Inschrijving:
Inschrijven gebeurt door bijgevoegde strook uiterlijk op 19 november 2012 terug te sturen
(e-mail of fax) naar: Gandaius Permanente Vorming (RE56), Universiteitstraat 4, 9000 Gent
(gpv@ugent.be – fax 00 32 9 264 69 99 (vanuit NL) / 09 264 69 99 (vanuit BE)).
Elektronisch inschrijven is mogelijk via de website: www.law.ugent.be/gandaius/gpv.
Er wordt geen bevestiging van inschrijving verstuurd.
Erkenning als permanente vorming:
- erkenning is bekomen bij de OVB (6 juridische punten)
- erkenning is bekomen bij de Nederlandse Orde van Advocaten: 4 NOVA-punten
- erkenning is aangevraagd bij OBFG en Nederlandse Orde van Advocaten.
Een aanvraag is ingediend bij het IGO, opdat de inschrijvingskosten van magistraten en
personeels-leden van griffies en parketten (in België), mits effectieve deelname, rechtstreeks
door het IGO worden gedragen.
Een aanwezigheidsattest als bewijs van deelname aan permanente vorming wordt uitgereikt
aan de aanwezigen.
Meer inlichtingen: Gandaius Permanente Vorming, Universiteitstraat 4, 9000 Gent, België
www.law.ugent.be/gandaius/gpv
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neemt deel aan het congres ‘De rechten van de verdediging: Internationale en Europese
ontwikkelingen’ en betaalt – na ontvangst van de factuur – het verschuldigde inschrijvingsgeld
op rekeningnummer BE59 3900 9658 0026 (BIC: BBRUBEBB) van de Universiteit Gent met
vermelding van het factuurnummer.
is magistraat, gerechtelijk stagiair of personeelslid van een griffie of parket en doet – mits
accreditatie – een beroep op betaling door het IGO (€ 150,-).

Datum:

Internationale conferentie | Gent | 23 november 2012

Rechten van de verdediging:
internationale en Europese
ontwikkelingen
Defence Rights: International and European Developments
Ten geleide
De toenemende internationalisering en
Europeanisering van strafprocedures creëren
nieuwe uitdagingen, in het bijzonder voor
het klassieke recht van verdediging. Vandaar
een conferentie die zich concentreert op twee
hoofdpunten.
Allereerst: hoe zit het met de
verdedigingspositie en procedurele rechten
voor internationale straftribunalen, en met
name het Internationaal Strafhof? Heeft het
Statuut van Rome, na tien jaar werking, de
verwachtingen ingelost? Kan de verdediging
voor internationale tribunalen verder blijven
functioneren zonder Balie noch Stafhouder?
Wat zijn de noden voor een dergelijke
verdediging, die zich beweegt op de grenslijn
tussen Angelsaksisch recht en het onze? Wat
kunnen wij hieruit leren bij ons? Wat met de
rechten van de slachtoffers, een primeur in het
internationaal strafrecht?
Tegelijk, en van onmiddellijk belang voor elke
penalist ook in louter nationale strafzaken,
zijn de ontwikkelingen die de rechten van
verdediging en procedurele rechten ondergaan
ten gevolge van diverse nieuwe richtlijnen die
de EU recent heeft aangenomen of momenteel
onderhandelt.

Dat gebeurt in het kader van de zogenaamde
‘routekaart ter versterking van de procedurele
rechten van verdachten en beklaagden in
strafprocedures’. Te vermelden vallen niet alleen
de richtlijn betreffende het recht op vertolking
en vertaling in strafprocedures en het verwachte
voorstel van richtlijn inzake bijzondere
waarborgen voor kwetsbare verdachten of
beklaagden (inzonderheid kinderen, geestzieken
en geestelijk gehandicapten). Vooral de EUrichtlijnen betreffende het recht op informatie
in strafprocedures (verklaring van rechten)
en het recht op toegang tot een advocaat in
strafprocedures en het recht op communicatie
bij aanhouding (Salduz-richtlijn) impliceren een
ware strafprocedurele revolutie. Verder zijn er
belangrijke rechtspositionele implicaties en
uidagingen voor gedetineerden ingevolge het
recent in werking getreden kaderbesluit inzake
wederzijdse erkenning van vrijheidsbenemende
sancties. Ten slotte zijn ook bewustwording
en debat inzake de toekomst van procedurele
rechten in het kader van grensoverschrijdende
bewijsgaring en -toelaatbaarheid dringend.
Met de organisatie van een internationale
conferentie over al deze ontwikkelingen spelen
de Gentse Balie, de Haagse Orde van Advocaten
en de Universiteit Gent kort op de bal. U speelt
toch mee?

Handtekening:

Uiterste datum van inschrijving: 19 november 2012

i.s.m.

