A c t i vi t e i t e n ve r s l a g
2016

INLEIDING
Dit verslag van het werkjaar 2016 bestaat uit twee delen: het eerste deel beschrijft de
werkzaamheden van de Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht (hierna: de "Commissie"
of de "ICHR") tijdens het werkjaar; in het tweede deel wordt vooruitgekeken naar toekomstige
activiteiten.

I.

ACTIVITEITEN VAN DE COMMISSIE

1. Algemeen
De ICHR werd in 1987 opgericht en werkt onder de voogdij van de minister van Buitenlandse Zaken,
die het grootste deel van de werkingsmiddelen van de Commissie ter beschikking stelt.
De Commissie heeft als belangrijkste opdracht de nationale maatregelen te onderzoeken die vereist
zijn in het kader van de tenuitvoerlegging van het internationaal humanitair recht, met name de
Verdragen van Genève van 1949 en de Aanvullende Protocollen (aangenomen in 1977) inzake de
bescherming van slachtoffers van gewapende conflicten.
Bovendien is de Commissie een permanent adviesorgaan van de regering op het gebied van de
toepassing en de ontwikkeling van het internationaal humanitair recht. Ze geeft invulling aan deze
opdracht in de vorm van studiedagen, studies, verslagen, adviezen en voorstellen.
De Commissie fungeert ook als nationaal adviescomité voor de bescherming van culturele goederen,
in de zin van Resolutie II van de intergouvernementele Conferentie inzake de bescherming van
culturele goederen in geval van een gewapend conflict, die op 14 mei 1954 in Den Haag werd
aangenomen. Deze opdracht werd officieel bevestigd bij koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2000 tot herinrichting van de
Interdepartementale Commissie voor humanitair recht (Belgisch Staatsblad, 19 augustus 2016).
De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de eerste minister en de ministers van
Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en
Ontwikkelingssamenwerking. De Gewesten en Gemeenschappen zijn op permanente basis
uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden. Ingevolge het koninklijk besluit van 22 juni
2016 werd ook de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie gevraagd een vertegenwoordiger in de

1

Commissie aan te stellen. Ook het Federaal Parket werd verzocht een vertegenwoordiger aan te
stellen die in een adviserende rol zal deelnemen aan de werkzaamheden van de Commissie.
Aan de vergaderingen van de Commissie nemen ook vertegenwoordigers van het Belgische Rode
Kruis (Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique-Communauté francophone) deel.
Meestal is het een hoge magistraat, aangewezen door de minister van Buitenlandse Zaken op
voorstel van de minister van Justitie, die het voorzitterschap waarneemt. De heer Damien
Vandermeersch, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, vervulde deze functie van 11 juli 2011
tot en met 6 september 2016. Na het vertrek van Damien Vandermeersch is het mevrouw Lieve
Pellens, federaal magistraat, die sinds 7 september 2016 het voorzitterschap van de Commissie
waarneemt.
Sinds haar hervorming in december 2000 en overeenkomstig het "huishoudelijk reglement" van 6
november 2001, functioneert de Commissie hoofdzakelijk via haar werkgroepen, die vraagstukken
en problemen inzake de toepassing van het humanitair recht in kaart brengen en bestuderen en die
voorstellen formuleren die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van de
ICHR.
Sinds maart 2014 wordt het Secretariaat verzorgd door de ambtenaren van de dienst Internationaal
Humanitair Recht en Internationale Justitie (J3.2) van de FOD Buitenlandse Zaken. De heer Alexis
Goldman vervult de functie van Secretaris.
Tijdens het werkjaar waarop dit verslag betrekking heeft, heeft de Commissie vier gewone plenaire
vergaderingen1 gehouden. De vergaderingen vonden plaats bij de Federale Overheidsdienst (FOD)
Buitenlandse Zaken in Brussel.
Van elke plenaire vergadering wordt een verslag opgemaakt dat alle leden van de Commissie krijgen
toegestuurd (gewone leden, plaatsvervangers, deskundigen, …). Voor de betrokken verslagperiode
betreft het de verslagen 66 tot 69. De werkgroepen brengen op de plenaire vergaderingen verslag
uit over hun werkzaamheden en stellen eveneens een verslag op van hun vergaderingen.
Sinds de bekendmaking van het koninklijk besluit van 22 juni 2016 worden de activiteitenverslagen
van de Commissie openbaar gemaakt en toegezonden aan de ministers die in de Commissie
vertegenwoordigd zijn, alsook aan het federale parlement en aan de parlementen van de
Gemeenschappen en de Gewesten.

