
Belgisch genootschap  
voor internationaal rechtwaar en wanneer?

▪ 9 februari 2012 vanaf 18u – Universitaire Stichting 
(Félicien Cattier zaal), Egmontstraat 11 te 1000 
Brussel.

▪ 1 maart 2012 vanaf 18u – Facultés Universitaires 
Saint-Louis (zaal 3), Kruidtuinlaan 43 te 1000 Brussel.

▪ 15 maart 2012 vanaf 18u – Universitaire Stichting 
(zaal A), Egmontstraat 11 te 1000 Brussel.

▪ 29 maart 2012 vanaf 18u – Facultés Universitaires 
Saint-Louis (zaal 3), Kruidtuinlaan 43 te 1000 Brussel.

inschrijvingen en inlichtingen

Per email : patrick.wautelet@ulg.ac.be (gelieve te 
preciseren of u zich voor de hele cyclus dan wel voor 
één of meerdere conferentie(s) inschrijft). 

deelnameprijs

▪ 50 € per conferentie.

▪ 150 € voor de hele cyclus.

▪ studenten en doctoranten : gratis.

Het bedrag omvat de inschrijving voor elke conferentie 
en de aansluitende receptie.

Het inschrijvingsgeld dient gestort te worden op de 
rekening van de BGIR : 271-0616760-66 (IBAN : BE07 
2710 6167 6066, BIC : GEBA BE BB), met vermelding : 
‘BGIR cyclus 2012 + naam deelnemer’.

De rechter  
en het conflict  
tussen intern en  
internationaal recht

Naar nieuwe fundamenten?
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De Belgische rechter die met een regel van intern recht 
geconfronteerd wordt die in strijd zou zijn met een regel 
van internationaal recht, verkeert mogelijkerwijs in een 
benarde situatie nu het Belgisch recht deze vraag niet op 
een eenduidige wijze regelt. Inderdaad, noch de Grondwet 
noch enige andere bepaling regelen uitdrukkelijk de 
verhoudingen tussen het intern en het internationaal 
recht. Wat de oplossingen betreft die de rechtspraak 
vooropstelt, moet men vaststellen dat deze verschillen. 
De standpunten, wat betreft de hiërarchische verhouding 
tussen internationale en nationale normen, die het Hof 
van Cassatie, het Grondwettelijk Hof of de Raad van State 
hebben ingenomen, wijken immers van elkaar af. De 
recente hervorming van het mechanisme van prejudiciële 
vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof, ingevoerd door 
de bijzondere wet van 2009, had onder meer tot doel om 
de respectieve standpunten van deze rechtscolleges m.b.t. 
het bijzonder geval van samenloop van de grondrechten 
te verzoenen. Deze recente hervorming is er echter niet 
in geslaagd om een passend antwoord te bieden op alle 
vragen en heeft tevens nieuwe problemen veroorzaakt.

Deze reeks conferenties heeft dan ook tot doel de 
fundamenten en de beginselen die in deze context 
gangbaar zijn, in vraag te stellen om nieuwe denkpistes 
voor te stellen. De vier conferenties zullen alle juristen 
die voor de relaties tussen intern en internationaal recht 
belangstelling hebben, stof tot nadenken bieden.

De deelnemers zullen in hun eigen taal tussenkomen, 
zonder simultane vertaling.

De conferentiereeks geniet de steun van het ARC-Project 
‘Le juge, un acteur en mutation’ van de Rechtsfaculteit 
van de ULB (www.arcdroit.ulb.ac.be).
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openingsconferentie
Conflict tussen intern en internationaal 
recht voor de Belgische rechter – status 
quaestionis.

voorzitter
Patrick Wautelet (ULg)

spreekster
Annemie Schaus (ULB) 

disputanten
Marc Bossuyt (Grondwettelijk Hof)
Robert Andersen (Raad van State)
Ghislain Londers (Hof van Cassatie)

thema
Hoe moet de rechter met de directe werking 
van het internationaal recht omgaan?

voorzitter
Jean-Victor Louis (ULB)

sprekers
Dries van Eeckhoutte (Raad van State - KUL)
Frédéric Dopagne (UCL - Barreau de Bruxelles)

disputanten
Joe Verhoeven (Paris II - UCL)
Christian Behrendt (ULg) 

thema
De prejudiciële vraagstelling : oplossing of 
illusie voor de rechter?

voorzitter
Eric David (ULB)

sprekers
Cédric Van Assche (VUB) 
Thomas Bombois (UCL - Grondwettelijk Hof)

disputanten
Patricia Popelier (UA)
Yves Lejeune (UCL)

thema
Conflict tussen intern en internationaal 
recht : vaststelling en oplossing door de 
rechter.

voorzitter
Pierre d’Argent (UCL)

sprekers 
Anne Lagerwall (ULB) 
Eric de Brabandere (Universiteit Leiden)

disputanten
Benoît Dejemeppe (Hof van Cassatie) 
Nicolas Angelet (ULB - Barreau de Bruxelles)


