
De Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht is een juridische collegereeks van het Centrum voor migratie en Interculturele 
Studies (CeMIS) in samenwerking met de Onderzoeksgroep Overheid en Recht van de Faculteit Rechten van de Universiteit 
Antwerpen.

Tijdens drie studienamiddagen zal door ervaren sprekers worden ingegaan op Europese thema’s & sociale bescherming, 
Aspecten van verblijfswetgeving: gezinshereniging, asiel & verwijderen en Grondrechtenbescherming. 

 Sessie 1: dinsdag 21 februari 2017 - Europese thema’s en sociale bescherming
 Voorzitter: Steven Bouckaert, KU Leuven
 • De sociaalrechtelijke positie van de gedetacheerde werknemers door Herwig Verschueren, Universiteit Antwerpen 
 • De opvang van asielzoekers. Tien jaar opvangwet door Dirk Torfs, Arbeidshof Antwerpen
 • De rechtspraak van het Hof van Justitie door Nathan Cambien, Universiteit Antwerpen

 Sessie 2: dinsdag 14 maart 2017 - Aspecten van verblijfswetgeving – gezinshereniging, asiel en verwijderen
 Voorzitter: Dirk Vanheule, Universiteit Antwerpen
 • Het detentie- en verwijderingsbeleid door Geert Verbauwhede, Dienst Vreemdelingenzaken
 • Hoe een asielaanvraag beoordelen? Het geval van asielaanvragen gebaseerd op seksuele geaardheid door
  Luc Leboeuf, Advocaat, Max Planck Institute, Universiteit Antwerpen
 • De bestaansmiddelenvoorwaarde in het kader van de gezinshereniging door
  Eric Willems, Dienst Burgerzaken van de Stad Gent / Infopunt Migratie

 Sessie 3: dinsdag 25 april 2017 - Grondrechtenbescherming 
 Voorzitter: Marleen Maes, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en Universiteit Antwerpen
 • De rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens door Ellen De Smet, UGent 
 • Inburgering in het migratie- en migrantenrecht door Kristien Sacré, Agentschap Integratie en Inburgering
 • De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof door Riet Leysen, Grondwettelijk Hof
 

 De leerstoel is bestemd voor zij die beroepshalve met de toepassing van het migratie- en migrantenrecht worden 
geconfronteerd en een praktijkgerichte update wensen van de ontwikkelingen: advocaten, magistraten, ambtenaren 
uit federale, regionale en lokale besturen, politiediensten, sociale organisaties, juristen, academici en studenten.

 • Erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 3 juridische punten per sessie.
  Wie de volledige leerstoel volgt, krijgt 9 juridische punten.
 • Erkenning door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd aangevraagd.
 • Andere aanwezigheidsattesten zijn te verkrijgen op aanvraag.
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U kan kosteloos annuleren tot 5 werkdagen voor de opleiding. Een vervanger aanduiden kan altijd. Uw adresgegevens worden opgenomen in ons adressenbestand. Krachtens 
de wet van 8/12/1992 hebt u het recht op inzage en verbetering van de gegevens. Door het plaatsen van deze bestelling – dewelke een betalingsverplichting inhoudt - verklaart 
u de Algemene Verkoopsvoorwaarden van die Keure gelezen en goedgekeurd te hebben. Deze kan u nalezen op www.diekeure.be/verkoopsvoorwaarden. 

Online via www.diekeure.be/opleidingen 

of opleidingen@diekeure.be
Via fax naar  
050 45 66 54

Via de post naar die Keure opleidingen,  
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Meer inlichtingen
Voor meer informatie of vragen kan u contact met ons opnemen op 050 47 12 75 of via opleidingen@diekeure.be.

Over die Keure opleidingen
Die Keure opleidingen, het vroegere opleidingscentrum Studipolis, organiseert een brede waaier aan vormingsactiviteiten 
voor professionals. Een volledig overzicht van onze opleidingen vindt u op www.diekeure.be.

   Ik schrijf in voor de Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht (3 sessies) en betaal hiervoor 275 euro (excl. 21% btw).
   Ik schrijf in voor volgende sessie(s) en betaal per sessie 145 euro (excl. 21% btw):  

   Sessie 1 – 21/02/17 
   Sessie 2 – 14/03/17
   Sessie 3 – 25/04/17 

 • Sessie 1: dinsdag 21 februari 2017 
 • Sessie 2: dinsdag 14 maart 2017
 • Sessie 3: dinsdag 25 april 2017
 
 Telkens van 13u.30 tot 17u.00 (onthaal van de
	 deelnemers	vanaf	13u.00	met	koffie	en	thee)
 met een pauze om 15u.30. 

 Stadscampus Universiteit Antwerpen
 Hof van Liere (Tassis- en Dürerzaal)
 Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
 • Betalend parkeren kan in parkings Sint-Jacob,  

 Sint-Jansplein en Godefriduskaai.
 • Openbaar vervoer wordt aangeraden.

 Het inschrijvingsgeld voor deze leerstoel bedraagt 
275 euro (excl. 21% btw) / 332,75 euro (incl. 21% btw) 
en omvat:

 • de deelname aan de drie sessies
 • de documentatiemap
 • de catering
 
 Wie inschrijft voor één sessie, betaalt 145 euro (excl. 

21% btw) / 175,45 euro (incl. 21% btw).

 U kan kosteloos annuleren tot 5 werkdagen voor
 de opleiding. Een vervanger aanduiden kan altijd.

 Bespaar met KMO-portefeuille
	 Die	Keure	opleidingen	is	erkend	als	gecertificeerd	

opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding 
gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse 
Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien 
u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 40% 
besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? 
www.kmo-portefeuille.be

 Het erkenningsnummer van die Keure opleidingen 
is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille 
moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.

 De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld 
door het Agentschap Ondernemen te respecteren.