2. Activiteiten van de werkgroepen
2.1. Werkgroep "Wetgeving"
De werkgroep "Wetgeving" heeft de laatste hand gelegd aan de ministeriële omzendbrief
betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafhof en de Internationale Straftribunalen

1

8 maart 2016, 14 juni 2016, 6 september 2016 en 13 december 2016
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(ondertekend op 30 november 2016 door de minister van Justitie en bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 12 december 2016, pagina 82028 tot 82075).

2.2. Werkgroep "Communicatie"
De werkgroep "Communicatie" wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de eerste
minister en heeft als taak de ICHR een grotere zichtbaarheid te geven. Hij is in 2016 eenmaal
bijeengekomen om zich hoofdzakelijk te buigen over twee evenementen waaraan de ICHR in 2017
zal deelnemen, en meer in het algemeen over de zichtbaarheid van de ICHR.

2.2.1. Organisatie van evenementen
Voor het eerste van de twee bovengenoemde evenementen zullen het Studiecentrum voor Militair
Recht en Oorlogsrecht, het Belgische Rode Kruis en bepaalde federale departementen samenwerken
voor de organisatie van een studiedag aan de Koninklijke Militaire School die gepland is op 21
februari 2017 ter gelegenheid van de verjaardag van de twee Aanvullende Protocollen van 1977.
Voor het tweede evenement organiseren de ICHR, het ICRK, het Belgische Rode Kruis en het Belgisch
Genootschap voor Internationaal Recht (BGIR) samen een conferentie over de actualisering van de
toelichting bij het Eerste Verdrag van Genève van 1949, en in het bijzonder van de toelichting bij de
gemeenschappelijke artikelen van de vier Verdragen.

2.2.2. Zichtbaarheid van de ICHR
De website wordt verder bijgewerkt, zowel inhoudelijk als grafisch.
Er werd een nieuw tabblad "Nieuws" toegevoegd om de site dynamischer te maken en de
belangrijkste nieuwsfeiten met betrekking tot het internationaal humanitair recht bekend te maken
(opleidingen, conferenties, nieuwe wetgeving...).

2.3. Werkgroep "Internationale Conferenties"
In 2016 heeft de werkgroep zich vooral toegelegd op het afronden van bepaalde verbintenissen die
België en het Belgische Rode Kruis na de XXXIIe Internationale Conferentie van het Rode Kruis en de
Rode Halve Maan (2015) nog moesten aangaan, en op het meedelen van zijn besluiten aan de
betrokken departementen met het oog op de follow-up ervan tegen 2019. De werkgroep heeft ook
de verbintenissen besproken die België in het kader van de World Humanitarian Summit (2016) zou
kunnen aangaan op het gebied van internationaal humanitair recht.

2.3.1. Afronding van bepaalde verbintenissen van de XXXII Internationale
Conferentie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan (8-10 december
2015)
Na de XXXIIe Internationale Conferentie konden nog tot eind maart 2016 voorstellen voor
verbintenissen worden ingediend. België en het Belgische Rode Kruis zijn nog twee extra
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verbintenissen aangegaan, daarbij rekening houdend met de resultaten van de Internationale
Conferentie. De verbintenissen hebben betrekking op de volgende thema's: "Tracing/herstel van
familiebanden (RFL) (SP320162)" en "Strenghtening compliance with International Humanitarian
Law (SP320161)". België heeft nu 27 verbintenissen die het tegen 2019 moet uitvoeren.

