PRAKTISCHE INFO
Colloquium

Stt, stadsgeheim!
Transparantie: minder of meer?

Brussel | Donderdag 29 september 2016

Erkenning
Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies is
aangevraagd voor 2 punten.

Wanneer?
Donderdag 29 september 2016
Van 18.30 u. tot 20.15 u. Onthaal vanaf 17.30 u.

Waar?
De Buren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel
Bereikbaar met het openbaar vervoer: tram en metro
Brouckèreplein. Parking: Schildknaapstraat of parking
Munt (Wolvengracht).

Organisatie
Sandy Peeters (Stad Antwerpen)
Joachim Heyligen (Vlaamse Overheid)
Albert De Smet (VVP)
Yolanda Vanden Bosch (VJV)

Prijs

In deze prijs zijn de documentatiemap en de receptie
begrepen.

Inschrijving en betaling

Stt, stadsgeheim!

Transparantie: minder of meer?
Brussel | Donderdag 29 september 2016

Schrijf u online in via www.vjv.be of stuur het
inschrijvingsformulier terug per post of per fax. Stort de
deelnamesom op rekening van VJV-organisatie (BE94 3631
5216 1314) met uw naam en de vermelding “Colloquium
29 september 2016” als vrije mededeling.
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 65 personen.

Inlichtingen en contact
te frankeren

Vlaamse Juristenvereniging
p/a Yolanda Vanden Bosch, Secretaris-generaal VJV
Stoopstraat 1, bus 10
2000 Antwerpen

Inschrijving VJV-leden of gelijkgestelden: € 40
Inschrijving anderen: € 60
Inschrijving + lidmaatschap VJV voor 2016: € 50

Colloquium

Vlaamse Juristenvereniging
p/a Yolanda Vanden Bosch, Secretaris-generaal VJV
Stoopstraat 1 bus 10, 2000 Antwerpen
Tel.: 03 248 65 61 | Fax: 03 248 09 75
e-mail: secretariaat@vjv.be

Met de steun van:

OVER HET COLLOQUIUM

PROGRAMMA

Stt, stadsgeheim!
Transparantie: minder of meer?

17.30 u. Ontvangst met broodjesbuffet

VJV-leden genieten een
aantrekkelijke korting van 10 % op
de abonnementsprijs van CDPK.
Zij betalen € 230 in plaats van
€ 255 voor een jaarabonnement
(4 nummers). Abonneren
kan heel eenvoudig via
www.uitgeverij.vandenbroele.be.

Uw referentie 

Datum 		Handtekening

.
.

Stad/Gemeente 

* De adresgegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand met het oog op de organisatie van het colloquium. Inzage en correctie via voormeld adres.

“CDPK – Chroniques de Droit Public / Publiekrechtelijke Kronieken”
helpt u mee te zijn en te blijven. Met boeiende bijdragen,
jurisprudentie ter zake en recente arresten van de Raad van State
houdt dit tijdschrift u viermaal per jaar op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen in het publiek- en administratief recht.

Ik stort de deelnamesom op rekening van
VJV-organisatie (BE94 3631 5216 1314) met
mijn naam en de vermelding “Colloquium 29
september 2016” als vrije mededeling.

Een transparante overheid en openbaarheid van bestuur. Het zijn
slechts twee van de vele aspecten die het publiekrecht vormgeven en
razendsnel doen evolueren.

BTW BE

Abonneer u op CDPK en geniet een
exclusieve korting

E-mail 

PUBL I EKRECHTEL I JKE KRONI EK EN

Ik schrijf me in, wens meteen lid te worden
van VJV voor 2016 en betaal € 50.

|

Postcode

CHRONI QUES DE DROI T PUBL I C

Ik ben geen VJV-lid en betaal € 60.

CDPK

Adres 

Napraten met een drankje

Ik ben VJV-lid of gelijkgestelde en betaal € 40.

20.15 u

Functie 

20.05 u. Slotbedenkingen door Albert De Smet
Provinciegriffier Oost-Vlaanderen

Organisatie 

19.35 u. Alle remmen los – debat met de zaal

“Stt, stadsgeheim!”, op 29 september 2016 in
Brussel.

Tussen die twee polen probeert de praktijk een evenwicht te
vinden. Samen met ons reflecteren in Brussel twee mensen die
lang en vaak hebben nagedacht over transparantie, en er ook
praktisch mee bezig zijn. De Tilburgse hoogleraar Paul Frissen
schreef met zijn “Geheim van de laatste staat” een scherpzinnige
kritiek van de transparantiemaatschappij. En de Gentse
ombudsvrouw Rita Passemiers wil jaar na jaar aantonen dat het
niet méér hoeft te zijn, maar wel béter kan. Zij wisselen gedachten
en ervaringen uit, met elkaar en met ons.

19.20 u. Repliek door Rita Passemiers
Ombudsvrouw Stad Gent

Naam 		
Voornaam 

Aan de andere kant is transparantie meer dan enkel openbaarheid
van bestuur. De bestuurde verdient te weten waarom bepaalde
beslissingen worden genomen. Het vertrouwen in het bestuur
neemt enkel toe, wanneer transparant wordt gecommuniceerd
over de beslissingen die zullen genomen worden, of inmiddels
zijn genomen.

18.40 u. Inleiding door Prof. Dr. Paul Frissen
Hoogleraar bestuurskunde Universiteit Tilburg

Ja, schrijf me in voor het colloquium

Soms lijkt de slinger te ver door te slaan, en wordt transparantie
een mantra dat een degelijke functioneren van de overheid
bemoeilijkt. Kan een beslissing nog worden voorbereid, als elk
advies binnen de kortste keren op internet te lezen staat? Moeten
sommige delicate beslissingen niet eerst vertrouwelijk afgetoetst
worden? Is het echt de bedoeling dat persoonlijke informatie snel
publiek wordt?

Gelieve in hoofdletters in te vullen

18.30 u. Verwelkoming door Frank Judo
Voorzitter Vlaamse Juristenvereniging

Stuur dit inschrijvingsformulier per post terug, fax het naar 03 248 09 75, of schrijf u online in op www.vjv.be.

Het functioneren van de moderne overheid kan niet worden
begrepen zonder rekening te houden met een aantal grote
beginselen. Meer en meer verwerft het transparantiebeginsel een
plaats in dat rijtje. Openbaarheid van bestuur is niet langer een ver
ideaal, maar dagelijkse realiteit voor eenieder die bezig is met het
functioneren van de overheid.

ANTWOORDKAART

