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NIEUWSBRIEF, maart 2017
Beste lezer,

Met trots kunnen we u in deze nieuwbrief het colloquium van dit jaar voorstellen: Rechtsstaat onder druk.
Op donderdag 20 april zullen we een analyse maken van de maatregelen die genomen worden in de
nasleep van de aanslagen in Parijs en Brussel. We bieden ook perspectieven voor een democratisch
antwoord. Hiervoor laten we topsprekers uit het binnen- en buitenland naar Brussel afzakken. Schrijf je
vandaag nog in!

De actualiteit illustreerde deze druk. Op 9 februari werd de nieuwe Vreemdelingenwet goedgekeurd.
Hierover publiceerden we, met de steun van meer dan 170 organisaties en personen, een open brief De
Morgen onder de titel “geen tweederangsburgers in onze democratische rechtstaat”. Ondertekenen kan
trouwens nog steeds, verder in deze nieuwsbrief. Onze advocaten zijn ook actief ter verdediging van de
slachtoffers van de treinramp in Buizingen, voor de bescherming van het middenveld en voor Palestijnse
gevangenen.

Sinds kort is onze website vernieuwd. Ga zeker ook eens een kijkje nemen!

Veel leesplezier!
Hopend u op ons colloquium te mogen ontmoeten.
Het PROGRESS Lawyers Network team

NIEUWSBERICHTEN

Er werden in de nasleep van de aanslagen een resem van nieuwe, overwegend repressieve, Europese en
nationale

wetten

en

maatregelen

aangenomen

en/of

voorgesteld (24/24u

huiszoekingen,

passagiersgegevensdatabank, de arrestatietermijn tot 72u, de administratieve enkelband,..).
Maar bekomt men op die manier die veilige samenleving? Zijn de maatregelen efficiënt? Treffen ze wel de
terroristen? Dreigen ze door hun breed karakter niet gehele bevolkingsgroepen te raken? Is de notie
terrorisme niet een politiek geladen term en heeft deze term zijn plaats in het recht ?
Bovendien komen de rechtsstaat en de scheiding der machten, fundamenten van de democratie, onder
druk te staan. De uitvoerende macht zuigt steeds meer bevoegdheden naar zich toe en dit ten koste van
de rechterlijke en de wetgevende macht.
Meer informatie en het volledige programma vindt u op onze vernieuwde website. Inschrijven op ons
colloquium kan u via www.progresslawevents.net

In de Juristenkrant verscheen deze week ook een kort interview. Lees meer

ACTUALITEIT

Open brief van 170 personen en organisaties in de Morgen: ‘geen tweederangsburgers in
onze democratische rechtsstaat'
Op 9 februari werd de Vreemdelingenwet onder enig ophef gewijzigd. De aanpassing maakt het mogelijk
om legaal verblijvende vreemdelingen een bevel te geven om het grondgebied te verlaten, zelfs als ze in
België geboren zijn of hier al heel lang wonen...Lees meer

Indien u de open brief wenst te ondertekenen, stuur een mail naar info@progresslaw.net.
Als u op de hoogte wenst te blijven van de verdere acties tegen de “uitwijzingswet” kan u via deze
link uw gegevens achterlaten.

Opinie van Jan Buelens en Lies Michielsen in DE STANDAARD: 'Alsof het middenveld
terroristen beschermt'
Opnieuw wordt een wet goedgekeurd die de veiligheid van de burgers niet verhoogt. Ondertussen wordt
de rechtsstaat ondergraven, waarschuwen Jan Buelens en Lies Michielsen... Lees meer

Opinie van Pieter Staes in DE STANDAARD: 'Het witwaseffect van Law-Train'
Onlangs trok een delegatie juristen en professoren, waaronder PROGRESS advocaat Pieter
Staes, op onderzoek naar Palestina. De focus van het reisgezelschap lag op het door de EU
gesubsidieerde Law-Train project... Lees meer

Het verzet tegen Trumps #MuslimBan
Over de concrete gevolgen, onrechtmatigheid, inefficiëntie en totstandkoming ervan, maar ook
over het progressieve verzet ertegen.... Lees meer

Jan Buelens en Leila Lahssaini in De Standaard: 'Spoorbedrijven schuldig door
nalatigheid?'
Jan Buelens en Leila Lahssaini vertegenwoordigen een tiental slachtoffers, verenigd in het
comité “Buizingen dat nooit meer”.... Lees meer

AGENDA

COLLOQUIUM 'RECHTSSTAAT ONDER DRUK'
20 APRIL 2017
TOUR & TAXIS _ Havenlaan 86C, 1000 Brussel
Meer info

*** Wij verontschuldigen ons als u deze e-mail meerdere keren zou ontvangen ***

