
Nieuwsbrief januari

U bent een van de eerste abonnees op deze gloednieuwe nieuwsbrief van het Federaal
Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM). Vanaf nu krijgt u maandelijks een update van

waar we zelf mee bezig zijn, maar ook van ander interessant mensenrechtennieuws.
Het voltallige team wenst u alvast veel leesplezier!

Wist u dat we naast de nieuwsbrief ook volop sleutelden aan onze website? Of u nu vooral
interesse hebt in mensenrechten en klimaat, terrorisme, vrijheid van meningsuiting of nog iets
anders: met de nieuwe themapagina’s op onze website bieden we informatie voor iedereen. U
komt er meer te weten over de uitdagingen per thema, wat uw rechten zijn en bij wie u terecht

kan als uw rechten geschonden worden.

Naar de themapagina

Wet openbaarheid van bestuur
 
Via openbaarheid van bestuur kan
iedereen een aanvraag doen om toegang
te krijgen tot documenten van de overheid

Zó kunnen we de
mensenrechten te versterken
Zag u de video al die we voor
mensenrechtendag maakten met de hulp

https://federaalinstituutmensenrechten.be/uw-rechten/thema-s


die niet algemeen beschikbaar zijn. Het
FIRM gaf advies op twee wetsvoorstellen
die werden ingediend ter hervorming van
de wetgeving inzake de openbaarheid van
bestuur.
 

Lees het advies

van heel wat andere
mensenrechtenverdedigers?
Van kinderrechten tot de rechten van
gedetineerden, migranten of oudere
personen: bekijk hoe het nog beter kan in
onderstaande video!

Meer nieuws

Het FIRM in de pers: Zag je het interview met onze directeur Martien Schotsmans al in 
De Standaard (paywall) en de Juristenkrant? Ook ons advies over verplichte vaccinatie 
werd opgepikt in de krant en op de radio.

 

Regelmatig slapen mensen die in België asiel willen aanvragen op straat. Nochtans
hebben zij recht op opvang, zoals ook de rechtbank van eerste aanleg in Brussel 
oordeelde. Het FIRM vraagt structurele oplossingen om het recht op opvang beter te 
garanderen.

 

Een nieuw wetsvoorstel wil personen strafbaar stellen die lichamelijk ongeschikt zijn om
een motorvoertuig te besturen en hun rijbewijs niet uit eigen beweging bij de gemeente 
inleveren. Het FIRM werd gevraagd om een advies over het verval van het recht tot 
sturen.

 

Meer weten over mensenrechten, voor wie ze belangrijk zijn en waarom? Bezoek dan
zeker de tijdelijke expo "Universal Human Rights" van 10 februari tot 11 december in de 
Kazerne Dossin in Mechelen.

 

https://federaalinstituutmensenrechten.be/publicaties/wetsvoorstellen-openbaarheid-van-bestuur
https://federaalinstituutmensenrechten.be/publicaties/wetsvoorstellen-openbaarheid-van-bestuur
https://youtu.be/d3cjJyo8JQo
https://www.standaard.be/cnt/dmf20211209_98347975
https://www.dropbox.com/s/x9k0xanvzo5k6oh/Juristenkrant%20439%20-%20Martien%20Schotsmans.pdf?dl=0
https://federaalinstituutmensenrechten.be/publicaties/vaccinatieplicht-covid-safe-ticket-en-mensenrechten
https://federaalinstituutmensenrechten.be/nieuws/2021/12/23/asielzoekers-hebben-recht-op-een-menswaardige-opvang
https://federaalinstituutmensenrechten.be/publicaties/verval-van-het-recht-tot-sturen
https://kazernedossin.eu/expo/universal-human-rights/


Het bureau van Europese Unie voor de grondrechten (FRA) is op zoek naar 2
projectmanagers en 1 HR assistent. Iets voor jou? Bekijk dan zeker eens de vacatures.

Volg ons op sociale media

https://federaalinstituutmensenrechten.be/
Leuvenseweg 48

1000 Brussel
info@firm-ifdh.be

 

https://fra.europa.eu/nl/about-fra/recruitment/vacancies
https://fra.europa.eu/nl/about-fra/recruitment/vacancies
https://twitter.com/FIRM_IFDH
https://www.linkedin.com/company/firm-ifdh
mailto:mailto:info@firm-ifdh.be
https://federaalinstituutmensenrechten.be/