2.3.2. Verspreiding van de besluiten van de XXXIIe Internationale Conferentie met
het oog op de uitvoering ervan
De werkgroep heeft bepaald welke departementen verantwoordelijk zijn voor de follow-up van de
resoluties en verbintenissen. Daarnaast heeft de groep een bundel documenten samengesteld om
de departementen in kennis te stellen van de resultaten van de Internationale Conferentie en om de
follow-up te vergemakkelijken van besluiten die binnen onder hun bevoegdheidsgebied vallen. Zo
werden de volgende documenten, met de steun van het ICHR-secretariaat, aan de verschillende
ministers toegezonden: een samenvattend verslag van de resultaten van de Internationale
Conferentie (context, besprekingen, inhoud van de resoluties, belangrijkste beraadslagingen tijdens
de commissies en side-events); een inleidende nota bij de Internationale Conferentie waarin de
doelstellingen, de uitdagingen en het verloop worden toegelicht; de agenda; het optreden van
België en de verbintenissen en resoluties die daarop betrekking hebben.
De verschillende departementen werden verzocht om met de steun van de ICHR-werkgroep te
zorgen voor de follow-up van de besluiten van de Internationale Conferentie.
Daarnaast had het Belgische Rode Kruis, tijdens een informatiesessie die in juli 2016 door de FOD
Buitenlandse Zaken werd georganiseerd, de gelegenheid om de nieuwe Permanente
Vertegenwoordiger van België bij de Verenigde Naties in Genève in kennis te stellen van de
resultaten van de Internationale Conferentie en over de rol van de ICHR bij de ondersteuning van de
Belgische autoriteiten bij de follow-up van de resoluties en verbintenissen.
In de loop van 2017 zal onder toezicht van de werkgroep een tussentijds verslag over de uitvoering
van de besluiten worden opgesteld, overeenkomstig Resolutie 10 van de Internationale Conferentie
(§ 2).
Op internationaal niveau heeft het Belgische Rode Kruis in maart 2016 aan de voorzitter van het
netwerk van juridisch adviseurs van de nationale Rode Kruisverenigingen van de Europese landen
(European Legal Support Group) gevraagd om onder de leden twee modellen van verbintenis met
betrekking tot de bescherming van culturele goederen te verspreiden voor analyse en mogelijke
ondertekening. Eveneens op verzoek van het Belgische Rode Kruis deelde de voorzitter van het
netwerk deze teksten met de groepen van juridisch adviseurs van de nationale verenigingen in Afrika
en de zone Azië-Stille Oceaan. Deze twee modellen van verbintenissen werden door België en het
Belgische Rode Kruis voorgesteld tijdens het side-event over de bescherming van culturele goederen
op de XXXIIe Internationale Conferentie.
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2.3.3. De uitwerking van verbintenissen voor de World Humanitarian Summit (2324 mei 2016)
In het kader van de voorbereiding van de World Humanitarian Summit in Istanbul besprak de
werkgroep voorstellen van verbintenissen voor België op het gebied van internationaal humanitair
recht, die verband houden met de tweede kernverantwoordelijkheid van de Agenda for Humanity:
"Uphold the norms that safeguard humanity". In dit verband bevestigde België ook opnieuw enkele
verbintenissen die het tijdens de XXXIIe Internationale Conferentie van het Rode Kruis en de Rode
Halve Maan was aangegaan.
Vervolgens moet een gecoördineerde follow-up plaatsvinden van de gemeenschappelijke
verbintenissen die op de twee internationale conferenties werden aangegaan teneinde de
samenhang tussen de Belgische verslagen te waarborgen.

2.4. Werkgroep "Culturele Goederen"
Op 13 januari 2011 werd België partij bij het Tweede Protocol van 1999 bij het Verdrag van
’s-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van de culturele goederen in geval van een
gewapend conflict. Ter herinnering: naar aanleiding van deze belangrijke stap en teneinde de
coördinatie van een Belgisch standpunt te versterken, met name in internationale vergaderingen
over dit thema bij de UNESCO, wijzigde de voorzitter van de Werkgroep Culturele Goederen, in casu
de vertegenwoordiger van de eerste minister bij de Commissie, met de goedkeuring van de ICHR de
samenstelling van de werkgroep om alle bevoegde overheden een passend mandaat en een
passende vertegenwoordigding te geven. Een officiële brief in die zin werd naar de 17 bevoegde
ministers gestuurd. De nieuw samengestelde werkgroep kwam een eerste keer bijeen op 6
december 2011.
Het doel van de werkgroep is tweeledig:


Uitvoering geven aan het Verdrag van 1954 en de bijbehorende Protocollen op het
Belgische niveau, met bijzondere aandacht voor het opmaken van de inventaris van
culturele goederen zoals vereist in bovenvermeld Verdrag van 1954.



