
 

STUDIEREEKS DINSDAG 6 SEPTEMBER, DONDERDAG 6 OKTOBER EN DINSDAG 
22 NOVEMBER 2022 - ANTWERPEN 

Leerstoel Migratie- en Migrantenrecht 
Actuele ontwikkelingen in het migratie- en migrantenrecht 

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 van de nieuwe editie van de leerstoel zal door ervaren sprekers 

worden ingegaan op volgende thema’s:  

• Economische migratie en gezinsmigratie - Sessie 1: dinsdag 6 september 2022 

• EU migratiebeleid, kennismigratie en tijdelijke bescherming - Sessie 2: donderdag 6 

oktober 2022 

• Kinderrechten, sociale rechten en staatloosheid - Sessie 3: dinsdag 22 november 2022 

 

Sessie 1: dinsdag 6 september 2022  – Economische migratie en gezinsmigratie 
Voorzitter: Dirk Vanheule, UAntwerpen 

• Recente ontwikkelingen inzake economische migratie (nieuwe decreetgeving 
zelfstandigen – arbeidsmigratie) - Ann Bogman en Jamila El Masbahi, Vlaamse 
overheid, dep. Werk en Sociale economie  

• Recente Europese ontwikkelingen in het arbeidsmigratierecht - Herwig 
Verschueren, UAntwerpen 

• Gezinsherenigingsrechten voor EU burgers - Hester Kroeze, UGent 
Sessie 2: donderdag 6 oktober 2022 - EU migratiebeleid, kennismigratie en tijdelijke 
bescherming 
Voorzitter: Steven Bouckaert, KU Leuven 

• Kennismigratie: recente ontwikkelingen inzake studenten en onderzoekers - 
Hans Pieters, KU Leuven 

• Recente rechtspraak en de rol van het Hof van Justitie inzake asiel en migratie 
– Luc Leboeuf, Max Planck Institute for Social Anthropology, UCLouvain  

• De toepassing van het statuut van tijdelijke bescherming aan ontheemden uit 
Oekraïne - Helena De Vylder en Elisa De Corte, Agentschap Integratie en 
Inburgering 

Sessie 3: dinsdag 22 november 2022 - Kinderrechten, sociale rechten en 
staatloosheid 
Voorzitter: Marleen Maes, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

• De doorwerking van kinderrechten in het verblijf – Julie Ryngaert, 
Kinderrechtencommissariaat 

• Actualia sociale zekerheid, sociale bijstand en opvang - Steven Bouckaert, KU 
Leuven 

• Staatsloosheid - Bernadette Renauld, Grondwettelijk Hof 
 



 

Inschrijven kan via www.diekeure.be/opleidingen 
 

 
 

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. 

 
 

• Erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 3 juridische punten per sessie. Wie 
de volledige leerstoel volgt, krijgt 9 juridische punten. 

• Instituut voor Gerechtelijke Opleiding: Erkenning werd aangevraagd. 

• Andere aanwezigheidsattesten zijn te verkrijgen op aanvraag. 
 

 
 

Dinsdag 6 september, donderdag 6 oktober en dinsdag 22 november 2022 
 
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. 
 
Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving. 
 

 
 

Het inschrijvingsgeld voor deze leerstoel bedraagt 289,26 euro (excl. 21% btw) / 350 euro 
(incl. 21% btw) en omvat: 
 

• de deelname aan de drie sessies 
• de documentatiemap 
• de catering 

Wie inschrijft voor één sessie, betaalt 144,63 euro (excl. 21% btw) / 175 euro (incl. 21% 
btw). 
 

 

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 30% 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. 
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