
 

 

Recht en crisis -  

regelgeving en handhaving in tijden van onzekerheid 

dinsdag 12 oktober 2021 om 20u, online 

 

“Crisissen zijn uitdagingen” kopte ooit een succesvol boek. Dat is ongetwijfeld zo, maar in 

welke mate we een uitdaging zonder al te diepe kleerscheuren doorkomen, is een andere vraag. 

Nog een andere vraag is voor juristen bijzonder pertinent: helpt het recht ons de uitdaging te 

doorstaan? Of beperkt recht enkel de schade? Of nog bescheidener: voegt het recht niet zo heel 

veel toe? Is het soms zelfs een hinderpaal? Want laten we eerlijk zijn: als een 

beleidsverantwoordelijke in de media vertelt dat een bepaalde maatregel “juridisch onmogelijk” 

is, klinkt dat in veler oren alsof de maatregel op zich wel wenselijk is, maar om een aantal 

obscure redenen toch maar niet wordt uitgevoerd. 

Het is ongetwijfeld nog te vroeg om sine ira et studio terug te kijken op de recente 

pandemiecrisis. Toch is dat wat de Vlaamse Juristenvereniging wil doen. Sterker nog, ze wil 

nog verder terugkijken, in de hoop op onverwachte plekken zinvolle antwoorden te vinden voor 

weinig comfortabele vragen. 

Historicus Brecht Deseure verwierf een stevige reputatie door zijn onderzoek over de periode 

1789-1831, die in België als één lange crisisperiode kan worden beschouwd. Regimes wisselen 

elkaar af, staatkundige verbanden wijzigen, recht en instellingen zijn in voortdurende 

transformatie. De grondwet is tijdens deze hele periode een belangrijk thema in het publiek 

debat, waarbij hij de vraag opwerpt of grondwetten in die periodes revoluties indamden dan 

wel veroorzaakten. 

Ook Stefan Somers staat bekend als iemand die juristen aan het denken zet. In het spoor van 

zijn onderzoek over aansprakelijkheidsrecht en mensenrechten gaat hij op zoek naar de rol van 

het privaatrecht bij het kanaliseren en oplossen van maatschappelijke crises. Kijken we niet al 

te makkelijk in de richting van het publiekrecht? 

Gouverneur Cathy Berx werd de vorige maanden volop geconfronteerd met de praktische 

gevolgen van een gezondheidscrisis. Als juriste bekeek ze een en ander echter ook in een ruimer 

kader. Van die confrontatie getuigt zij op onze ontmoeting. 

Vanzelfsprekend is er nadien ruime mogelijkheid om van gedachten te wisselen – ook al 

beseffen we terdege dat het debat bij het einde van de avond niet afgesloten zal zijn. 
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Aanmelden graag via secretariaat@vjv.be U krijgt dan een link doorgestuurd die u toelaat 

deel te nemen aan deze activiteit. 

De activiteit is gratis. 

Programma: 

20.00u: Welkom door Frank Judo, voorzitter Vlaamse Juristenvereniging 

20.05u:  De grondwet in revolutietijd: veilig anker of lont in het kruitvat? 

              Dr Brecht Deseure (King’s College Londen) 

 

20.25u:  Crisis en privaatrecht 

              Prof. Dr Stefan Somers  (Rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen,  docent  

              VUB) 

 

20.45u:  Als de werkelijkheid het recht overhoop zet 

              Prof. Dr Cathy Berx (Gouverneur provincie Antwerpen, docent UA) 

21.05u: Vragen en bedenkingen uit de zaal 

21.40u: Slotbedenkingen 

  

Wil u ook dit jaar deel uitmaken van de enige juristenvereniging in ons land die alle 

scheidslijnen binnen de juridische wereld overstijgt? Dat is in deze tijden misschien nog 

belangrijker dan voorheen. 

Als u dat wil doen, zijn we u erg dankbaar. U gelieve dan 50 € (als gewoon lid) of 125 € (als 

steunend lid)  te storten op rekening BE94 3631 5216 1314 van VJV-Organisatie vzw  en hier 

uw gegevens in te vullen. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun en kijken ernaar uit u te ontmoeten op 12 oktober of 

tijdens een van onze andere activiteiten. 

Met vriendelijke groet 

Frank Judo 

voorzitter VJV 
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