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Geachte mevrouw, Geachte heer,

Ik ben verheugd u de eerstvolgende studiedag te kunnen aankondigen omtrent het volgende thema:

Nieuwe missies van Defensie: Welk juridisch kader?
Uitdagingen en vooruitzichten
De studiedag zal plaatsvinden op 4 oktober 2022 van 13u30 tot 17u00 in de Prins Albert Club
(Karmelietenstraat 20 - 1000 BRUSSEL). U wordt vriendelijk uitgenodigd om aan deze activiteit deel te
nemen. Het inschrijvingsformulier voor deze studiedag en het detailprogramma vindt u als bijlagen. U
wordt verzocht het inschrijvingsformulier voor deze studiedag, degelijk ingevuld, aan het Secretariaat
van het Studiecentrum te laten geworden vóór 26 september 2022.
De opdrachten en taken van Defensie evolueren voortdurend. Dit vereist een heroverweging van de
nieuwe parameters die vroeger de rechtsorde beheersten. Omgekeerd dwingen allerlei juridische
ontwikkelingen (bijvoorbeeld in de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens)
Defensie ertoe om haar praktijken aan te passen en om haar methoden, processen, opleiding, enz. te
heroverwegen. Deze veranderingen hebben betrekking op het statuut van de militair en op de manier
waarop Defensie werkt. Andere wijzigingen hebben betrekking op de operationele missies zelf. Met
deze tweetalige studiedag willen we een balans opmaken van al deze nieuwe juridische kwesties,
wijzen op de huidige en toekomstige uitdagingen, en verschillende denksporen aangeven, zowel ten
behoeve van de beoefenaars van juridische beroepen, als van de wetgevers. De studiedag is bedoeld
voor juristen, leden van Defensie, parlementariërs en hun medewerkers, leden van onderzoekscentra,
enz.
De deelnemers zullen de mogelijkheid hebben om een boek over de behandelde materie aan te kopen
tegen een korting van 50 % op de voor het publiek gangbare prijs. Dit boek werd gepubliceerd bij de
uitgeverij Anthemis.
Met de meeste hoogachting

Ludwig VAN DER VEKEN
Voorzitter
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