Belgisch Genootschap voor Internationaal Recht

CHARTER van
het Belgisch Netwerk van Junior Onderzoekers in het Internationaal Recht
Artikel 1: Relatie met het Belgisch Genootschap voor Internationaal Recht
1. Het Belgisch netwerk van junior onderzoekers in het internationaal recht (“Het Netwerk”)
is opgericht onder de auspiciën van het Belgisch Genootschap voor Internationaal Recht
(“BGIR”).
2. Alle leden van het Bestuur van Het Netwerk worden effectieve leden van het BGIR.
Artikel 2: Voorwerp en doel
1. Het Netwerk streeft ernaar om predoctorale, doctorale en postdoctorale onderzoekers
die verbonden zijn aan een Belgische universiteit en werken rond thema’s van
internationaal recht samen te brengen op regelmatige basis.
2. Het Netwerk vormt een platform dat bedoeld is om uitwisselingen tussen de leden te
vergemakkelijken in een geest van samenwerking, solidariteit en wederzijdse bijstand.
Artikel 3: Leden
1. Alle predoctorale, doctorale en postdoctorale onderzoekers die verbonden zijn aan een
Belgische universiteit en werken rond thema’s van internationaal recht worden
uitgenodigd om lid te worden van Het Netwerk.
2. Om lid te worden volstaat het schriftelijk blijk te geven van belangstelling aan ten minste
één lid van het Bestuur van Het Netwerk.
3. Het Bestuur kan lidmaatschap enkel weigeren indien de belangstellende niet voldoet aan
de in artikel 3(1) gestelde voorwaarden.
4. De leden van Het Netwerk komen minstens eenmaal per kalenderjaar bijeen voor een
Algemene Vergadering (zoals uiteengezet in artikel 4).
Artikel 4: Algemene Vergadering
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1. De Algemene Vergadering vindt ten minste eenmaal per kalenderjaar plaats.
2. De Algemene Vergadering verkiest en benoemt alle leden van het Bestuur (zoals
uiteengezet in artikel 5) en het Organisatiecomité (zoals uiteengezet in artikel 6(1)(b) en
(c)).
Artikel 5: Bestuur
1. Het Bestuur bestaat uit twee Co-Voorzitters, een Secretaris-Generaal en een
Penningmeester.
2. Het Bestuur zal
a. leden bevatten die verbonden zijn aan universiteiten gevestigd op het grondgebied
van het Waalse, Vlaamse en Brussels-Hoofdstedelijk Gewest.
b. minstens één persoon bevatten met professionele bekwaamheid in het Frans en één
persoon met professionele bekwaamheid in het Nederlands.
c. niet meer dan twee leden van hetzelfde gender tellen.
3. Het Bestuur wordt verkozen voor één kalenderjaar bij meerderheid van de stemmen van
alle leden die aanwezig zijn bij de Algemene Vergadering en hun stem uitbrengen (zoals
uiteengezet in artikel 4).
4. Leden van het Bestuur kunnen in totaal slechts drie jaar zitting hebben, al dan niet
aaneengesloten.
5. De primaire taken van het Bestuur zijn het beheer van Het Netwerk en de organisatie van
het jaarlijkse Colloquium (zoals uiteengezet in artikel 6(1)).
Artikel 6: Activiteiten
1. Colloquium: Het Netwerk organiseert een jaarlijks colloquium, samenvallend met de
jaarlijkse conferentie van het BGIR.
a. Het onderwerp van het jaarlijkse colloquium wordt bepaald door het Bestuur van het
Netwerk en sluit nauw aan bij het thema van de jaarlijkse BGIR-conferentie.
b. De sprekers voor het jaarlijkse colloquium worden geselecteerd en uitgenodigd door
het Organisatiecomité op basis van geanonimiseerde abstracts.
c. Het organisatiecomité bestaat uit de vier bestuursleden en drie extra leden. Deze
laatsten bij meerderheid van de stemmen van alle leden die aanwezig zijn bij de
Algemene Vergadering en hun stem uitbrengen (zoals uiteengezet in artikel 4).
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d. Tot de uitgenodigde sprekers behoren uitsluitend doctorale en postdoctorale
onderzoekers.
e. Abstracts kunnen worden ingediend door alle onderzoekers in internationaal recht
en is niet beperkt tot zij die verbonden zijn aan Belgische universiteit.
2. Andere activiteiten: Het Netwerk kan andere projecten en activiteiten organiseren in het
kader van zijn voorwerp en doel. Deze omvatten in elk geval de oprichting van een
nationale databank van onderzoekers, een digitale nieuwsbrief en de organisatie van
netwerkevenementen aan de verschillende Belgische universiteiten.
Artikel 7: Officiële talen
1. Alle officiële interne en externe communicatie van het Bestuur gebeurt in het Engels.
2. Buiten de in lid 1 bedoelde officiële communicatie staat het de leden vrij het Frans, het
Nederlands of het Engels te gebruiken in hun communicatie met Het Netwerk.
Artikel 8: Overgangsbepaling
Een ad hoc Oprichtingsbestuur en Organisatiecomité worden verkozen door de meerderheid
van de leden die aanwezig zijn op de oprichtingsvergadering van Het Network die plaatsvindt
op 27 februari 2020.
Het ad hoc Oprichtingsbestuur staat in voor de start en het beheer van Het Netwerk tot de
verkiezing van een volwaardig Bestuur. Die verkiezing vindt plaats tijdens de eerste
volwaardige Algemene Vergadering van Het Netwerk in 2021.
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