
Van 26 februari tot en met 25 maart 2020 organiseert Rode 
Kruis-Vlaanderen de drieëntwintigste lessenreeks inter-
nationaal humanitair recht (IHR). De lessenreeks behandelt 
de kernthema’s binnen het internationaal humanitair recht. 

De lessenreeks begint met een inleidende uiteenzetting 
over de bronnen, toepassingsgebied en actoren van het 
internationaal humanitair recht. De volgende lessen gaan 
verder in op de bescherming van personen en goederen, 
de regels met betrekking tot wapens en methoden en de 

bestraffing van schendingen van het IHR. Tijdens elke 
les is er aandacht voor concrete voorbeelden en actuele 
onderwerpen. De lessenreeks wordt afgesloten met de 
bespreking van een actueel thema.

Voor elk onderwerp doen we beroep op deskundigen 
en personen die beroepshalve te maken hebben met de 
concrete toepassing van het IHR. Na elke lezing rekenen we 
op de actieve inbreng van de deelnemers om een debat op 
gang te brengen.

Praktisch

Lessenreeks internationaal  
humanitair recht 2020

BE24 7310 1827 1438 
Rode Kruis-Vlaanderen, vzw Internationaal
Motstraat 40, 2800 Mechelen, 015 44 35 19

Pas als we uw betaling ontvangen hebben is uw inschrijving 
definitief. 

Bij annulatie tot 2 weken voor de aanvang van de lessen-
reeks (op 26 februari 2020) betalen wij u het volledige 
inschrijvingsgeld terug. Bij annulatie 1 week voor aanvang 
van de lessenreeks wordt de helft van het inschrijvingsbedrag 
terugbetaald. Bij annulatie minder dan 1 week voordien kan 
geen terugbetaling meer worden voorzien.

Attest van deelname 
Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname op basis 
van de aanwezigheidslijst. Het is belangrijk dat je telkens voor 
de les deze lijst ondertekent. 

Erkenning Orde van Vlaamse Balies 
De erkenning van deze opleiding door de Orde van Vlaamse 
Balies (2 juridische punten per les - 10 juridische punten voor 
de volledige reeks) alsook het Instituut voor Gerechtelijke 
Opleidingen werd aangevraagd.

Waar
De lessenreeks 2020 zal doorgaan in Residence Palace (zaal 
Polack), Wetstraat 155 – 1140 Brussel. Deze locatie ligt op 
wandelafstand van het treinstation Brussel-Schuman en 
metrohalte Schuman. De dichtstbijzijnde (betalende) parking 
is Bepark Parking Schuman (European institutions).  

Wanneer
De lessen gaan door op vijf opeenvolgende woensdagavonden 
van 26 februari tot 25 maart 2020, van 19 tot 21 uur. Toegang 
tot de zaal vanaf 18.30 uur.

Prijs
De prijs voor de volledige lessenreeks bedraagt 100 euro. 
Voor een afzonderlijke les betaalt u 20 euro.

Inschrijven
De lessenreeks is toegankelijk voor iedereen. Vooraf inschrijven 
is wel noodzakelijk. De uiterste inschrijvingsdatum is zondag 
16 februari 2020. Schrijf je hier in. 

De betaling dient vooraf te gebeuren op onderstaand 
rekeningnummer met vermelding van ‘Lessenreeks 2020 + 
voornaam en familienaam’.

http://www.rodekruis.be
https://response.questback.com/rodekruisvlaanderen/lessenreeks2020


Programma

Les 1 Les 4

Les 2

Les 5

Les 3

Wo. 26 februari 2020  
19 tot 21 uur

Wo. 18 maart 2020  
19 tot 21 uur

Wo. 4 maart 2020  
19 tot 21 uur

Wo. 25 maart 2020  
19 tot 21 uur

Wo. 11 maart 2020  
19 tot 21 uur

Laura De Grève, verantwoordelijke internationaal humanitair 
recht, Rode Kruis-Vlaanderen

Inleiding tot het internationaal humanitair recht
In deze algemene uiteenzetting wordt een inleiding gegeven 
tot het internationaal humanitair recht (IHR). Na een 
beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het IHR wordt 
ingegaan op het toepassingsgebied, de betrokken actoren en 
de basisregels van deze rechtstak. Verder wordt er bekeken 
hoe mensenrechten en internationaal humanitair recht zich 
tot elkaar verhouden. Dit alles wordt geïllustreerd aan de 
hand van voorbeelden uit recente de conflicten.

