Jessup 2020-2021

(English version below)

BRIEF AAN STUDENTEN

Beste studenten,

Elk academiejaar vertegenwoordigt een team studenten de Vrije Universiteit Brussel
tijdens de internationale pleitwedstrijd ‘Philip C. Jessup’, georganiseerd door de
International Law Students Association.
De casus is dit jaar onder meer geïnspireerd door – hoe kan het anders ook – de
gebeurtenissen rond de COVID-19 pandemie (zie bijlage).
Uniek is dat dit jaar omwille van het COVID-19 virus alle universiteiten meteen
rechtstreeks (online) zullen uitkomen tegen deelnemende teams van buitenlandse
universiteiten. Dit mondelinge luik vindt plaats in maart 2021. Teams moeten hun
schriftelijke memories uiterlijk indienen op woensdag 6 januari 2021.

De selectieprocedure:
Dit academiejaar wordt het VUB Jessup-team voor het eerst samengesteld uit
studenten van zowel de ManaMa Internationaal en Europees Recht als de LLM
International and European Law aan het Institute for European Studies.
Vermits er slechts vijf plaatsen in het team beschikbaar zijn organiseert het
onderwijsteam een voorafgaande selectie.
Studenten dienen te kandideren door voor één van de acht verzoeken uit de Jessupcasus een mogelijk juridisch argument schriftelijk toe te lichten (zie ‘Jessup-casus
2021’ in bijlage, §55 a., b., c. of d., of §56 a., b., c. of d.). Dit juridisch argument is

duidelijk gestructureerd, verwijst naar de nodige bronnen en telt maximaal twee
pagina’s: in English!
Kandidaten dienen ook een curriculum vitae alsmede een korte motivatiebrief in.
Studenten sturen hun kandidatuur uiterlijk op zondag 4 oktober 2020 door naar
kristof.gombeer@vub.be .
Alle kandidaten zullen vervolgens worden uitgenodigd voor een interview op
maandagavond 5 oktober 2020. Tijdstip en locatie (mogelijks online) worden later
nog medegedeeld. Daarbij krijgt de student(e) tien minuten de tijd om zijn of haar
gekozen juridische argument mondeling toe te lichten. Er wordt ook gepeild naar
kennis van het internationaal recht.
De voorkeur gaat uit naar studenten die de oefensessies fysiek kunnen bijwonen. Deze sessies zullen
doorgaan met de nodige voorzorgsmaatregelen in het licht van COVID. Het valt natuurlijk niet
uit te sluiten dat we genoodzaakt zullen zijn over te schakelen naar online oefensessies naarmate de
COVID-toestand evolueert.
Studenten kunnen met bijkomende praktische vragen terecht op het bovenvermelde
e-mailadres.

Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. Erik Franckx en het Jessup-onderwijsteam

LETTER TO STUDENTS

Dear students,

Each academic year, a team of students represents the Vrije Universiteit Brussel at the
international moot court competition ‘Philip C. Jessup’, organised by the
International Law Students Association.

The problem for the moot court is this year inspired by the COVID-19 pandemic
(see attachment).
Unique this is year is that due to COVID-19 all university teams will immediately
match their opponents of foreign universities in the (online) international rounds.
The oral pleadings that form part of the competition will take place during the month
of March 2021. All teams will have to submit their written ‘memorials’ by
Wednesday, 6 January 2021, at the latest.

The selection procedure:
This academic, the team representing the VUB will for the first time be composed
of students of both the ManaMa Internationaal en Europees Recht at the VUB Law
School and the LLM International and European Law programme at the IES.
Since there is only room for five students in total, the educational team organises a
selection.
Students wishing to participate need to submit their candidacy by working out a legal
argument in writing pertaining to one of the eight requests formulated in the Jessup
case (see attachment ‘Jessup-case 2021’, §55 a., b., c. or d., of §56 a., b., c. or d.). The
legal argument needs to be well-structured, refer to the proper legal sources and
consist of maximum two pages.
Candidates are also requested to submit a curriculum vitae and a brief cover letter.
Students should submit their candidacy at kristof.gombeer@vub.be no later than
Sunday, 4 October 2020.
All candidates will subsequently be invited for an interview that will take place on
Monday evening, 5 October 2020. The time and location (possibly online) for the
interview will be communicated in due time. At the interview, the student will have
ten minutes time to elucidate his or her legal argument from the written submission.
The selection team will also gauge the student’s knowledge of international law.
We prefer students who will be able to physically attend the Jessup seminars. These sessions will be
conducted with the necessary COVID safety measures in mind. However, it cannot be ruled out
that we will be forced to switch to online sessions depending on how the COVID-situation develops.

Students with further inquiries can contact Kristof Gombeer at the e-mail address
mentioned above.

With kind regards,

Prof. Dr. Erik Franckx and the Jessup educational team

