
Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht 2006-07  

De nieuwe verblijfswetgeving:  
België in lijn met het Europese migratie- en asielrecht  

Centrum voor Migratie en Interculturele Studies 

Ingericht mede met de steun van 

 
de Onderzoeksgroep Staats- en Bestuursrecht, Faculteit Rechten  

de Europese Gemeenschap (Actie Jean Monnet) (*) 

 
  Sessie 1: dinsdag 20 maart 2007  

 Het recht van vrij verkeer en verblijf van Unieburgers en hun gezinsleden 
Prof. dr. Herwig Verschueren (Universiteit Antwerpen en V.U.Brussel) 

 De status van langdurig ingezetenen onderdanen van derde landen 
Mevrouw Sonja Boelaert (Europese Commissie) 

Sessie 2: dinsdag 27 maart 2007   

 Gezinshereniging met niet-EU-onderdanen 
Mr. Luc Walleyn (Balie Brussel) 

 Slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel 
De heer Paolo de Francesco en mevrouw Ingrid Aendenboom (CGKR) 

Sessie 3: dinsdag 17 april 2007  

 De machtiging tot verblijf om medische redenen en in buitengewone 
omstandigheden 
Mr. Luc Denys (Balie Brussel) 

 Het onthaal van asielzoekers 
De heer Steven Bouckaert (K.U.Leuven; gerechtelijk stagiair) 

Sessie 4: dinsdag 24 april 2007   

 De vluchtelingen- en bijkomende beschermingsstatus 
Prof. dr. Dirk Vanheule (Universiteit Antwerpen; balie Gent) 

 De asielprocedure voor de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen 
De heer Frederic Bernard (Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en 
staatlozen) 

Sessie 5: dinsdag 8 mei 2007  

 De procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
Prof. Geert Debersaques (V.U.Brussel; Eerste voorzitter Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen) 

 De procedure voor de Raad van State 
Prof. dr. Sabien Lust (K.U.Leuven; U.Gent) 

 
   

 
  Onthaal: vanaf 13.30u 

Studieactiviteit: 14.00 u – 16.30u 

 
 



  Universiteit Antwerpen – Stadscampus (centrum Antwerpen)– Hof van Liere – 

Prinsstraat 13 
 
  Inschrijvingsvoorwaarden --- 

Het inschrijvingsgeld bedraagt: 
- voor alle sessies: € 120  
- voor drie sessies naar keuze (aan te duiden op de inschrijvingsstrook): € 90 
In het inschrijvingsgeld zijn steeds de documentatie en koffie tijdens de pauze 

begrepen. De slotsessie wordt gevolgd door een afsluitende receptie. 
  
De deelnemers kunnen facultatief ook inschrijven op het verslagboek dat zal 
verschijnen in de reeks Migratie- en Migrantenrecht. Recente ontwikkelingen bij die 
Keure en waarin eveneens de teksten zijn opgenomen van het colloquium dat rond 
hetzelfde onderwerp op 6 en 7 februari 2007 in Leuven werd georganiseerd. 

  

Inschrijven kan door het terugsturen of faxen van de inschrijvingsstrook vóór 10 
maart 2007 en het overschrijven van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer 735-
0140498-30 van CeMIS, Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, 
met mededeling ‘Leerstoel MMR LS200602 + NAAM’.  
Er wordt geen bevestiging van uw inschrijving verstuurd. Annulatie is enkel 
schriftelijk mogelijk tot 10 dagen voor de aanvang van de lessenreeks. 

  
De activiteit werd door de OVB goedgekeurd als permanente vorming. Voor de 
magistraten is om financiële tussenkomst van de FOD Justitie verzocht.  
  
Voor meer inlichtingen:  
Mevrouw Lucia Cuynen 
tel. 03-220 40 12  

fax 03-220 45 46  
e-mail lucia.cuynen@ua.ac.be 

www.ua.ac.be/cemis  
   

(*) Het programma van de Leerstoel weerspiegelt niet noodzakelijk de visie van de Europese Gemeenschap en leidt 
evenmin tot enige aansprakelijkheid van de Europese Gemeenschap.  
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