Luc Walleyn, advocaat

De bestraffing van schendingen van het  
internationaal humanitair recht 
Wat met de naleving en bestraffing van schendingen van 
het IHR? Dit is een veel voorkomende vraag. In deze sessie 
gaan we hier verder op in door een korte analyse van de 
relevante verdragen zoals de Verdragen van Genève. Deze 
verplichten bijvoorbeeld de verdragsluitende partijen er toe 
om bij zware schendingen van het internationaal humanitair 
recht de daders op te sporen en te bestraffen. Ook de 
Genocideconventie legt gelijkaardige verplichtingen op. De 
verantwoordelijkheid en het toezien op deze naleving is een 
gedeelde verantwoordelijkheid tussen nationale staten en 
diens hoven en rechtbanken en internationale organen en 
hoven. Op deze wisselwerking tussen deze internationale 
en nationale instanties wordt ook dieper ingegaan. Dit door 
bijvoorbeeld de werking van het Internationaal Strafhof en 
ad hoc tribunalen zoals deze van Rwanda onder de loep te 
nemen.Prof. dr. Tom Ruys, Ghent Rolin-Jaequemyns International 

Law Institute (GRILI) Universiteit Gent

Bescherming van personen en goederen onder 
het internationaal humanitair recht
In deze les gaan we dieper in op de bescherming van personen 
en goederen in situaties van gewapend conflict. Wat zegt het 
internationaal humanitair recht over de bescherming van 
de burgerbevolking, personen op de vlucht, hulpverleners, 
en gevangenen? Hoe worden burgerlijke infrastructuur, 
kerncentrales en cultureel patrimonium beschermd? Een 
overzicht van de belangrijkste regels van het internationaal 
humanitair recht illustreren we aan de hand van enkele 
actuele situaties. Tot slot besteden we ook aandacht aan de 
rol die het Rode Kruis opneemt inzake bescherming.

Thomas Van Poecke, PhD fellow bij het Leuven Centre for 
Global Governance studies 

Actueel Thema: IHR en terrorisme
Het IHR en de notie terrorisme gaan moeilijk samen. IHR is 
immers op gelijke wijze van toepassing op partijen bij een 
gewapend conflict en dit ongeacht hun politieke motivatie. 
Terrorisme, daarentegen, is een inherent politieke notie, 
die in situaties van gewapend conflict gewoonlijk een 
bepaalde, niet-statelijke, partij bij het conflict viseert. 
Deze lezing bekijkt hoe het IHR zich verhoudt tot de notie 
terrorisme, en gaat in op het spanningsveld tussen het IHR 
en antiterrorismewetgeving. De lezing besteedt bijzondere 
aandacht aan de zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’ die het 
spanningsveld tussen het IHR en antiterrorismewetgeving 
regelt, en zoals die voor België werd geïncorporeerd in artikel 
141bis van het Strafwetboek.

Kolonel Chris De Cock, Legal Advisor bij de Military Planning 
and Conduct Capability (MPCC)-Command Group van de Euro-
pean External Action Service 

De middelen en methoden van oorlogsvoering
Het recht der gewapende conflicten behelst niet alleen de 
bescherming van personen die niet (of niet meer) deelnemen 
aan de vijandelijkheden, maar bevat ook bepalingen omtrent 
de middelen en de methoden van oorlogvoering. In ieder 
gewapend conflict zijn er grenzen aan welke middelen en 
methoden dat mogen worden gehanteerd door de strijdende 
partijen. Het is ten alle tijden verboden om wapens, projec-
tielen, stoffen of methoden toe te passen die onnodig leed 
veroorzaken.  Tijdens deze les gaan we in op de geldende 
regels en principes in deze context door een analyse te 
maken van de evolutie die de belangrijkste documenten 
over dit onderwerp hebben doorgemaakt. Vervolgens zullen 
we nagaan hoe deze verdragsteksten in de praktijk worden 
omgezet tijdens de plannings- en uitvoeringsfase van heden- 
daagse militaire operaties. Dit alles aan de hand van praktische 
voorbeelden uit hedendaagse conflicten. V.u.: Philippe Vandekerckhove, Motstraat 40, 2800 Mechelen 
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