
(LUNCHEN) MET JUSTITIE 
 

Graag nodigen we u uit op een themalunch rond een onderwerp in het raakvlak van justitie en 

samenleving. De themalunches bieden een forum voor uitwisseling rond actuele thema’s. Naast de 

inhoudelijke voorstelling en discussie is er bij elke themalunch ruimte voor informele contacten.  

De themalunch gaat door in de Faculteit Rechtsgeleerdheid 

De Valk - Auditorium DV3-01.19 - Tiensestraat 41 - 3000 Leuven 

De themalunch kan ook online worden gevolgd op de webpagina 

https://livestream.kuleuven.be/, in te loggen met de pincode 136693 

 

DE SM-RECHTERS  

(Sociale Mediarechters) 

Getweet, geshare en gelike door magistraten  

wenselijke wereldwijsheid of gevaarlijke trend? 
 

Deelnemers hoeven niet vooraf te verwittigen. 

Donderdag 9 december 2021 

12.15 – 14.00 u 

Sprekers :  Dr. Sofie Royer - postdoctoraal onderzoeker bij het Centre for IT and IP Law (Citip) 

en vrijwillig medewerker bij het Instituut voor Strafrecht, KU Leuven 

Dhr. Philippe Van Linthout - onderzoeksrechter in de REA van Antwerpen, afdeling 

Mechelen, co-voorzitter van de Belgische vereniging van onderzoeksrechters 

Mr. Joris Van Cauter - advocaat aan de balie van Gent 

Recent is een Gentse magistraat als schijnbaar partijdig gewraakt vanwege een vind-ik-leuk uit het 

verleden bij een bericht op sociale media. Voor hun privéactiviteiten 

hebben magistraten ook sociale mediapagina’s waarop zij soms hun 

mening te kennen geven. Mogen magistraten advocaten bevrienden en 

ontvrienden? Kunnen ze goede of slechte punten geven aan 

regeringsleden, of miskennen ze daarmee de scheiding der machten? 

Welke beperkingen van de vrije meningsuiting zijn mogelijk, is dat 

anders voor parketmagistraten dan voor magistraten van de zetel? 

Sofie Royer geeft een juridische stand van zaken. Vervolgens geven Philippe Van Linthout en advocaat 

Joris Van Cauter, beiden actief op Twitter, aan wat ze wel en niet wenselijk vinden en waarom. 

Tijdens de themameetings kunnen aanwezigheidsattesten bekomen worden. Getoonde documentatie vindt u 

naderhand op de website van LINC: http://www.law.kuleuven.be/linc/themalunches/. Suggesties voor verdere 

themameetings zijn steeds welkom. Wilt u persoonlijk op de hoogte gehouden worden van de nieuwe initiatieven, 

bezorg dan uw e-mailadres aan één van onze contactpersonen. Graag deze uitnodiging verder verspreiden in uw 

omgeving.  

De themalunches zijn een initiatief van de vzw ‘In Context’. De stuurgroep: Ivo Aertsen en Ibe Coeck (LINC, KU 

Leuven), Nadine Vandormael (Justitieel Welzijnswerk, CAW Oost-Brabant), Els Versweyveld (Justitiehuis 

Leuven), Frank Verbruggen (advocaat en KU Leuven), Philip Willemyns (Balie Leuven) en Mieke Goyens 

(Netwerk Zorg aan Geïnterneerden bij het Hof van Beroep Brussel). Contactpersonen: Nadine Vandormael, tel. 

016 301667 (nadine.vandormael@cawoostbrabant.be) en Els Versweyveld, tel. 0492 348792 

(els.versweyveld@vlaanderen .be) 

https://livestream.kuleuven.be/

