DE SPREKERS
Johan Van de Voorde
Johan Van de Voorde behaalde een doctoraat in de rechten (2017) aan
de Universiteit Antwerpen. Hij is postdoctoraal onderzoeker aan de
Universiteit Antwerpen en academisch coördinator van de Leerstoel Dier
en Recht (leerstoelhouder is prof. dr. Frederik Swennen) aan deze
universiteit.
Auteur van talrijke bijdragen in verschillende rechtsgebieden,
waaronder dierenrecht, waar zijn publicaties zich richten op het
burgerlijk recht. Hij was de promotor van een onderzoeksproject over
administratieve dadingen voor inbreuken op de Vlaamse wetgeving
inzake dierenwelzijn en coördineerde een reeks cursussen over
dierenrecht, waarvan de akten in de loop van 2021 zullen verschijnen.
johan.vandevoorde@uantwerpen.be

Cathy Morales
Cathy Morales Frénoy is advocaat aan de balies van Parijs en New York
en heeft een Master of Laws (LLM) in milieurecht van de American
University of Lewis & Clark, een Master II in duurzame ontwikkeling en
milieubeleid van het Institut Catholique de Paris en een Master in de
Rechten van de Universiteit van Parijs 1 - Panthéon-Sorbonne.
Ze is ook de auteur van het werk "Animal Law", dat in 2017 gepubliceerd
werd door Harmattan.
Momenteel werkt ze als Counsel bij een advocatenkantoor dat
gespecialiseerd is in milieurecht, waar ze adviseert over kwesties met
betrekking tot de rechten van beschermde soorten en biodiversiteit,
evenals het recht van ICPE-geclassificeerde faciliteiten, afvalwetgeving,
chemicaliënrecht en landbouwwetgeving.
Ze is ook regelmatig uitgenodigd als spreker op conferenties en
seminaries over dieren- en milieurechtkwesties, zoals het colloquium
over diergevoeligheid, met juridische benaderingen en transdisciplinaire
kwesties, onder de wetenschappelijke verantwoordelijkheid van
mevrouw Aloïse Quesne, lector in privaatrecht, Caen (23/10/2020): “La
sensibilité des animaux de consommation”.
moralescathy@hotmail.com

Magali Greiner
Magali Greiner is advocaat aan de balie van Parijs en heeft een Master
in Business Law, gespecialiseerd in intellectuele eigendom en nieuwe
technologieën.
Dankzij haar samenwerking met gerenommeerde kantoren in het
personenrecht, heeft Meester Magali GREINER expertise ontwikkeld op
het gebied van burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid,
arbeidsrecht en schadevergoeding voor lichamelijke letsels.
Haar bezorgdheid om en betrokkenheid bij de bevordering van
dierenwelzijn, maken dat ze sinds het prille begin lid is van de
werkgroep die de Commission ouverte Droit de l’Animal is geworden
en van de vereniging Avocats & Droits de l’Animal.
Ze heeft verschillende conferenties en colloquia bijgewoond die
georganiseerd worden door de vereniging Avocats & Droits de l'Animal,
en neemt met name deel aan de uitwerking van een juridisch handboek
met betrekking tot het vervoer van dieren.
magali.greiner@gmail.com

Jean-François De Bock
Als advocaat verdedigt Jean-François De Bock actief de belangen van de
overheid en meer bepaald wat betreft het publiek en administratief
recht. Hij is lid van de balie van Antwerpen (1996) en vervolgens van de
balie van Brussel (1998) en richtte in 2001 DE BOCK, AVOCATSADVOCATEN op, dat nu vier advocaten telt.
Hij is gespecialiseerd in dierenwelzijn en de bescherming van bedreigde
diersoorten (CITES-verdrag), vertegenwoordigt en adviseert de federale
staat in deze aangelegenheden sinds 2001 en het Vlaams Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds de zesde Staatshervorming.
De onderwerpen die gedurende twintig jaar in zijn beroepspraktijk aan
bod komen, hebben met name betrekking op het verbod op wilde dieren
in circussen, de reglementering van dierentuinen, positieve lijsten van
dieren die gehouden mogen worden, paspoorten voor huisdieren, de
caudectomie van honden- en paardenstaarten, het brandmerken van
paarden, de rechtmatigheid van inbeslagnames en beslissingen over de
bestemming van dieren die mishandeld of beschermd zijn door het
Verdrag van Washington, erkenningen van fokkers, de controle van
slachthuizen, dierproeven maar ook het verbod op onverdoofd slachten.
jfdebock@debock.law

Marie-Bénédicte Desvallon
Marie-Bénédicte Desvallon is advocaat aan de balie van Parijs en Solicitor of
England & Wales - oprichtster van het advocatenkantoor WAT & LAW in
internationaal ondernemingsrecht in de sectoren van de natuurlijke
hulpbronnen, energie en milieu.
Ze is verantwoordelijk voor de afdeling Dierenrecht van de Société de
Législation Comparée, evenals voor de open commissie Dierenrechten van
de balie van Parijs, die opleidingen over dit onderwerp organiseert. Ze is
ook voorzitter van de vereniging Avocats & Droits de l'animal. Voor het derde
jaar op rij is ze gastspreker en co-organiseert ze bijeenkomsten over
rechtsvergelijking.
Ze heeft verschillende dierenrechtelijke publicaties op haar naam staan,
waaronder "WORKING DOGS: A Legal Manual on Safety, Rescue and
Assistance Dogs", als co-auteur.
Mbdesvallon@watalaw.com

