
   

 

Véronique JOOSTEN 
Véronique JOOSTEN behaalde diploma’s rechten, mensenrechten en 
democratisering, en internationale politiek aan de Universiteiten van 
Leuven, Antwerpen, en Padua. 
Zij vervoegde de Dienst Mensenrechten van de FOD Buitenlandse 
Zaken in augustus 2009. Sinds september 2017 leidt zij deze dienst.  
Zij vertegenwoordigt België in de EU Werkgroep Mensenrechten 
(COHOM), die verantwoordelijk is voor mensenrechtenkwesties in de 
externe relaties van de EU.  
Véronique Joosten nam deel aan verschillende sessies van de VN 
Mensenrechtenraad en de Derde Commissie van de VN Algemene 
Vergadering als lid van de Belgische delegatie.  

 

 

Daarnaast vervulde zij een coördinerende rol in zowel de Belgische UPR voor de 
Mensenrechtenraad als de Belgische periodieke rapportering aan de VN Verdragsorganen. 
Véronique Joosten startte haar carrière bij de Internationale Organisatie voor Migratie (stage) en 
nam deel aan het ‘2001 Advanced Internship Programme to the UN and the EU for the Promotion 
of Human Rights. Zij werkte nadien als onderzoekster en assistent internationaal recht aan de 
Universiteit Antwerpen. 

Paul RIETJENS 
Paul RIETJENS behaalde diploma’s in de Rechten, Europees Recht en 
Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).  
Van mei 2007 tot april 2019, was hij Directeur-Generaal Juridische Zaken op 
de FOD Buitenlandse Zaken (BZ) en aldus ook Jurisconsult van de Minister.  
Van april 2001 tot mei 2007 werkte hij als juridisch adviseur bij de 
Permanente Vertegenwoordiging (PV) van België bij de EU, waar hij o.a. 
institutionele kwesties opvolgde en betrokken was bij de onderhandelingen 
voor een Europees Grondwettelijk Verdrag. 
Voordien oefende hij gedurende meer dan 20 jaar binnen BZ verschillende 
functies uit bij de directies-generaal van de juridische zaken, van de 
consulaire zaken en van de politiek. 

 

 
Bij deze laatste werkte hij van 1979 tot 1990 op de VN-directie waar hij o.a. bevoegd was voor 
mensenrechten en humanitair recht. Van 1992 tot 1999 was hij adviseur en later adjunct-kabinetschef 
op het kabinet van de Minister van Buitenlandse Zaken. 
Gepensioneerd sinds mei 2019 is hij nog steeds actief als administratief rechter bij de Beroepskamer 
der Europese Scholen (sinds 2007) en als onafhankelijk expert in het Europees Comité Sociale Rechten 
van de Raad van Europa (sinds 2021 en tot 2026).  
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