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Geachte leden en sympathisanten van VIRA,
Op woensdag 19 september 2018 om 12u30
organiseert VIRA een conferentie met broodjeslunch met

Prof. dr. Jan WOUTERS
Gewoon hoogleraar
internationaal recht en internationale organisaties,
KU Leuven
over :

“De toekomst van het zelfbeschikkingsrecht in Europa :
de EU als katalysator of als remfactor?”
In deze lunchcauserie gaat Professor Jan Wouters, na een korte historische schets van het
zelfbeschikkingsrecht, in op de recente ontwikkelingen in o.a. Catalonië, Schotland, Italië of ook
nog in Vlaanderen…
Welke plaats is er voor het zelfbeschikkingsrecht binnen de Europese Unie? Hoe gaat de EU om
met de regionale autonomie (zelfbesturende constitutionele regio’s) en met separatistische
tendensen binnen de lidstaten?
Kan en/of moet het anders? Welke lering kunnen we halen uit de ervaringen van de laatste jaren?
In het debat zal Prof. Wouters het gezelschap krijgen van Johan SWINNEN, die ooit ambassadeur in
Madrid was, en van prof. em. internationaal recht Neri SYBESMA-KNOL (VUB), die ook over het
zelfbeschikkingsrecht publiceerde.
De lezing met broodjeslunch vindt plaats op woensdag 19 september 2018 om 12u30 in de
Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 te 1000 Brussel (Metro Troon, parking Naamse Poort).
Vanaf 12u00 wordt het aperitief aangeboden.
Voor deelname dient te worden ingeschreven vòòr vrijdagavond 14 september 2018 via :
- de website van de VIRA, http://www.vira-org.be/inschrijving-vira-activiteit-lunchconferentie/ of
- emailbericht naar vira@mail.org, of
- telefoon naar VIRA-secretaris Lieven VERMOTE (02 672 92 49 of 0498 22 02 75)
èn overschrijving op VIRA bankrekening BE87 4300 7406 0194 van
20 € voor leden van VIRA, 25 € voor niet-leden en 10 € voor voltijdse studenten.
Annulaties dienen voor maandagavond 17 september te gebeuren. Betalingen worden nadien niet
teruggestort.
Ik zal u daar gaarne verwelkomen.
Johan SWINNEN,
Voorzitter
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Prof. dr. Jan WOUTERS
Jan Wouters is gewoon hoogleraar internationaal recht en internationale organisaties aan de KUL, Jean
Monnet leerstoelhouder ad personam “Europese Unie en mondiaal bestuur” en stichtend directeur van
het Instituut voor Internationaal Recht en van het Leuven Centre for Global Governance Studies, een
interdisciplinair onderzoekscentrum aan de KU Leuven dat erkend werd als Jean Monnet Centre of
Excellence en als KU Leuven Centre of Excellence. Hij is ook voorzitter van de Raad voor Internationaal
Beleid van de KU Leuven.
Prof. Wouters studeerde rechten en wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen, behaalde een Master
of Laws (LL.M.) aan de Universiteit van Yale en was gastonderzoeker aan de Universiteit van Harvard.
Als gasthoogleraar doceert hij het recht van de externe betrekkingen van de EU aan Sciences Po (Parijs),
de Luiss Universiteit (Rome) en het Europacollege (Brugge) en ‘Comparative EU-US perspectives on
International Human Rights Law’ aan Columbia University (New York).
Tevens is hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en is
hij werkzaam als Of Counsel bij Linklaters te Brussel.
Hij is hoofdredacteur van de International Encyclopedia of Intergovernmental Organizations, adjunctdirecteur van het Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht en redactielid van een tiental andere
internationale tijdschriften.
Prof. Wouters publiceerde uitgebreid over internationaal en Europees recht, internationale instellingen,
global governance en financieel recht, waaronder 65 boeken, 130 tijdschriftartikels en een 200-tal
hoofdstukken in internationaal uitgegeven boeken.
Tot zijn recente boeken behoren o.a. Informal International Lawmaking (2012), Private Standards and Global
Governance (2012), China, the European Union and Global Governance (2012), The EU’s Role in Global
Governance (2013), National Human Rights Institutions in Europe (2013), The Law of EU External Relations
(2e ed. 2015), China, the EU and the Developing World (2015), Global Governance of Labour Rights (2015),
Global Governance Through Trade (2015), The Contribution of International and Supranational Courts to the
Rule of Law (2015), Global Governance and Democracy (2015), Armed Conflicts and the Law (2016), Judicial
Decisions on the Law of International Organizations (2016), Internationaal Recht in Kort Bestek (2e ed. 2017),
Edward Elgar Research Handbook on EU Energy Law and Policy (2017), Commercial Uses of Space and Space
Tourism (2017), Commons and a New Global Governance (2018) en EU Human Rights and Democratization
Policies: Achievements and Challenges (2018).

Prof. Wouters participeert in talrijke internationale wetenschappelijke netwerken, adviseert
verscheidene overheden en internationale organisaties, geeft opleidingen aan internationale
ambtenaren en wordt vaak gevraagd om duiding te geven bij internationale kwesties in de media. Hij
was gastspreker op het 50-jarig jubileum van VIRA op 25 november 2013.
Van 2013 tot 2017 leidde hij een groot Europees onderzoeksprogramma, FRAME (“Fostering Human Rights
Among European (External and Internal) Policies”); thans leidt hij een nieuw groot Horizon 2020
onderzoeksproject, RECONNECT (“Reconnecting Europe with its Citizens through Democracy and Rule of
Law”, 2018-2022).
Komende activiteiten van VIRA
Woensdag 10 oktober 2018 (12u00) Debat tussen de drie laureaten van de VIRA-scriptiewedstrijd over
‘Het einde van de democratie?", m.n. Silke GOUBIN, Sarah LAMOTE en Kimberley VANDENHOLE.
November 2018 : in voorbereiding
Woensdag 19 december 2018 (12u30) : Guido GRYSEELS, Algemeen Directeur van het Afrika-Museum
te Tervuren
Eind januari 2019 bij de KBC: avondlijke nieuwjaarsreceptie met Didier REYNDERS, Minister van
Buitenlandse Zaken
Lid worden van VIRA
Om lid te worden van VIRA vult u het lidmaatschapsformulier in dat op de website van VIRA te vinden
is (http://www.vira-org.be/lidmaatschap/) en schrijft u 35 € over op de VIRA-bankrekening. Personen
jonger dan 30 j. en voltijdse studenten zijn van lidgeld vrijgesteld.
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