STUDIEDAG GENT
WOENSDAG 8 MEI 2019

Het Migratiepact: kroniek van een crisis
Actuele vragen uit internationaal recht, grondwettelijk recht en migratierecht

i.s.m.

Het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, in eigen land ook bekend als het Migratiepact, heeft de
afgelopen maanden nogal wat stof doen opwaaien. Het dossier was niet alleen politiek een heet hangijzer, het heeft ook tal
van actuele vragen rond migratierecht, internationaal recht en grondwettelijk recht losgemaakt.
Voor deze studiedag brengt de Universiteit Gent deskundigen samen die het Migratiepact vanuit die drie invalshoeken
zullen belichten. Wat betekent het Migratiepact concreet voor België en waarom ontstond er een crisis? Hoe kwam het Belgische
standpunt tot ontwikkeling? Welk verschil had het compromis van een interpretatieve verklaring kunnen maken? Wat waren de
gevolgen van het vertrek van een partij uit de Regering? En wat betekent het Migratiepact voor Europa en de rest van de wereld?
Experts verbonden aan diverse universiteiten en organisaties nemen de opeenvolgende fases van de crisis onder de loep
en geven antwoorden op deze en andere vragen.
Onthaal van de deelnemers met koffie en thee
Deel 1: verwelkoming en chronologie door voorzitter Toon Moonen, UGent
Waarom ontstond er een crisis?
	
Implicaties van het Migratiepact voor België door Ellen Desmet, UGent
10.00 - 10.30 u.: Wat was het standpunt van België?
	
De Belgische standpuntbepaling en besluitvorming in de Ministerraad door Dries Van Eeckhoutte,
USL-B, Auditeur Raad van State
10.30 - 11.00 u.: Welke rol heeft het Parlement kunnen spelen?
	De inspraak van het parlement bij de totstandkoming van het Migratiepact door Céline Romainville,
UCLouvain
11.00 - 11.30 u.: Koffiepauze
Deel 2: voorzitter Ellen Desmet, UGent
11.30 - 12.00 u.: Werd het belang van het Migratiepact overschat?
Het al dan niet bindend karakter van het Migratiepact door Jan Wouters, KU Leuven
12.00 - 12.30 u.: Wat had een compromis kunnen betekenen?
De functie en gevolgen van interpretatieve verklaringen door Tom Ruys, UGent
12.30 - 13.00 u.: Wat was het gevolg van het vertrek van een regeringspartij?
	Het Migratiepact en de lopende zaken door Toon Moonen, UGent
13.00 - 14.00 u.: Lunchpauze
Deel 3: voorzitter Tom Ruys, UGent
14.00 - 14.30 u.: Hoe moest de Regering verder?
De noodzaak voor de Regering om het vertrouwen te vragen door Jan Velaers, UAntwerpen
14.30 - 15.00 u.: What could the Migration Compact mean for Europe?
Implications of the Compact for EU policy by Sylvie Saroléa, UCLouvain
15.00 - 15.30 u.: What could the Migration Compact mean beyond Europe?
Implications of the Compact for African countries by Amanda Bisong, European Centre for
Development Policy M
 anagement
15.30 - 16.20 u.: 	Keynote speech: The saga of the Migration Compact: Reflections by
an eyewitness by Jean-Luc Bodson, Special Envoy for Migration and
Asylum for Belgium
8.45 - 9.15 u.:
9.15 - 9.30 u.:
9.30 - 10.00 u.:

We richten ons naar advocaten, magistraten, Raad
van State, politici, kabinetsmedewerkers, ambtenaren,
diplomaten, integratiediensten, lokale en federale
politie, NGO’s, Agentschap Integratie en Inburgering,
academici, studenten, …

• Erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 6
punten.
• Erkenning aangevraagd bij het Instituut voor
Gerechtelijke Opleiding.
• Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname.

Woensdag 8 mei 2019 van 9.15 tot 16.20 uur
(onthaal van de deelnemers vanaf 8.45 uur met
koffie en thee)

UGent – Faculteit Recht en Criminologie
- Campus Aula – Academieraadzaal
Voldersstraat 9
9000 Gent
• Tramhalte ‘Korte Meer’ om de hoek
• https://www.ugent.be/re/nl/contact/plattegrond/
leslokalen.htm

Het inschrijvingsgeld voor deze studiedag bedraagt
82,64 euro (excl. 21% btw) / 100 euro (incl. 21% btw)
en dit omvat:
• de deelname aan de studiedag
•	de documentatiemap
• de catering
Tijdens deze studiedag kan u het bijbehorende boek
(eds. Toon Moonen, Ellen Desmet en Tom Ruys)
bestellen dat binnenkort bij die Keure verschijnt.
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.

840 000 570

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw
inschrijving.

Schrijf nu in
Online inschrijven
Via www.diekeure.be/opleidingen.
U kan meteen betalen of na ontvangst van factuur.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de
einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop,
wordt steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Meer inlichtingen
Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen op 050 47 12 75 of via opleidingen@diekeure.be.

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/opleidingen.