Ludovic Boquet
Ludovic Boquet is politiek medewerker op het kabinet van minister Céline
Tellier, die met name belast is met Leefmilieu en Dierenwelzijn in het
Waalse Gewest.
Van 2013 tot 2021 was hij sanctionerend ambtenaar bij de SPW Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement (Waalse Gewest) voor de volgende
aangelegenheden: leefmilieu, landbouw, dierenwelzijn, natuurbehoud en
Waals natuurlijk erfgoed.
Hij heeft een aanvullende master in milieurecht en publiek vastgoedrecht.
Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan, waaronder een
bijdrage aan het collectieve werk “Les infractions environnementales"
uitgegeven door Anthemis.
ludovic.boquet@gmail.com

Laura Picavez
Laura Picavez is advocate bij de balie van Parijs en bezit het diploma
Master 2 “Milieurecht” van de universiteiten Paris I Panthéon-Sorbonne
en Paris II Panthéon-Assas.
Zij houdt zich bezig met vraagstukken in verband met publiek
milieurecht
(hernieuwbare
energie,
stedenbouwkunde,
kringloopeconomie, verontreinigde locaties en bodems), met inbegrip
van degene die betrekking hebben op de biodiversiteit. Ze leidt ook
een module over “industrieel milieurecht” voor ingenieursstudenten.
Zij wil graag bijdragen aan de verbetering van het dierenwelzijn vanuit
juridisch oogpunt, is lid van de vereniging “Avocats et Droits de
l'Animal” en schrijft regelmatig artikels over het dierenrecht voor een
gespecialiseerd tijdschrift dat informatie over het welzijn van dieren
wil verspreiden.
lp.picavez@gmail.com

Guy Adant
Guy Adant is doctor in de rechten (UCL 1971), beoefenaar van een
juridisch beroep in dierenrecht en ere-advocaat. Hij is sinds februari 2002
voorzitter van de raad van bestuur van het Belgische Blauwe Kruis en
effectief lid van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn.
Sinds 2018 is hij ook voorzitter van de raad van bestuur van Initiative
Nature asbl (bescherming van natuur en dierenwereld) en voorzitter van
de raad van bestuur van de Kleuterschool voor Honden vzw sinds 2020.
Hij heeft talrijke publicaties op zijn naam staan op het gebied van
dierenrecht (Le Droit de la Protection Animale en Belgique, Mensen en
andere Dieren, Memento de la Législation Apicole, artikels, conferenties
en diverse seminaries die betrekking hebben op het juridische statuut van
dieren, de aansprakelijkheid voortvloeiend uit het houden van dieren,
evenals de relatie tussen mens en dier).
guy.adant@croixbleue.be

Frank Verger
Franck Verger is een twintigtal jaar onderzoeker geweest bij de Brigade
Nationale d’Enquêtes Vétérinaires et Phytosanitaires van de BNEVP
(bureau de la Direction Générale de l’Alimentation - Ministerie van
Landbouw en Voedselkwaliteit).
Hij is gespecialiseerd in de handel in levende dieren op nationaal niveau,
en meer in het bijzonder in die van de carnivoren die als huisdier worden
gehouden, en is gekwalificeerd als internationaal expert in de handel in
als huisdier gehouden carnivoren bij het Ministerie van Landbouw en
Voedselkwaliteit.
franck.verger@agriculture.gouv.fr

José-Javier Paniagua
José-Javier Paniagua behaalde een diploma rechten aan de Complutense
Universiteit van Madrid. Hij is ook afgestudeerd in Europees recht en
beoefenaar van een juridisch beroep in dierenrecht.
Hij is reeds een aantal jaren bestuurder van de vereniging Planète Vie en
voorzitter van de Fondation européenne pour le droit du vivant (FEDV).
Deze verenigingen ijveren voor dierenwelzijn en dierenrechten. Hij
maakt ook deel uit van de expertgroep van de vereniging “The Global
Animal Law” (GAL). Hij werkte als advocaat en was hoofdadministrateur
bij de Europese Commissie.
fedroitduvivant@zohomail.eu

Béatrice Babignan
Béatrice Babignan is advocaat aan de balie van Parijs en lid van de
Antenne des Mineurs du Barreau de Paris, lid van de Vereniging Avocats
et Droits de l'Animal, en lid van de Animal Law Commission aan de balie
van Parijs.
Ze doet onderzoek naar de volgende thema's:
- dierproeven die specifiek verband houden met cosmetica,
- de juridische evolutie van het concept van klokkenluiders in de
dierenwetgeving,
- het concept van intellectuele eigendom in verband met
dierenrechten.
bbabignan@gmail.com

