
19.00 u. Ontvangst

19.30 u.      Bart Willocx
  Voorzitter van  vzw 400.
  Waarom een Dag van de Rechtsstaat?

19.40 u.     Bart Somers
  Burgemeester van Mechelen.
  Mechelen steunt de Dag van de Rechtsstaat (video)

19.45 u.     Gherardo Colombo
  Without respecting rules we can not live in society.
Prof. G. Colombo was als rechter in Italië betrokken bij de onderzoeken naar 
politieke corruptie ( “mani pulite” - schone handen ). Hij was lid van het Hof van 
Cassatie, en van verschillende parlementaire onderzoekscommissies. Thans maakt 
hij er zijn levenswerk van om overal in Europe het belang van de rechtsstaat toe 
te lichten. Voor hem hangt de leefbaarheid van de maatschappij nauw samen met 
het respecteren van rechtsregels. Hij komt speciaal voor deze avond naar België.

20.30 u.      Patrick Loobuyck – Rachida Lamrabet
  Debat: Uw rechtsstaat is de onze niet
Prof. P. Loobuyck ( hoogleraar moraalfilosofie UAntwerpen en UGent, columnist, 
en auteur o.m. van “Samen leven met gezond verstand” ) en  R. Lamrabet ( juriste, 
auteur o.m. van “Zwijg allochtoon” ) gaan met elkaar in debat. 
Wat betekent de rechtsstaat voor deze beide “er toe doende” intellectuelen?
Hoe kan de  rechtsstaat concreet invulling krijgen in een diverse maatschappij, in het 
bijzonder wat het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van religie betreft?

Yves Desmet modereert.

21.15 u.      Mr. Edward Janssens
  Voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, 
  gaat in dialoog met zijn Poolse homoloog (video)

21.30 u.      Frans Timmermans
  Europa en de rechtsstaat. Een dubbele uitdaging.
F. Timmermans is de eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie. 
Hij is bevoegd voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, 
Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten.
Wat betekent de rechtsstaat voor Europa? Wat kan Europa voor de rechtsstaat 
doen? Is wederkerigheid en samenwerking mogelijk wanneer lidstaten schijn-
baar de rechtsstaat uithollen?
F. Timmermans legt uit waarom, ondanks alles, optimisme geboden blijft.

22.15 u.      Koen Geens
  Minister van justitie, geeft de uitleiding.

Daarna biedt de stad Mechelen een receptie aan.
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