Deze cursus wordt in hybride vorm aangeboden:
fysiek op locatie in Amsterdam + via een livestream

Actualiteiten Gezinshereniging
Mr. E. Bezem
Mr. E. Hilbrink

│14 juni 2022 │6 PO NOvA │
│ hybride: fysiek op locatie in Amsterdam + via livestream │
│€ 395,- (deelname fysiek) / € 349,- (deelname livestream) │
incl. lesmateriaal & lunch │
●
Deze cursus gaat over het recht op gezinshereniging binnen het
vreemdelingenrecht.
In deze praktijkgerichte cursus wordt u op de hoogte gebracht van
de relevante ontwikkelingen van de afgelopen tijd op het vlak van
gezinshereniging, met name bezien op Europees en internationaal
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niveau, maar ook op nationaal niveau met betrekking tot jurisprudentie en wet- en regelgeving.
Het doel van de cursus is om u van alle relevante ontwikkelingen op
de hoogte te brengen, maar vooral ook om creatieve inzichten te
krijgen over juridische knelpunten in het recht op gezinshereniging,
bezien vanuit de advocatuur, rechtspraak en academische wereld.
●
In deze cursus zullen de docenten zich o.a. richten op de ontwikkelingen ten aanzien van de Europese Richtlijnen over gezinshereniging en Unieburgerschap, het Chávez-leerstuk, nareis, de jurisprudentie over het recht op gezins- en privéleven op grond van artikel
8 EVRM, het (Unierechtelijk) evenredigheidsbeginsel, en de politieke discussie over de menselijke maat binnen het vreemdelingenrecht.
●
Deze cursus wordt verzorgd door mr. E. Bezem en mr. E. Hilbrink. Eva Hilbrink is een veelgevraagd expert in het vreemdelingenrecht. Zij is als docent Europees en internationaal recht verbonden aan de VU. Eva Bezem is een ervaren advocaat in het vreemdelingenrecht, werkzaam bij Prakken d'Oliveira, en procedeert en
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adviseert veelvuldig in zaken waarin het recht op gezinsleven centraal staat.
●
Datum en tijdstip: dinsdag 14 juni 2022, tussen 9.30-17.00
Opleidingspunten: 6 PO NOvA bij fysieke deelname; bij deelname
via livestream beoordeelt u zelf of de cursus PO waardig is.
Cursuslocatie: fysieke deelname op locatie Novotel Amsterdam,
Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam (op 5 min. loopafstand
van trein-/tramstation Amsterdam RAI).
Cursusprijs: € 395,- ex. btw (deelname fysiek, incl. lunch) /
€ 349,- ex. btw (deelname livestream); incl. lesmateriaal.
●
Aanmelden/vragen
per e-mail info@edulawopleidingen.nl
via de website www.edulawopleidingen.nl (‘Aanmelden’ in menu)
of telefonisch 06 10 29 72 28
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