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1.

INLEIDING

In het jaar 2017 waren de verkiezingen van 15 maart een
belangrijke gebeurtenis voor het Nederlandse vreemdelingenrecht.
Dit was voor het Instituut voor Immigratierecht en
faculteitsvereniging Grotius aanleiding om een verkiezingsdebat te
houden voor de studenten zodat zij zich een oordeel konden
vormen over de plannen van de verschillende partijen over het
migratiebeleid. Daartoe zijn in januari 2017 alle partijen die de
vorige verkiezingen meer dan één zetel hadden behaald,
uitgenodigd op het Kamerlingh Onnes Gebouw van onze Leidse
rechtenfaculteit. Eduard Nazarski, directeur van Amnesty
Nederland, was gevraagd om de discussie extra scherpte te geven
en ik mocht het debat in goede banen leiden. We kunnen
terugkijken op een heel geslaagde bijeenkomst, ondanks dat enkele
partijen verhinderd waren.
In februari 2017 is het rapport van de Commissie
Rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s gepubliceerd dat in
opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten is uitgebracht.
Deze commissie had als opdracht te onderzoeken in hoeverre de
gemaakte beloftes in de verkiezingsprogramma’s van de politieke
partijen rechtstatelijk haalbaar zijn en ik was een van de
commissieleden. Het accent in de verkiezingsprogramma’s lag sterk
op vraagstukken rond immigratie en integratie. De vele
vluchtelingen uit het nog steeds door burgeroorlog geteisterde Syrië
en uit andere delen van de wereld die in Europa bescherming
zoeken, houden de politieke gemoederen bezig. De maatregelen die
partijen voorstellen op dit terrein schuren herhaaldelijk met de
beginselen van de rechtsstaat en zijn daar in sommige gevallen
regelrecht mee in strijd. Het volledig sluiten van de grenzen of het
eenzijdig instellen van quota bij de toelating van vluchtelingen is in
strijd met de internationale regels waaraan Nederland zich heeft
gebonden. Een minimumeis van de rechtsstaat is dat de overheid
voorspelbaar is en zich houdt aan de voor haar geldende regels,
ook internationaal.
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Na de verkiezingen nam de kabinetsformatie meer tijd in beslag
dan ooit tevoren (225 dagen) en leidde uiteindelijk tot een nieuw
regeerakkoord dat op 10 oktober 2017 is gepubliceerd onder de
titel: Vertrouwen in de toekomst. Onze aandacht gaat daarbij
vooral uit naar de paragrafen over migratie en integratie. Samen
met mijn nieuwe collega Anne Aagten schreef ik er een korte
beschouwing over op het Leiden Law Blog. Ook de collega’s van
het Nijmeegse Instituut voor Migratierecht deden dat in het laatste
nummer van afgelopen jaar van Asiel&Migrantenrecht. Het laat
zien hoe politiek en immigratierecht nauw met elkaar verweven zijn
en daarin onderscheidt deze discipline zich van andere
rechtsgebieden.
Naast de politieke invloed uit Nederland komt daarbij dat het
vreemdelingenrecht veelal is gecommunautiseerd: het maakt deel
uit van het recht van de Europese Unie. Die gelaagdheid van het
vreemdelingenrecht kwam aan de orde op 14 juni 2017 toen het
Instituut voor Immigratierecht een studiemiddag organiseerde,
waarin de EU asielprocedurerichtlijn centraal stond. Op deze
studiemiddag kwamen zowel sprekers uit de rechtspraktijk – Jaap
Polak, voormalig voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak en Nico
Verheij, voorzitter vreemdelingenkamer van de Afdeling – als de
wetenschap (Stefan Kok, Instituut voor Immigratierecht en Ymre
Schuurmans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht – aan het woord.
Vanwege mijn rol als voorzitter kan ik uit eerste hand melden dat
het een levendige discussie opleverde tussen praktijk en
wetenschap.
Crimmigratie is een recente ontwikkeling in het recht waarbij
vreemdelingenrecht en strafrecht afwisselend of naast elkaar
worden gehanteerd om migratie te reguleren of de positie van
migranten te beïnvloeden. Deze uit de Verenigde Staten van
Amerika afkomstige benadering maakt inmiddels in Nederland
school. Een aantal personen afkomstig uit de rechtspraktijk en
wetenschap zagen daar voldoende aanleiding in om het
interdisciplinaire tijdschrift Crimmigratie & Recht op te richten: het
3
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eerste nummer verscheen in september 2017. De inhoud van het
tijdschrift wordt gevormd door artikelen over de gevolgen van de
kruisbestuiving tussen deze twee rechtsgebieden en door bijdragen
over de rechtspraak, wetgeving en literatuur op dit terrein. Samen
met mijn collega Maartje van der Woude, hoogleraar
rechtssociologie, verzorgen wij de Leidse inbreng in de redactie.
Het thema immigratie staat zoals we hiervoor hebben kunnen zien
onverminderd hoog op de politieke agenda, niet alleen in
Nederland maar dat geldt evenzo voor de meeste andere landen en
ook voor de EU. Dat levert een stroom van dagelijkse
berichtgeving over dit onderwerp op in de (sociale) media. Wij
wijzen onze studenten op deze actualiteit en proberen aan hen te
laten zien dat het immigratierecht geen simpele oplossingen kent.
Om met politiewoordvoerder Elly Lust te spreken: ook al is de
pannenkoek nog zo dun, hij heeft altijd twee kanten. De
medewerkers van het Instituut voor Immigratierecht delen hun
kennis op het terrein van het asiel- en immigratierecht niet alleen
met studenten, maar ook met de verschillende partners in de
migratieketen. Op deze wijze hopen wij bij te dragen aan de
kwaliteit van de besluitvorming binnen de diverse beroepsgroepen
werkzaam op dit rechtsgebied. Voor ons staat daarbij voorop het in
acht nemen van de minimumfatsoensnormen, die veelal beter
bekend staan onder de naam: mensenrechten.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit
jaarverslag, dan zien wij die graag tegemoet.
Mede namens de staf van het Instituut voor Immigratierecht,
Peter Rodrigues
(hoogleraar Immigratierecht)
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2.

