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Herman Van Rompuy geeft lezing op hogeschool UCLL
Opleiding Management ontvangt Europese partners voor International Law Week
Download de foto’s van de lezing van Herman Van Rompuy via de Flickr-pagina’s van
Perscommunicatie UCLL.
In de week van 6 maart ontvangt hogeschool UCLL 8 Europese partnerinstellingen voor
haar International Law Week. Samen met de studenten Rechtspraktijk van Campus
Proximus kregen ze o.a. de kans een lezing van Herman Van Rompuy bij te wonen. Het
event valt niet toevallig samen met de 60e verjaardag van de EU.
De erevoorzitter van de Europese Raad van de EU sprak dinsdag 7 maart voor een volle aula op UCLL’s
Campus Proximus in Heverlee. Hij hield zijn toespraak voor UCLL-studenten -en medewerkers, maar
ook docenten, onderzoekers en studenten uit Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Nederland,
Schotland, Spanje en Wallonië. Minister van Staat Mark Eyskens leidde zijn oud-student in.
Herman Van Rompuy had het in zijn toespraak o.a. over de verhouding tussen de nationale en de
Europese regelgeving, zijn visie op de verhouding van Europa tot de US, de toekomst van de EU na
Brexit en de actuele toestand van het Europese project. Zijn boodschap voor de studenten was echter
niet onverdeeld positief: “Het zou niet politiek geloofwaardig zijn om vandaag hoopvolle
toekomstvoorspellingen te maken. We moeten voorbereid zijn op het onverwachte.” Hij was wel
tevreden over de aandacht die UC Leuven-Limburg schonk aan Europa, tijdens de internationale week.
Europa op de campus
Een week rond internationaal recht lijkt op het eerste zicht misschien bizar – recht is toch bij uitstek
gebonden aan een land, niet? Nico Nijsten, docent UCLL: “Niets is minder waar. Tot 80% van onze
regelgeving kent een internationale basis en de Eu heeft daarin het grootste aandeel. Net daarom is het
zo belangrijk dat onze studenten Rechtspraktijk zich ook het Europese denken over wetgeving eigen
kunnen maken. Het doel van de International Law Week is om UCLL-studenten de kans te geven die
internationale ervaring ook op de campus – ‘thuis’ als het ware, op te laten doen.”
Over de International Law Week
Tijdens de ILW kunnen de studenten Rechtspraktijk van UCLL het belang en nut van de internationale
juridische context ervaren. Nico Nijsten: “Door een week lang de focus te verleggen, willen we de
eenzijdige kijk op het bestuderen van recht als iets dat voor onze studenten alleen aan de Belgische
context gebonden zou zijn, doorbreken.” De hogeschool organiseert de ILW dit jaar voor de 9 e keer.
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Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden
lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met
praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar
studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op
de arbeidsmarkt.

Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten,
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar
buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.

