 Talk | Sessie Lessons learned @dreynders 

 Didier Reynders 

 

Daniel Flore 

Directeur-Generaal Wetgeving, vrijheden en fundamentele vrijheden  

Conclusies uit het debat en een inkijk op het werkveld van de FOD 

 17:00 uur  📅 Talk | Sessie Lessons learned Daniel FLORE 
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Moderatoren 

 

 
 

 

Fatma Taspinar studeerde criminologie aan de KU Leuven en begon haar mediacarrière als redacteur bij Reyers Laat, 

nieuwslezeres bij Studio Brussel en Radio 1. Later werd ze een van de justitiespecialisten voor VRT, waar ze sinds 2018 

één van de nieuwsankers is van het laatavondjournaal op één. 

 

 

 

 
 

 

Eddy Caekelberghs is een Belgisch journalist met diploma's in de politieke wetenschappen en internationale 

betrekkingen. Hij was presentator en oprichter van het dagelijks radioprogramma “Face à l’info” op de RTBF. Dhr. 

Caekelberghs presenteert binnen de Franstalige publieke omroep het programma “Au bout du jour” over de grote 

trends en uitdagingen van onze tijd. 

 

 

Fatma Taspinar 

Journaliste bij de VRT (publieke omroep) 

Justitiejournalist en nieuwsanker bij Het Journaal op de VRT 

📅 Moderator 

Eddy Caekelberghs 

Journalist bij de RTBF (publieke omroep) 

Journalist en tv-presentator bij de RTBF 

📅 Moderator eddy caekelberghs 


