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U kan elektronisch
e lektronisch inschrijven via www.gpv
www.gpv.ugent.be
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Praktische inlichtingen
Plaats: Gent (België)
Auditorium NB I Faculteit Recht en Criminologie, Campus Aula,
Universiteitstraat 4, 9000 Gent

Een wegbeschrijving is beschikbaar via:
Naam en voornaam:

www.ugent.be/re/nl/contact

Functie:

Inschrijvingsprijs

Organisatie:

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 75.
75.
Verlaagd tarief voor (doctoraats)studenten en alumni rechten
van Universiteit Gent en KU Leuven: € 60.
60

E-mailadres:
Facturatie op naam van:

Meer info over de alumniverenigingen en hun voordelen:
UGent: www.alumnirechten.ugent.be
KU Leuven: www.law.kuleuven.be/vrgalumni

Adres:
Postcode en plaats:

Dit inschrijvingsgeld omvat deelname aan de studiedag, het
documentatiemateriaal, koffie en lunch.

BTW-nummer:

€ 75 (gewone inschrijving)
€ 60 (verlaagd tarief)
(doctoraats)student
(studentennummer/promotor:)
lid Alumni Rechten Gent
(lidgeld huidig jaar betaald op:)
Lid VRG-Alumni (KU Leuven)
(lidgeld huidig jaar betaald op:)
ik doe, als magistraat, beroep op betaling door het Instituut
voor Gerechtelijke Opleiding
ik bestel het boek aan de gunstprijs van € 45 (factuur Die
Keure)

Inschrijving gebeurt bij voorkeur elektronisch via de website
van Gandaius (www.gpv.ugent.be) of door het terugsturen van
de inschrijvingskaart.
Betaling dient pas te gebeuren na ontvangst van de factuur,
door overschrijving van het verschuldigde inschrijvingsgeld op
het bankrekeningnummer BE59 3900 9658 0026 (met
met
vermelding van het factuurnummer)
factuurnummer van Universiteit Gent,
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent.

Gandaius Permanente Vorming is door de Orde van Vlaamse
Balies erkend als opleidingsverstrekker. Aan deze studiedag
werden 6 standaardpunten voor permanente vorming
toegekend.

Verdere inlichtingen:

Uiterste inschrijvingsdatum: 15 mei 2019
2019

Rechten van nietniet-begeleide
minderjarige vreemdelingen
in België
Ellen Desmet, Jinske Verhellen, Steven Bouckaert (eds.)
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2019
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&
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Dinsdag 21 mei 2019
Gent

Centre for the Social Study of
Migration and Refugees (CESSMIR)

Rechten van nietniet -begeleide
minderjarige vreemdelingen in België

Programma
09.00 u Ontvangst met koffie en registratie
09.30 u Welkom en inleiding

Veel kinderen migreren zonder hun ouders naar België. Dit
boek zoekt constructief mee naar een adequate bescherming
van de rechten van deze kinderen; een regelgevend kader dat
‘niet-begeleide minderjarige vreemdelingen’ (NBMV) op de
eerste plaats als kinderen beschouwt.
Vertrekkend vanuit het kind of de jongere zelf, kijkt het boek
naar boven met de vraag: ‘welke juridische regels zijn op
hem of haar van toepassing, of zouden dit moeten zijn?’ Het
boek schetst een globaal beeld van de rechten van nietbegeleide minderjarige vreemdelingen in België, door het
samenbrengen van verschillende rechtsdomeinen (asielrecht,
migratierecht, familierecht, jeugdrecht, onderwijsrecht). De
hoofdinsteek van het boek is juridisch, maar ook andere
disciplinaire perspectieven komen aan bod, zoals de
pedagogie, het sociaal werk en de tolkwetenschap.
Het boek is zowel theoretisch als praktisch georiënteerd. De
auteurs zijn afkomstig uit de academische wereld én uit
verschillende overheidsdiensten, de magistratuur, de
advocatuur en het middenveld. Hierdoor biedt het boek een
diepgaand inzicht in de manier waarop rechtsregels worden
toegepast alsook een kritische analyse van knelpunten en
uitdagingen. De lezer zal er ook concrete voorstellen en
aanbevelingen in vinden.

Bakens

12.45 u

Lunch

13.45 u Parallelle
Pa rallelle sessies

C. Ander verblijfsrechtelijke procedures

09.50 u Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen: de
confrontatie tussen juridische en pedagogische
perspectieven
Ilse Derluyn (Universiteit Gent / CESSMIR)
10.10 u

Mensenrechten van NBMV
Ellen Desmet (Universiteit Gent / CESSMIR)

10.30 u

Koffiepauze

11.00 u

Parallelle
Pa rallelle sessies

A. Minderjarig en nietniet-begeleid
De persoonlijke staat van de NBMV: enkele vraagstukken van
internationaal privaatrecht
Jinske Verhellen (Universiteit Gent / CESSMIR)

NBMV, slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel
Patricia Le Cocq (Myria)
NBMV in de praktijk van de DVZ: de bijzondere verblijfsprocedure
Veerle Peters (Dienst Vreemdelingenzaken)
NBMV in de praktijk van FEDASIL: vrijwillige terugkeer
Stijn Kwanten (FEDASIL)
Duurzame oplossingen voor NBMV: pistes voor de toekomst
Katja Fournier (Platform Kinderen op de Vlucht)
NBMV: wat na 18 jaar?
Helena De Vylder (Agentschap Integratie en Inburgering)

D. Hefbomen
Sociale bescherming voor NBMV in België
Steven Bouckaert (KU Leuven)

De specifieke voogdij voor NMBV
Philippe Pede en Elvire Delwiche (FOD Justitie, Dienst Voogdij)

De NBMV in de (reguliere) jeugdhulp en de pleegzorg
Freaa De Keyzer (KU Leuven)
Fre

De rechtspositie van NBMV in België: precair evenwicht tussen
het handelen in het belang van het kind en het erkennen van
diens bekwaamheid
Wendy De Bondt (Universiteit Gent)

Een blik op het onderwijsaanbod voor NBMV
Robin Kemper (Universiteit Gent)

B. Internationale bescherming

Dit samenbrengen van verschillende perspectieven is een
unicum. Of, om het met de woorden van een reviewer te
zeggen: “Dit wordt een standaardwerk in de

NBMV in de praktijk van de DVZ: toegang tot de procedure
‘verzoek om internationale bescherming’ en de Dublin IIIverordening
Ruth Meyers en Koen Vandebos (Dienst Vreemdelingenzaken)

Nederlandstalige juridische literatuur rond niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen.”

NBMV in de Dublin-procedure
Petra Baeyens (Vluchtelingenwerk Vlaanderen)

Met de studiedag op 21 mei 2019 willen we bijdragen tot een
grotere interactie tussen de verschillende professionele
sectoren die in aanraking komen met niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen, niet alleen op papier, maar ook
via een echte dialoog.

NBMV in de praktijk van het CGVS
Anja De Wilde (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen
en de Staatlozen)
Het hoger belang van het kind als recht in de asielprocedure:
uitdagingen vanuit het perspectief van de advocatuur
Benoi
Benoit Dhondt (Antigone Advocaten)

NBMV: effectief recht op meningsuiting en informatie dankzij
tolken
Heidi Salaets, Katalin Balogh en Maarten Wijnants (KU Leuven)
15.30 u

Koffiepauze

Met de blik vooruit
15.55 u

Kinderen die zonder hun ouders migreren naar België:
met de blik vooruit
Steven Bouckaert, Ellen Desmet en Jinske Verhellen

16.20 u

Afsluitend debat

16.45 u

Einde

