Landegem, 28 februari 2017.

Aan: Minister Koen Geens,
FOD Justitie,
Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Betreft: de Belgische deelname aan het Horizon2020 “Law-Train” project.
Uw Ref.: 258908

Geachte Minister,
Mijn collega’s en ikzelf van het organisatiecomité danken u voor uw antwoord op
onze tussenkomst inzake de participatie van de FOD Justitie aan het EU “Law-Train”
project. Samen met de brief van de federale procureur, dhr. Frédéric Van Leeuw (brief
met citaat van Mevr. Federica Mogherini in het EP), en aangevuld met het door u
geciteerde antwoord van Europees commissaris Carlos Moedas, ook in het EP),
beschikken wij nu over gedetailleerde informatie over het vigerende Belgische en
Europese standpunt. Desondanks, en dat zal u misschien niet verbazen, blijven wij
zware bedenkingen hebben bij de Belgische deelname aan het project.
Die bedenkingen betreffen niet zozeer de ethische controles door de EC, met name op
het verloop van de onderzoeksactiviteiten en de deontologische regels die erbij horen
(i.e. de “ethics of research”). Evenmin hebben wij in eerste instantie problemen met de
beleden doelstellingen en maatschappelijke finaliteit ervan (de “ethics of content”). In
ons dossier, trouwens, besteden we daar aandacht aan (kap. 2, par. 1, blz. 9). Onze
bezwaren gelden daarentegen de institutionele context binnen dewelke het project
onzes inziens juridisch, ethisch én moreel moet geëvalueerd worden. Op die
bezwaren mochten wij tot op heden geen antwoord ontvangen.
Zoals uit ons dossier mag blijken, betreffen onze bedenkingen vooreerst het
internationaal recht en de banden van de coördinerende Bar-Ilan universiteit met de
Israëlische Veiligheidsdienst (Shabak of Shin Bet). Bovenal, echter, moet het project
o.i. in vraag worden gesteld wegens de aanwezigheid onder de projectpartners van
het Israëlische Ministerie van Publieke Veiligheid, incl. de Nationale Politie,
aanwezigheid die de vermelde “ethics of content” compromitteert. Er is duidelijk géén
“ethics check” gebeurd van de partners. Zoals in ons dossier ten overvloede wordt
gedocumenteerd (kapittels 4 en 5), is het mensenrechtenparcours van het Ministerie
en haar politiediensten ten aanzien van de Palestijnse bevolking sedert jaren uiterst

problematisch. Het feit dat de Israëlische politie aldus participeert in een politioneel
EU-project, heeft als noodzakelijk gevolg dat die schendingen door de EU en in het
bijzonder door ons land worden “witgewassen” en gelegitimeerd. Het partnership van
het Ministerie is op die wijze wel degelijk in strijd met de Europese “fundamentele
ethische principes”, zoals zij samengevat werden in het EU-Israël Associatieverdrag
van 1995, Art. 2. Wij willen er daarom nogmaals op aandringen dat de FOD Justitie
zich uit het project zou terugtrekken.
PS In uw antwoord wijst u erop dat België net zoals de EU “terughoudend” staat “tegen
eender welke boycot tegen Israël”. Met deze interventie, echter, wordt geen boycot van
Israël gevraagd maar enkel dat ons land zich als partner terugtrekt uit een EU
Horizon 2020 project. Zoals eerder gezegd, deed Portugal dat reeds in augustus 2016.
Voor zover wij weten, werd dat land daarvoor niet gesanctioneerd door de EC.
Met de meeste hoogachting,

Em. Prof. Dr. Herman De Ley,
Kasteellaan 12, 9850 Landegem.
Tel. 09/282 50 52.
Email: herman.deley@ugent.be
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