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Onderwerp: Inschrijvingen Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht - 
Sessie 2019 

         
 

  
1. Het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht herneemt in 2019 zijn 

werkzaamheden. 
 

2. Officieren (Act/Res) en burgerpersoneel van een gelijkgesteld niveau van Defensie, die 
in het militair recht en het operationeel recht, met inbegrip van het recht van de 
gewapende conflicten belang stellen en die dit jaar wensen deel te nemen aan 
activiteiten van het Studiecentrum, dienen hun inschrijvingsformulier (zie bijlage A) 
rechtstreeks te richten tot DG JUR – Div LEGAD-Synth o/c van de KorpsComd of de 
autoriteit die de bevoegdheden ervan uitoefent NLT 6 Feb 2019. 

 
3. DG JUR – Div LEGAD-Synth zal bepalen voor welke personen de bijdrage door Defensie 

zal worden betaald. Volgende criteria zullen hiervoor in acht worden genomen: 
a. Rechtvaardiging van de aanvraag (vanuit de elementen terug te vinden op het 

inschrijvingsformulier); 
b. Het al dan niet gevolgd hebben van de cursus Raadgever in het Recht van de 

Gewapende Conflicten; 
c. Aantal deelnames aan de studiedagen in 2018, indien betrokkene was ingeschreven 

voor dat jaar; 
d. Binnen de limieten van het voorziene budget. 

 
4. Tijdens de sessie 2019 zullen diverse thema’s van het recht van de gewapende 

conflicten worden besproken, zoals de bescherming van het milieu gedurende 
gewapend conflict. Ook zal stilgestaan worden bij de 70ste verjaardag van de Conventies 
van Genève. Verder zal dit jaar bijzondere aandacht worden besteed aan de 
bescherming van persoonsgegevens in operaties, evenals aan het statuut van 
multinationale strijdkrachten. Het programma, de data van de studiedagen e.d. worden 
bekendgemaakt via de website van het Studiecentrum (www.ismllw-be.org) en worden 
ook gemaild naar de ingeschreven personeelsleden van Defensie. Van ingeschreven 
personeelsleden wordt verwacht dat zij zoveel als mogelijk deelnemen aan de 
studiedagen, zonder afbreuk te doen aan de noodwendigheden van de dienst. 

  

http://www.ismllw-be.org/


 
 

 
 

 
 

5. Kandidaten van Defensie, waarvoor de bijdrage NIET door Defensie zal worden 
betaald, zullen zo vlug mogelijk persoonlijk hiervan op de hoogte worden gebracht. 
Zij kunnen zich ten persoonlijke titel inschrijven door de som van 25 € over te 
schrijven op het rekeningnummer 000-0941070-73 van het Studiecentrum voor 
Militair Recht en Oorlogsrecht. Voor de gevormde Raadgevers in het Recht van de 
Gewapende Conflicten (RRGC) maken de activiteiten van het Studiecentrum deel uit 
van hun voortgezette vorming. Door deze inschrijving kan worden deelgenomen aan 
alle activiteiten die door het Studiecentrum georganiseerd worden gedurende het 
lopende werkjaar.  

 
6. Bijlage A: Inschrijvingsformulier voor het Studiecentrum voor Militair Recht en 

Oorlogsrecht - Sessie 2019 
 
 
 

 

Recoverable Signature

X Alfons Vanheusden

Signed by: Alfons Vanheusden (Signature)
 

Alfons VANHEUSDEN 
Adviseur-generaal 

Chef van de divisie Juridisch Advies 
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 Inschrijvingsformulier voor het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht - Sessie 
2019 

 
 

 

 Ondergetekende,  

 
 (Eenheid, Organisme)                            De  

 

 

 

   
  Aan DG JUR-Div LEGAD-Synth (E-mail +DGJUR-LEGADSRT) 

 
 
 

  

 NAAM en VOORNAAM: ……………………………………………………………………………….. 

 

 STAMNUMMER: ……………………………………………………………………………….. 

 

 GRAAD:  ……………………………………………………………………………….. 

 

 MILITAIR ADRES (1) : …….…………………………………………………………………………. 

 

    ……………………………………………………………………………….. 

 

 SDS :              ………………………………………………………………………………... 

 

 E-MAIL :  ……………………………………………………………………………….. 

 
 
Vraagt deel te nemen aan de werkzaamheden van het Studiecentrum Militair Recht en 
Oorlogsrecht - Sessie 2019. 
 

 

Heeft de vorming RRGC gevolgd:  JA / NEEN (2) 

 

 



   
 

   

 

 

 

RECHTVAARDIGING VAN DE INSCHRIJVINGSAANVRAAG (Opportuniteit): 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Datum: ……………….     Handtekening :  
 
 
 
 
 
 
(1) Elke adreswijziging zal zo vlug mogelijk bezorgd worden aan het Srt Studiecentrum 
(2) Schrappen wat niet van toepassing is 

 
Advies Korpsoverste of Autoriteit die de bevoegdheden ervan uitoefent (VERPLICHTEND): 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Datum: ……………….     Handtekening :  

 

 


