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INTERVISIE OPLEIDING  

VOOR ADVOCATEN GESPECIALISEERD IN VREEMDELINGENRECHT 

Welke rechtsbescherming voor “onverwijderbare” personen? 

Waar : Fysieke aanwezigheid in gebouw van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Botaniekstraat 

75, 1210 Brussel 

Wanneer : Vrijdag 21 oktober 2022, van 10u tot 13u  

Wat :  Een aantal personen op Belgisch grondgebied bevindt zich in een situatie van 

onverwijderbaarheid. Dit begrip heeft betrekking op vreemdelingen zonder verblijfsrecht die 

om diverse redenen, op kortere of langere termijn, niet kunnen terugkeren naar hun land van 

herkomst of verblijf. Nu de regeerakkoord de kwestie op de politieke agenda heeft gezet, is 

het tijd om na te gaan welke rechtsbescherming voor deze doelgroep mogelijk is. Het doel 

van deze intervisie is het probleem in België en in het buitenland in kaart te brengen en 

mogelijke juridische oplossingen te bedenken en af te wegen. 

Nuttige bronnen : 

• NANSEN, Vers un Code de la Migration ? Contribution à la réflexion :  Pour un statut 
d’inéloignable , 2020. 

• PICUM, Barriers to return: Protection in international, EU and national frameworks 

• Farcy, J.-B., Unremovability under the Return Directive : An Empty Protection? in M. 
Moraru, G. Cornelisse and P. De Bruycker Law and judicial dialogue on the return of 
irregular migrants from the European Union, Bloomsbury, 2020. 

• Myria, Avis sur la proposition de loi du 9 juillet 2019 modifiant la loi du 15 décembre 
1980 […] afin de garantir l’exécution des mesures d’éloignement (DOC 55 – 66/001), 
2021  

• ‘Governing Through Ignorance: Swedish Authorities’ Treatment of Detained and Non-
deported Migrants during the COVID-19 Pandemic,” A. Lindberg et al, Feminist Legal 
Studies, 2022. 

• Charles Gosme Les limbes de l’inéloignabilité : la nouvelle condition juridique de 
l’étranger, Revue critique de droit international privé 2015/1 (N° 1), pages 43 à 88 

 

Inschrijven kan op onze website tot uiterlijk woensdag 19 oktober. Ter info: de 

intervisie zal in het Frans en het Nederlands worden gehouden, zonder 

simultaanvertaling. 

Na bevestiging van uw inschrijving, gelieve een bijdrage van 75€ (25€ voor stagiairs) te storten 

op de bankrekening van NANSEN BE93 3630 6222 8267, onder vermelding van "uw naam + 

datum van de intervisie". 

De intervisie is erkend met 3 punten permanente opleiding. 
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http://www.nansen-refugee.be/
https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2021/09/2.-Pour-un-statut-dine%CC%81loignable.pdf
https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2021/09/2.-Pour-un-statut-dine%CC%81loignable.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2022/02/Barriers-to-return_Protection-in-international-EU-and-national-frameworks.pdf
https://www.myria.be/files/Avis_Myria_-_Proposition_de_loi_55-66-001.pdf
https://www.myria.be/files/Avis_Myria_-_Proposition_de_loi_55-66-001.pdf
https://nansenrefugee.sharepoint.com/sites/Nansen/Shared%20Documents/3.%20Projects/7.%20Intervisies/2022/Intervision%202-22%20(OCT)/•%09https:/link.springer.com/article/10.1007/s10691-022-09495-5
https://nansenrefugee.sharepoint.com/sites/Nansen/Shared%20Documents/3.%20Projects/7.%20Intervisies/2022/Intervision%202-22%20(OCT)/•%09https:/link.springer.com/article/10.1007/s10691-022-09495-5
https://www.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2015-1.htm
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10.00 Inleiding en voorstellingsronde door Julie Lejeune (directrice NANSEN) 

10.15 “Barriers to return: Protection in international, EU and national frameworks” door 
Marta Gionco (Advocacy Officer PICUM) 
 

10.45 “Internationale bescherming en onverwijderbaarheid” door Valérie Klein (juriste 
NANSEN) 

11.15 Pauze 

11.30 “Welke toekomst voor de onverwijderbaren op Belgisch grondgebied ?” door 
Noémi Desguin (juriste Move) en Nicolas Wéry (advocacy officer JRS Belgium) 

12.00 Toelichting en reactie door Meester Jean-Baptiste Farcy (advocaat balie Brussels 
& UGent) en Meester Hilde Van Vreckom (advocaat balie Brussel) 
 
Discussies en uitwisseling met de zaal 
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