Het Belgische standpunt (federaal/Gewesten/Gemeenschappen) coördineren op de
vergaderingen van de Hoge Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag van ‘s-Gravenhage
van 1954, de Partijen bij het Tweede Protocol van 1999 en van het
intergouvernementeel comité dat bij het Tweede Protocol werd ingesteld.

In 2016 hield de werkgroep zes vergaderingen over de volgende onderwerpen:
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2.4.1. Intergouvernementeel Comité voor de bescherming van culturele goederen
in geval van gewapend conflict
Tijdens de verslagperiode heeft de werkgroep enerzijds de statutaire vergaderingen opgevolgd van
het Verdrag van 's-Gravenhage van 1954 en de bijbehorende Protocollen, die van 7 tot en met 11
december 2015 in Parijs zijn gehouden, en anderzijds de voorbereiding gedaan van de vergaderingen
van het Bureau en van de XIe vergadering van het Comité voor de bescherming van culturele
goederen in geval van een gewapend conflict.
In dit verband heeft de werkgroep de ontwerp-opmerkingen van België uitgewerkt met betrekking
tot de voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de vergadering van de Hoge
Verdragsluitende Partijen bij het Verdrag van 's-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van
culturele goederen in geval van een gewapend conflict, alsook met betrekking tot de opmerkingen
van Japan over synergiën.

2.4.2. Ontwerpstandpunten/-reacties/-opmerkingen van België voor UNESCO
De werkgroep heeft eveneens de volgende documenten opgesteld:
-

Het ontwerp van schriftelijke opmerkingen van België over de door de Algemene Conferentie
van de UNESCO goedgekeurde Resolutie 38 C/Res., 101 betreffende "Bestuur, procedures en
werkmethodes van de bestuursorganen van de UNESCO";

-

Een antwoord aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij UNESCO betreffende de
procedure voor het onderzoek van door UNESCO ontvangen mededelingen over vermeende
schendingen van de mensenrechten - verspreiding in België;

-

Een voorstel van antwoord van België op de beraadslaging die werd opgezet door mevrouw
Karima Bennoune, speciaal rapporteur voor culturele rechten, met betrekking tot de
vernietiging van het internationaal cultureel erfgoed, de opzettelijke vernietiging van het
cultureel erfgoed en de gevolgen ervan.

2.4.3. De synergie tussen het Verdrag van 1954 inzake de bescherming van
culturele goederen in geval van een gewapend conflict en het
Werelderfgoedverdrag van 1972
De werkgroep heeft zijn inspanningen voortgezet om een synergie tot stand te brengen tussen het
Verdrag van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict
en het Werelderfgoedverdrag van 1972. Het project is herzien en vereenvoudigd en een aantal
lidstaten hebben formeel hun steun aan dit nieuwe project toegezegd.
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2.4.4. Follow-up van Resolutie 2199 van de Veiligheidsraad inzake het cultureel
erfgoed uit Irak en Syrië (VN)
De werkgroep heeft beslist om de verzoeken tot rapportering systematisch door te sturen naar de
Algemene Commissaris van de Federale Politie, mevrouw Catherine De Bolle. Om de vier maanden
zou een verslag moeten worden overgelegd.

2.4.5. Inventaris van culturele goederen die onder algemene bescherming moeten
worden geplaatst
In 2016 werden zowel de administratieve als de politieke contacten op het niveau van het Waals
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voortgezet. Deze twee Gewesten namen op het einde
van het jaar een standpunt in, zij het vooralsnog informeel in het geval van het Waals Gewest. Het is
de bedoeling dat beide Gewesten alle culturele goederen overnemen die onder algemene
bescherming zijn geplaatst. Het Vlaamse Gewest van zijn kant maakt momenteel een selectie uit zijn
beschermde culturele goederen.

2.4.6. Herziening van het werkdocument nr. 27 van de CIDH
De werkgroep heeft zijn goedkeuring gehecht aan het opnemen van een nieuwe Bijlage C, waarin de
te nemen maatregelen in de vorm van een scorebord worden samengebracht.

2.4.7. Heruitgave van de brochure over de bescherming van de culturele goederen
in België
De werkgroep heeft de nieuwe structuur van de brochure goedgekeurd en verder gewerkt aan de
nieuwe versie.

