
 
 
Myria stelt uitzonderlijk boek voor met publieksdebat op 31 mei in de Senaat 
 
Sinds 1984 is onze nationaliteit geregeld in het Wetboek van de Belgische nationaliteit. Maar in de 
150 jaren die daaraan voorafgingen, was de wetgeving niet altijd even duidelijk. Nu eens veranderde 
ze in het belang van de bewindvoerders, dan weer kregen economische of emancipatorische 
motieven de bovenhand. 
 
Op dinsdag 31 mei verschijnt ‘Belg worden’, een ambitieus boek van Myria, het Federaal 
Migratiecentrum, en Wolters Kluwer. Vier auteurs bundelden de krachten: Frank Caestecker (UGent) 
en Bernadette Renauld (UCL) behandelen het onderwerp vanuit historisch-juridisch perspectief, 
Thierry Eggerickx (UCL) en Nicolas Perrin (statisticus) focussen op de demografische evoluties. Het 
boek biedt een uniek overzicht van de geschiedenis van de nationaliteitsverwerving in België en de 
totstandkoming en recentste evoluties van de huidige wetgeving. 
 
Myria nodigt u graag uit op de voorstelling van het boek in de Belgische Senaat, het uitgelezen kader 
om aansluitend ook een debat bij te wonen over nationaliteit. 
 
Programma van dinsdag 31 mei: 
 

- 9u: onthaal met koffie 
- 9.30u: verwelkoming door mevrouw Christine Defraigne, voorzitster van de Senaat 
- 9.40u: inleiding door de heer François De Smet, directeur van Myria 
- 10u: uiteenzettingen over de geschiedenis en actualiteit van de Belgische nationaliteit door 

enkele auteurs 
o Frank Caestecker (UGent): Wetten, praktijken en ambities: inzichten in een 

veranderend landschap 
o Bernadette Renauld (UCL): De la volonté à la preuve, l’intégration au cœur du Code 

de la nationalité 

o Thierry Eggerickx (UCL): L'évolution des caractéristiques et des comportements 

démographiques des "nouveaux Belges 

- 11u: Koffiepauze 
- 11.15u: Nationaliteit: welk evenwicht tussen individu en samenleving, welk evenwicht tussen 

rechten en waarden? 
Debat gemodereerd door de heer Philippe van Parijs (UCL) 
Bevestigde deelnemers: Françoise Tulkens (Doctor in de rechten), Patrick Wautelet (ULg) en 
Dirk Jacobs (ULB) 

- 12.30u: receptie 
 
Belgische Senaat, Leuvenseweg 13, 1000 Brussel 
 
Deelname is gratis maar inschrijven verplicht. 
 
Reageer vóór 23 mei via http://bit.ly/1TkSD17 en geef aan of u het boek ter plekke aan de 
voordeelprijs van 25 euro wilt kopen. 
 

http://bit.ly/1TkSD17


Hartelijke groet 
 
François De Smet 
Directeur van Myria 
 
PS Evenementen in de Senaat vragen bijzondere veiligheidsmaatregelen: schrijf u tijdig in. Kom 
ook goed op tijd op 31 mei, mét uw identiteitskaart. 
 

 
 

 
 
Teken in op onze nieuwsbrieven : 
Myriatics, onze demografische cijfernieuwsbrief 
Myriade, voor onze activiteiten en publicaties 

 

http://www.myria.be/nl/migratiedata/myriatics
http://www.myria.be/nl/nieuwsbrieven
http://www.myria.be/
http://www.myria.be/

