
Leerstoel Migratie- en migrantenrecht:  
dinsdag 25 februari, 25 maart en 29 

april 2014 – 13u.30 – 17u.00  

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 studiemiddagen zullen ervaren 
sprekers ingaan op actuele ontwikkelingen 

inzake het vrij verkeersrecht, het asielrecht en 
de persoon en familie in het migrantenrecht. 

 

 

 Sessie 1 - 25/2/2014: Recente ontwikkelingen inzake vrij verkeer, 

gezinshereniging & arbeidsmigratie 
 Sessie 2 - 25/3/2014: Asielrecht in de kering 

 Sessie 3 - 29/4/2014: Persoon en familie in het migrantenrecht 

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 en sociale organisaties, 
academici en studenten. 

Accreditatie  

 Erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 3 juridische punten/sessie. Wie 

de volledige leerstoel volgt krijgt 9 juridische punten. 
 Erkenning door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding aangevraagd. 

 Andere deelnemers ontvangen een aanwezigheidsattest. 

 
  



Programma 

Telkens van 13u.30 tot 17u.00 (onthaal van de deelnemers vanaf 13u.00 met 
koffie en thee) met een pauze om 15u.30 

Sessie 1 (25/2/2014) - Recente ontwikkelingen inzake vrij verkeer, 

gezinshereniging & arbeidsmigratie 
Voorzitter: Prof. Daniël Cuypers (UAntwerpen) 

 Actualia vrij verkeer en gezinshereniging: Prof. Nathan Cambien 
(UAntwerpen en KU Leuven) 

 Actualia arbeidsmigratie: Prof. Herwig Verschueren (UAntwerpen) 
 Toegang tot de sociale voorzieningen en vrij verkeer: Dhr. Dirk Torfs 

(Arbeidshof Antwerpen) 

Sessie 2 (25/3/2014) - Asielrecht in de kering 
Voorzitter: Prof. Dirk Vanheule (UAntwerpen) 

 Ontwikkelingen in het EU-asielrecht (Dublin-verordening en 

Kwalificatierichtlijn) en implicaties voor het Belgische asielrecht: Mevr. An 
Maes (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en UAntwerpen) 

 De medische verblijfsvergunning: Mr. Jill Troch (Balie Antwerpen) 

 Asiel en sociale bescherming: Prof. Steven Bouckaert (UAntwerpen en KU 
Leuven, Arbeidsrechtbank Gent) 

Sessie 3 (29/4/2014) - Persoon en familie in het migrantenrecht 

Voorzitter: Prof. Marie-Claire Foblets (KULeuven) 

 Nationaliteitswetgeving: Mevr. Mieke Van de Putte (UGent) 
 Voogdijwet voor NBMV (terug- en vooruitblik): Katja Fournier (Platform 

kinderen op de vlucht) 
 Schijnhuwelijk, schijnwettelijke samenwoning en schijnerkenning: Steven 

Vandromme (Parket Antwerpen, UAntwerpen) 

Locatie 

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. 

Inschrijven 

Het inschrijvingsgeld voor deze leerstoel bedraagt 200 EUR (excl. 21% btw) en 
omvat: 
• de deelname aan de drie sessies 

• het nieuwe bijhorende boek in de reeks ‘Migratie- en Migrantenrecht’ (uitgeverij 
die Keure) 

• de documentatiemap 
• de catering 
Wie inschrijft voor één sessie, betaalt 95 EUR (zonder boek). 

Meer informatie en online inschrijven via Studipolis 

http://studipolis.diekeure.be/nl-be/opleidingskalender/business-en-economics-
559/leerstoel-migratie-en-migrantenrecht-3-sessies-5283 
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