MAKLU

Programma

Sprekers en panelleden

09.30 u Onthaal met koffie

Jean Flamme: advocaat balie Gent, advocaat voor de verdediging voor het ICTR (Muvunyi), voor
het ICC (Lubanga), advocaat in een schadevordering lastens de VN (Kabiligi)

10.00 u Verwelkoming
Mr. Didier Goeminne, Stafhouder van de Orde van Advocaten te Gent
Dagonderdeel 1: Rechten van de verdediging voor het Internationaal Strafhof
(Defence Rights before the ICC)
10.05 u Inleiding door de voorzitter
Mr. Jean Flamme
10.10 u Het Statuut van Rome na een decennium toepassing: kritische evaluatie
Prof. Michael Wladimiroff
10.30 u The Lack of an Independent Bar at the ICC: Defence Endangered? (Engels)
Prof. dr. Kenneth Gallant
10.50 u Het fundamenteel recht op verdediging op de grenslijn van Common Law en
Romeins-Germaans recht
Mr. Jean Flamme
11.10 u Slachtofferparticipatie voor het Internationaal Strafhof: bedenkingen en
bezorgdheden van een zittingsrechter
Prof. dr. Christine Van Den Wyngaert
11.30 u

Koffiepauze

11.50 u

Debat / Vragenronde met de sprekers en volgende panelleden:
- Mr. Thomas Gillis
- Mr. Luc Walleyn
- Mr. Tjarda van der Spoel

Michael Wladimiroff: advocaat balie Den Haag, advocaat voor de verdediging in de eerste zaak
voor het ICTY (Tadic)
Kenneth Gallant: professor of law (University of Arkansas at Little Rock), teaching criminal law,
international law, conflict of laws and lawyering skills, published extensively in the area of
international law
Christine Van Den Wyngaert: rechter bij het Internationaal Strafhof
Thomas Gillis: advocaat balie Gent, member list Counsel Special Tribunal for Lebanon
Luc Walleyn: advocaat balie Brussel (specialisatie vreemdelingenrecht, mensenrechten en
humanitair recht), advocaat bij het Internationaal Strafhof, vertegenwoordigde slachtoffers van de
Rwandese genocide, van diverse andere gewapende conflicten of mensenrechtenschendingen en,
bij het Internationaal Strafhof, van een groep vroegere kindsoldaten in de Lubangazaak
Tjarda van der Spoel: raadsheer in het gerechtshof in Den Haag (lid van de internationale
misdrijven kamer), voormalig advocaat met benoemingen bij de ICTR, ICTY en ICC
Gert Vermeulen: hoogleraar strafrecht en directeur Institute for International Research on Criminal
Policy (IRCP) (Universiteit Gent), bijzonder hoogleraar ‘Evidence’ (Universiteit Maastricht), auteur
van talrijke publicaties over internationaal en Europees strafrecht
Caroline Morgan: European Commission, DG Communication, formerly working at DG Justice,
unit Criminal Justice, officer in charge for the EU’s procedural rights policy for over 10 years

13.00 u Lunch
Dagonderdeel 2: Procedurele rechten in de EU (EU procedural rights)

Taru Spronken: hoogleraar strafrecht (Universiteit Maastricht), advocaat, auteur van talrijke
publicaties over (het recht van) verdediging

14.00 u Inleiding
Prof. dr. G. Vermeulen
14.05 u The EU Procedural Rights Road Map: Background, Importance, Overview and
State of Affairs (Engels)
Caroline Morgan
14.35 u Effectieve verdediging en de EU-richtlijnen betreffende het recht op informatie 		
in strafprocedures (verklaring van rechten) en het recht op toegang tot een advocaat in
strafprocedures en het recht op communicatie bij aanhouding (Salduz-richtlijn)
Prof. dr. Taru Spronken
15.05 u Rechten van gedetineerden en procedurele rechten in het kader van grensoverschrijdende
bewijsgaring en -toelaatbaarheid
Prof. dr. Gert Vermeulen

Paul Bekaert: oud-stafhouder balie Brugge, ondervoorzitter van de Liga voor Mensenrechten, lid
van de commissie Mensenrechten van The Council of Bars and Law Societies of Europe

15.35 u Koffiepauze

Praktische informatie

15.50 u Debat / Vragenronde met de sprekers en volgende panelleden:
- Mr. Paul Bekaert
- Mr. Hans Rieder
- Dr. Mr. Jan Sjöcrona

Locatie: Aula Academica van de Universiteit Gent, Voldersstraat 9 te 9000 Gent (België).
(routebeschrijving: zie www.law.ugent.be/gandaius/gpv)

17.00 u Slotwoord
Mr. Bas Martens, Haagse Orde van Advocaten
17.15 u

Receptie

Hans Rieder: advocaat te Gent, Brugge en Sion (Zwitserland), specialisatie grondrechten
Jan Sjöcrona: advocaat balie Den Haag, auteur van talrijke publicaties over nationaal en
internationaal straf(proces)recht, oud-hoogleraar Internationaal Strafrecht in Tilburg, lid van de
European Criminal Bar Association, medeoprichter en voormalig bestuurslid van de Nederlandse
Vereniging van Strafrechtadvocaten, voormalig co-chair Business Crime Committee van de
International Bar Association.

Deelnameprijs: € 150,De deelnameprijs is inclusief verslagboek (Maklu-Uitgevers), documentatiemap, koffie, lunch en
receptie.
U betaalt na ontvangst van de factuur.
Betaling met behulp van de KMO-portefeuille of opleidingscheques voor werknemers is mogelijk.
(accreditatienummer KMO-portefeuille: DV.O103194)