2.4.8. Follow-up van het side-event over de bescherming van culturele goederen
in geval van een gewapend conflict, dat wordt georganiseerd in het kader
van de Internationale Conferentie van het Rode Kruis in december 2015
Het Belgische Rode Kruis heeft de modellen van verbintenissen voor de bescherming van culturele
eigendommen gepromoot die tijdens het side-event aan andere nationale Rode Kruisverenigingen
werden voorgesteld. Het Internationaal Blauwe Schild Comité heeft de modellen bezorgd aan alle
permanente delegaties bij de UNESCO.

2.4.9. Project militaire opleiding voor deskundigen op het gebied van culturele
goederen teneinde hen in het buitenland in te zetten
De werkgroep heeft het idee gelanceerd om een militaire opleiding voor deskundigen op het gebied
van cultuurbezit te organiseren zodat zij in het buitenland kunnen worden ingezet. Met het oog
hierop vergaderden het ministerie van Defensie, het Belgische Rode Kruis en de vertegenwoordigers
van de Eerste Minister bij ICHR.
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De opleiding is gepland voor het einde van de eerste helft van 2017, met de steun van het Belgisch
Blauwe Schild Comité.

2.4.10. World Humanities Conference
De Luikse organisatoren (ULg) van de World Humanities Conference, die in samenwerking met
UNESCO wordt georganiseerd en voor augustus 2017 is gepland, hebben de werkgroep gevraagd om
hen te helpen bij de uitwerking van het deel van het programma dat betrekking heeft op de
bescherming van erfgoed. De werkgroep werkte daarop een reeks voorstellen uit, maar ontving
geen feedback van de organisatoren.

2.4.11. Project Preah Vihear
De werkgroep heeft de mogelijkheid onderzocht om gebruik te maken van haar aanwezigheid als lid
van zowel het Comité voor de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend
conflict als het Begeleidend Comité voor de Preah Vihear-tempel in Cambodja (CIC) teneinde een
ontmijningsproject rond de Preah Vihear-tempel uit te werken, dat door CIC is opgezet, maar door
het Comité voor de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict wordt
gefinancierd.

2.5. Werkgroep "Verspreiding"
Na de heropstart van de werkgroep in 2015, kwam de werkgroep verspreiding in totaal 3 keer samen
in 2016 om de verspreiding van het internationaal humanitair recht in België te bespreken. Er werd
vooral aandacht besteed aan het opmaken van een overzicht over de bestaande vormingen,
relevante contactpersonen en er werd een discussie gelanceerd over welke mogelijke lacunes er in
de verspreiding van internationaal humanitair recht (IHR) in België bestaan.

2.5.1. Opmaak overzicht van bestaande vormingen en contactpersonen
De werkgroep heeft een overzicht opgemaakt van de bestaande vormingen rond internationaal
humanitair recht die worden georganiseerd door de verschillende departementen
vertegenwoordigd in de Commissie en door het Belgische Rode Kruis. Dit kan in de toekomst leiden
tot meer synergie en het identificeren van bepaalde lacunes.
Met de werkgroep communicatie werd afgesproken dat de website van de Commissie kan gebruikt
worden als platform om vormingen over internationaal humanitair recht aan te kondigen. Dit kan
voor alle vormingen en niet enkel voor de vormingen en conferenties georganiseerd door de
Commissie.
Een tweede lijst werd opgesteld van de verantwoordelijken voor de vormingen in de verschillende
departementen. Deze contactpersonen kunnen IHR vormingen promoten binnen hun departement.
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Met de voorzitter van de werkgroep communicatie werden afgesproken dat deze lijsten kunnen
gepubliceerd worden op de website van de Commissie. De publicatie van deze lijsten zal verder
worden onderzocht in 2017.

2.5.2. Actualisering van werkdocument 4
De werkgroep verspreiding heeft de leiding genomen in het actualiseren van werkdocument 4 met
betrekking tot de “Verspreiding van de Verdragen van Genève en van de Aanvullende Protocollen”.
Het werkdocument bevat drie essentiële aanbevelingen voor de toekomst: het regelmatig
bestuderen van doelgroepen waarvoor de verspreiding van het IHR zou kunnen worden versterkt; de
voortdurende uitwisseling van informatie over bestaande opleidingen inzake IHR met het oog op een
betere complementariteit tussen de verschillende actoren; een betere promotie van de
verspreidingsactiviteiten voor IHR via de ICHR-website.

