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Vlaamse Juristenvereniging– Juristenreis  
Genève 
9 tot en met 12 november 2017 
 

 

       

 

Genève, de tweede grootste stad van Zwitserland is gelegen aan de plaats waar de Rhône het meer van 
Genève verlaat. Ze is thans vooral gekend om haar banken, haar horloges en haar internationale 
instellingen. Maar in de 16de eeuw was Genève voor de protestanten wat tot heden ten dage Rome voor de 
katholieken is : het middelpunt van het calvinisme. Dit jaar viert de stad 500 jaar Reformatie. 

Omwille haar strategische ligging, tussen Jura en Alpen, is zij steeds van groot belang geweest voor het huis 
van Savoie. Nadat de stad in 1782 met een mislukte revolutie gepoogd had haar onafhankelijkheid te 
bekomen, werd ze in 1798 geannexeerd door Frankrijk. Eerst na het Congres van Wenen (1815) kon de 
Geneefse Republiek aansluiten als kanton van de Zwitserse confederatie. Deel van de oplossing was bij de 
in hoofdzaak protestantse stad katholieke gebiedsdelen toe te voegen waardoor een zekere neutraliteit 
ontstond. Die reputatie van neutraliteit (niet alleen religieus) maakt dat vele internationale instellingen, 
met als eerste de Volkenbond, er hun thuis vonden. 

Dit internationaal karakter is vandaag de dag nog steeds merkbaar in de stad, die haar grote bloei heeft 
gekend in de 19de en 20ste eeuw en nu bekend staat als één van de duurste ter wereld.  Internationale 
organisaties uit de familie van de Verenigde Naties met zetel te Genève zijn onder meer de 
vluchtelingenorganisatie (UNHCR), de arbeidsorganisatie (IL0), de wereldhandelorganisatie (WTO), de 
wereldorganisatie voor intellectuele eigendom (WIPO). Maar ook daarbuiten telt Genève vele 
internationale instellingen zoals de European Broadcasting Union (EBU), de Wereldraad van Kerken en het 
Internationale Rode Kruis.   

Programma 

Donderdag 9 november2017 
 
16:00 Samenkomst op de luchthaven te Zaventem aan de incheckbalies van EasyJet 
17:20 Vlucht 1536 naar Genève (Cointrin) 
18:35 Aankomst  
19:00 Transfer per trein naar station Cornavin en verder te voet naar hotel 
19:30 Inchecken in  het hotel Novotel, gelegen op wandelafstand van de Quai du Mont-Blanc 
 Vrije avond 
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Vrijdag 10 november 2017 
 
7:45 Ontbijt in het hotel 
8:45 Vertrek in hotel naar Palais des Nations met tram 15 (halte Môle in de rue de Lausanne naar halte 
 Nations) en verder te voet naar de Pregny Gate, 14 avenue de la Paix 
9:30 Check-in en veiligheidscontrole  
10:00 Geleid bezoek aan de United Nations Office at Geneva (UNOG) 
11:30 Einde bezoek  
12:00 Wandelbuffet aangeboden door de heer Geert Muylle, Ambassadeur, Permanent Vertegen-  
 woordiger bij het Bureau der Verenigde Naties, op de residentie, 26 Chemin du Petit-Saconnex 
13:30 Bezoek aan het Musée Internationale de la Croix-Rouge, 17 avenue de la Paix  
15:30 Ontvangst door International Committee of the Red Cross (ICRC) met uiteenzettingen over 
 doelstellingen, werking en prioritaire acties door Thomas Hallier, Coördinator van de operaties voor 
 Europa en Centraal Azië en door Bruno Demeyere, Conseiller juridique, over het Internationaal 
 Humanitair Recht, in aanwezigheid van Erik De Maeyer, ministerraad. 
18:00 Einde bezoek en met bus Z of V vanaf halte Appia naar Chambèsy (place) 
18:30 Degustatie van lokale wijnen en hapjesbuffet in L’Auberge (restaurant van de Ecole Hotelière de 
 Genève) Chemin des Cornillons 4, 1292 Chambésy. 
21:00 Terugkeer naar hotel per trein van Chambésy naar Genève Cornavin 
 
Zaterdag 11november 2017 
 
8:30 Ontbijt in hotel 
10:00 Vertrek te voet naar rue des Alpes 15bis 
10:30 Bezoek aan, en uiteenzettingen in, het advocatenkantoor Schellenberg Wittmer, met ontvangst  
 door prof. Bénédict Foëx, Of Counsel, decaan van de rechtsfaculteit van de Universiteit van Genève,  
 en voormalig voorzitter van de Zwitserse Juristenvereniging. Spreekbeurten door Laura  
 Jacquemond-Rossau, lid van het Tribunal fédéral (hooggerechtshof van Zwitserland) en door Me  
 Vincent Jeanneret en Me Philippe Bärtsch, partners in het advocatenkantoor. 
12:30 Lichte lunch aangeboden door advocatenkantoor 
14:00 Vertrek naar Patek Philippe Museum, rue des Vieux Grenadiers 7 (met bus 1) 
14:30 Vrij bezoek aan het museum 
16:30 Terugkeer te voet naar hotel via Plaine de Plainpalais, Parc des Bastions, Ponts de l’Ile, Quai des  
 Bergues en Quai du Mont-Blanc. 
20:00 Groepsdiner in het befaamde Les Armures, 1 rue Puits-St-Pierre, in het hart van de historische stad,  
 met traditioneel Zwitserse gerechten (fondue en raclette). 
 
Zondag 12 november 2017 
 
8:00 Ontbijt in hotel 
9:15 Vertrek in hotel (check-out met achterlating bagage in bewaring) naar de Horloge Fleurie. 
9:30 Wandeling in de Vieille-ville en bezoek aan de Cathédrale St Pierre onder leiding van lokale gidsen  
 (Frans of Engels) 
11:30 Bezoek aan Musée Internationale de la Réforme(met audiogids) 
12:30 Lunch(vrij) 
14:00 Vrije namiddag.  
 Suggesties eigen bezoek in de buurt aan Musée d’art et d’histoire, Musée Barbier-Mueller, Maison  
 Tavel, Russische kerk, Jardin Anglais, Jet d’Eau 
17:00 Samenkomst in hotel voor transfert per trein naar luchthaven 
18:00 Inchecken luchthaven Cointrin 
19:15 Vlucht EasyJet 1537 
20:35 Aankomst te Brussel  
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Inlichtingen : 
 

 Vliegtuig : bagage is beperkt tot 1 handbagage max. 10 kg. (55x40x20) en kleine tas (35x20x20)  

 Openbaar vervoer : toegang tot tram, bus en trein gedurende het ganse verblijf inbegrepen. 

 Verblijf:  Novotel, rue de Zurich 19, 1201 Genève, +41 (0)22 9099000 in superior kamers 

 Maaltijden : ontbijten en maaltijden op vrijdag- en zaterdag inbegrepen. Rest ter plaatse te betalen. 

 Begeleiding :  Marc Taeymans, 0470 99 57 29 of marc.taeymans@telenet.be 
 
 
 

 


