
 

 

VORMING VRIJDAG 10 DECEMBER 2021 – GENT of LIVESTREAM 

Klimaatrechtspraak: een nieuwe juridische realiteit in steeds warmer 

wordende wereld? – Huldiging Emeritaat Prof. dr. Luc Lavrysen en 

boekvoorstelling 
Waarom rechters het klimaat (niet) zullen redden (?) 

De voorbije zomer toonde aan dat klimaatopwarming ook in onze streken aanleiding kan geven tot heel 

wat natuurlijke rampspoed en het daaraan gekoppelde menselijke leed. Op globaal niveau probeert men 

al decennialang via internationale akkoorden de door de mens veroorzaakte klimaatopwarming af te 

remmen. Met wisselend succes: de afspraken blijven teveel dode letter. Onze planeet wordt steeds 

warmer. Gefrustreerd zoeken klimaatactivisten daarom steeds vaker hun toevlucht tot de rechtbank. 

Waar dit soort ‘klimaatzaken’ aanvankelijk tot weinig juridische successen leidde, zien we de voorbije 

jaren een voorzichtige kentering in de rechtspraak. Sinds de precedentuitspraken in de Nederlandse 

Urgenda-zaak, lijken rechtbanken ontvankelijker voor klimaatargumenten. Ondertussen zijn er 

honderden klimaatzaken aanhangig en hebben rechters in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Ierland, 

Australië, de Verenigde Staten, Pakistan en Indië overheden en soms zelfs bedrijven veroordeeld tot het 

aanscherpen van hun klimaatbeleid. In de rechterlijke toets van vergunningen blijken niet-duurzame lock-

ins steeds moelijker te liggen. Enkel het Europese Hof van Justitie geeft voorlopig niet thuis.  

Als huldiging voor de rijk gevulde carrière van prof. dr. Luc Lavrysen, één van de grondleggers van het 

Vlaamse milieurecht, zoekt deze studiedag een antwoord op de complexe vragen die spelen bij 

klimaatzaken. Hoe gaat ons recht om met de existentiële bedreiging van klimaatverandering? En zullen de 

rechters ons beschermen tegen een klimaatopwarming met existentiële allures? 

 

 

15.00 – 15.05 u.: Verwelkoming door Prof. dr. Geert Van Hoorick 
15.05 –  15.10u.: Introductie door Prof. dr. Hendrik Schoukens: Sisyphus in de rechtbank? 
15.10 – 15.25 u.:  Urgenda and beyond: over de rol van mensenrechten in de 
klimaatrechtspraak – Prof. dr. Jan Theunis en Indy Goetelen 
15.25 – 15.40.:  We will see you in court: over klimaatzaken, mensenrechten en 
daadwerkelijke rechtsmiddelen – Prof. dr. Sébastien Van Drooghenbroeck 
15.40 – 15.55 u.: Trias politica en rechtspraak over klimaatopwarming: armworstelen met 
Montesquieu? – Pierre Lefranc  
15.55 – 16.10 u.: De klimaattoets als practice what you preach-approach: geen lock-ins 
(meer) – Prof. dr. Hendrik Schoukens 
16.10 – 16.30 u.: Pauze 
16.30 – 16.45 u.: De milieuaansprakelijkheid van multinationals na het Shell-vonnis: a  new 
chapter? – Prof. dr. Carole Billiet 
16.45 – 17.00 u.: Ecologisch herstel als juridische win-win bij climate change: een positief 
verhaal  – Prof. dr. An Cliquet 
17.00 – 17.15 u.: Wetenschap als breekijzer in de rechtbank: nieuwe uitdagingen  – Prof. dr. 
Delphine Misonne 
17.15 – 17.35 u.: Vragenronde 
17.35 – 17:55 u.: Slot door Prof. dr. Luc Lavrysen 
18.05 – 18.15 u.: Hulde door Prof. dr. Frank Maes 
18.15 u.: Receptie 
 



 

 

We richten ons met dit initiatief naar advocaten, magistraten, consultants, overheid, 
belangenverenigingen, academici, milieuverenigingen, journalisten en geïnteresseerde 
burgers, … 
 

 

• Erkenning aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies.   

• Erkenning aangevraagd bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.  

• Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname. 
 

 

Vrijdag 10 december 2021 van 15.00 tot 19.00 uur  

 
 

Academieraadzaal – UGent – Campus Aula  
Voldersstraat 9 
9000 Gent 
 

• Verschillende betaalparkings in de buurt 

• Bereikbaar met het openbaar vervoer 
 

 
Online 
 
Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving. 
 

 
 

Het inschrijvingsgeld voor deze studienamiddag bedraagt 181,82 euro (excl. 21% btw) / 220 
euro (incl. 21% btw) en omvat: 

• de deelname aan de opleiding 

• het bijhorende boek 

• de documentatiemap 

• de catering (voor wie deelneemt in Gent) 
 
Wie wenst deel te nemen zonder de bijhorende publicatie betaalt 119,83 euro (excl. 21% 
btw) / 145 euro (incl. 21% btw).  
 

 

Bespaar met KMO-portefeuille  
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze 
opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de 
KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw 
opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be 
 
Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de 
KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.  
 
De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te 
respecteren. 

 

http://www.kmo-portefeuille.be/

