
 
  



Congres : ‘Intra-Europese migratie of mobiliteit. Andere tijden, nieuwe wegen?’ 
 
 

09h00 - 09h15 Opening : Prof. Alain Verschoren, rector Universiteit Antwerpen  
 
09h15 - 09h30 Inleiding : Prof. Chris Timmerman, directeur Centrum voor Migratie en Interculturele Studies  

(CeMIS), Universiteit Antwerpen  
 
09h30 - 10h15 Key note  
Prof. Ettore RECCHI http://www.ettorerecchi.eu/cms2/index.php?lang=en  
Of Moles and Beavers: Intra-EU Mobility, De-nationalization and European Integration from Below 
 
10h15 - 10h45 Pauze  
 
10h45 - 12h15 Werkgroepen deel 1*: presentaties in vijf parallelle sessies met vragen en discussieronde:  

o Terugkeer of integratie? Het moeizame onderscheid tussen mobiliteit en migratie 

o Intra-Europese migratie: achtergronden en toekomst van EU-mobiliteit 

o De effecten van intra-Europese mobiliteit / migratie op de Belgische arbeidsmarkt 

o Intra-Europese studentenmobiliteit: trends en politiek discours. 
o Unieburgers en hun derdelandsfamilieleden: de effectiviteit van hun burgerschapsrechten onder de loep 

genomen 

12h15 - 13h30 Lunch  
 
13h30 - 15h00 Werkgroepen deel 2*: presentaties in vijf parallelle sessies met vragen en discussieronde:  

o Het vrije verkeer van personen: een macro-economisch perspectief 

o De onderwijssituatie van minderjarige nieuwkomers uit Midden-en Oost-Europa 

o Intra-Europese mobiliteit en integratie van Zuid-Europese burgers en derdelanders uit Zuid-Europa in 
Vlaanderen 

o Instroom van nieuwe arbeidskrachten uit de nieuwe EU-lidstaten: het antwoord op de vraag naar 
laaggeschoolde arbeid in België?  

o De impact van intra-Europese mobiliteit en migratie op het Vlaamse levensbeschouwelijke landschap 
geannuleerd  

15h00 - 15h30 Pauze  
 
15h30 - 16h45 Debat: spanning tussen vrij verkeer en een (eengemaakt) sociaal Europa? Solidariteit onder druk?  
 
Moderator :  Guy Poppe (voormalig VRT) 
Sprekers : 

1. Naima Charkaoui (Minderhedenforum vzw)  

2. Jozef De Witte (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding)  

3. Frans Marivoet (ACV)  

4. Hendrik Vos (UGent)  

5. Anton Van Assche (UNIZO) 
6. Johan Wets (HIVA-KULeuven) 

 
16h45 Slotwoord : Prof. Walter Nonneman - Faculteit TEW, Universiteit Antwerpen  
 
17h00 Receptie  
___________________________________________________________________________________________ 
*het congresboek zal na de studiedag worden gepubliceerd, in de congresmap treft u de papers van de werkgroepen waar u zich voor inschrijft 