2.5.3. Bespreking van mogelijke prioritaire doelgroepen
In 2016 werd beslist om de verspreiding naar bepaalde doelgroepen verder te onderzoeken en een
stand van zaken op te maken. Hierbij werden nota’s uitgewerkt door verschillende leden van de
commissie over de verspreiding naar journalisten, economische sector en medisch personeel. Deze
nota’s tonen aan waarom de verspreiding van het IHR naar deze doelgroepen belangrijk is, de stand
van zaken van verspreidingsactiviteiten, de vooruitzichten inzake opleidingen en potentiële partners.
Een eerste bespreking van deze nota’s vond plaats tijdens de laatste vergadering in november.

2.5.4. Opvolging van de implementatie van pledges met betrekking tot
verspreiding aangenomen tijdens de 32ste Internationale Conferentie van
het Rode Kruis en de Rode Halve Maan
In de werkgroep werd de implementatie besproken van bepaalde pledges aangenomen tijdens de
32ste Internationale Conferentie van het Rode Kruis en Rode Halve Maan in 2015. Het betreft de
volgende pledges:
-

Promotion and dissemination of international humanitarian law (OP320039);

-

Fundamental Principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement
(OP320036);

-

Formation des magistrats en droit international humanitaire (SP320117);

-

Soins de santé en danger – Formation des personnels de santé (SP320115);

-

Training of officials of the Ministry of Foreign Affairs and Development Cooperation
(SP320118);
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-

Renforcement du respect du droit international humanitaire – Sensibilisation des
acteurs humanitaires au droit international humanitaire (SP320119).

2.6. Werkgroep "Nationaal Inlichtingenbureau"
De Werkgroep "Nationaal Inlichtingenbureau" is in 2016 niet bijeengekomen.

3. Andere activiteiten van de Commissie
De Commissie is ook betrokken bij bepaalde activiteiten die de werkgroepen niet zelf uitvoeren:
-

Bijdrage van België aan het verslag van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties
(A/71/183/Add.1) over de stand van zaken van de Aanvullende Protocollen bij de
Verdragen van Genève van 1949 betreffende de bescherming van slachtoffers van
gewapende conflicten (follow-up van resolutie 69/120 van de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties van 10 december 2014).

-

Deelname van de ICHR aan de 4e universele vergadering van de nationale commissies
en andere instanties voor internationaal humanitair recht, die door de ICRK van 30
november tot 2 december 2016 in Genève werd georganiseerd onder het thema
"Enhancing Protection in Armed Conflict through Domestic Law and Policy".

-

Deelname van de leden van de ICHR aan het Wetenschappelijk Comité van het
Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht om thema’s voor te stellen en steun
te verlenen voor bepaalde studiedagen.

-

Geregelde informatieverstrekking door de commissieleden die deelnemen aan het
initiatief van Zwitserland en de ICRK inzake de versterking van de mechanismen voor
het toezicht op de naleving van het internationaal humanitair recht (punt dat integraal
deel uitmaakt van de agenda van de ICHR).
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II. VOORUITZICHTEN
De Commissie zet de activiteiten in de permanente werkgroepen voort en blijft de driemaandelijkse
plenaire vergaderingen organiseren. Daarenboven staan voor het jaar 2017 de organisatie en
voorbereiding van verschillende evenementen op het programma:
-

De follow-up van de resoluties en van de verbintenissen die België op de 32ste
Internationale Conferentie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan (2015) is
aangegaan.

-

De verdere bijwerking van de documenten betreffende de nationale
uitvoeringsmaatregelen van het internationaal humanitair recht en de follow-up ervan.

-

De organisatie van een conferentie met het Internationaal Comité van het Rode Kruis
en het Belgische Rode Kruis over de actualisering van het commentaar bij het Eerste
Verdrag van Genève.

-

De ondersteuning van het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht bij de
organisatie van een studiedag over de 40e verjaardag van de aanneming van de
Aanvullende Protocollen van 1977.
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