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Samenvatting van het project : 

 Doel van het project is de ontwikkeling van een 
opleidingsconcept door middel van een reeks seminars, waarbij 
ook gebruik wordt gemaakt van e-learning instrumenten, om 
lekenrechters kennis en praktische instrumenten aan te reiken 
voor een correcte toepassing van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie in hun werk

https://selectproject.eu/
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Algemene objectieven: 

 Bijdragen tot de effectieve en consistente toepassing van het 
EU-recht door lekenrechters op te leiden in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie

 De rol van lekenrechters in de goede werking van de Europese 
rechtsstelsels versterken door systematische opleiding over EU-
wetgeving en transnationale uitwisseling van goede praktijken 
en samenwerking tussen lekenrechters te bevorderen.
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Verwachte resultaten : 

 De theoretische en praktische kennis van lekenrechters over 
jurisprudentie en normatieve ontwikkelingen op het gebied van 
de grondrechten van de EU verbreden 

 Verbetering en versterking van het bewustzijn van de 
toegevoegde waarde van het Europees Handvest van de 
grondrechten. 
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Raad van de Europese Unie | Brussel, 8 maart 2021 
(OR. en) 6795/21 | JAI 233| FREMP 38 | Conclusies van de Raad 
over een striktere toepassing van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 

 23. De Raad moedigt de lidstaten aan na te gaan hoe de vaardigheden in 
verband met het Handvest van justitie en andere beroepsbeoefenaren op 
justitieel gebied verder kunnen worden verbeterd, met behulp van 
gespecialiseerd opleidingsmateriaal, waaronder e-learninginstrumenten. De 
Raad stelt voor dat de lidstaten netwerken van rechters, consulaire rechters en 
andere juridische beroepsbeoefenaren aanmoedigen om opnieuw de nadruk te 
leggen op de toepassing van het Handvest op nationaal niveau, onder meer 
door samenwerking bij opleiding en uitwisseling van praktijken en door gebruik 
te maken van de steun en de instrumenten die door de Commissie, het 
Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO) en het FRA worden 
aangeboden. 



D4.2 Workshop

 SELECT: Er zullen workshops (2 in Italië en 1 in Duitsland, 1 in 
Oostenrijk, 1 in Frankrijk, 1 in België) worden georganiseerd om 
het handboek en de opleidingsrichtsnoeren te promoten en 
een gezamenlijke kennisuitwisseling tussen de doelgroep en 
de bij het project betrokken belanghebbenden tot stand te 
brengen. 

Bevraging: 

 Overzicht van de ervaring van de deelnemers op het gebied 
van Europees recht in het algemeen en, meer concreet, op het 
gebied van de grondrechten van de EU



Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
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HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE

 HOOFDSTUK I: WAARDIGHEID (art. 1-5) 

 HOOFDSTUK II: VRIJHEID (art. 6-19) 

 HOOFDSTUK III: GELIJKHEID (art. 20-26) 

 HOOFDSTUK IV: SOLIDARITEIT (Sec. 27-38) 

 HOOFDSTUK V: CITIERSCHAP (Sec. 39-46) 

 HOOFDSTUK VI: JUSTITIE (Sec. 47-50) 

 HOOFDSTUK VII: ALGEMENE BEPALINGEN (Sec. 51-54)

Welke van de 54 artikelen zijn van toepassing op de rechters in 
ondernemingszaken?



D4.2 Workshop
 Uitvoering: aanwezigheid, of online/video 

 Lezing ondersteund door .ppp (of gelijkwaardig), leesbaar 
(>=24)  

 Levendige retoriek 

 Regelmatige pauzes voor vragen 

 Een of twee "vraag en antwoord" sessies 

 Documentatie van de inhoud van de opleiding achteraf voor 
alle deelnemers 

 Gedetailleerde vragenlijst per e-mail 

 Als de vragenlijst wordt teruggestuurd: "certificaat van 
deelname". 
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