PERSONEN

In 2017 waren er diverse personele wisselingen. Dit jaar hebben
drie verschillende student-assistenten ons team ondersteund. We
moesten na enkele jaren afscheid nemen van Stefan Kok, maar
konden in plaats van hem een nieuwe asiel specialist aantrekken:
Anne Aagten. De samenwerking met buiten-promovenda Chinwe
Onuoha is per 1 september beëindigd. De secretariële ondersteuning
werd in 2017 verzorgd door Licette Claproth.
2.1 Staf
Aan het Instituut voor Immigratierecht waren in 2017 verbonden:
De heer prof. mr. P.R. Rodrigues
Hoogleraar Immigratierecht
Mevrouw mr. drs. G.G. Lodder
Onderzoeker en docent
De heer dr. M.A.K. Klaassen, LL.M.
Universitair docent
Mevrouw A.E.M. Aagten LL.M.
Onderwijs- en onderzoeksmedewerker (vanaf 1 september 2017)
De heer mr. S.G. Kok
Docent ( tot 1 augustus 2017)
Mevrouw M. Gkliati, LL.M.
Promovenda
De heer drs. C.M.F. Mommers
Promovendus en gastmedewerker
Mevrouw C. Onuoha
Promovenda en gastmedewerker (tot 1 september)
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Mevrouw E.K. Zijlstra
Student-assistent (tot 1 september)
Mevrouw K.T. Bottse
Student-assistent ( vanaf 1 mei tot 1 oktober)
De heer N.D. Milheiro Anselmo
Student-assistent (vanaf 1 oktober)
2.2 Bestuur
De samenstelling van het bestuur van de Stichting Instituut voor
Immigratierecht was in 2017:
De heer prof. mr. P.R. Rodrigues
Voorzitter
Mevrouw mr. drs. G.G. Lodder
Penningmeester
De heer dr. M.A.K. Klaassen, LL.M.
Secretaris
2.3 Raad van Advies
Het Instituut voor Immigratierecht heeft een Raad van Advies. De
volgende leden hebben hierin zitting:
Mevrouw mr. C. van Eck
Lid van het College voor de Rechten van de Mens
De heer prof. mr. T. Liefaard
Hoogleraar Children’s Rights, Universiteit Leiden
Mevrouw prof. dr. J.P. van der Leun (voorzitter)
Hoogleraar Criminologie, Universiteit Leiden
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Mevrouw mr. E. Steendijk
Staatsraad, Raad van State
De heer prof. dr. S.C.G. Van den Bogaert
Hoogleraar Europees recht, Universiteit Leiden
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3.

JAAROVERZICHT STAF

3.1 Mariana Gkliati
Entering the final stage of my PhD research, I have predominantly
focused in 2017 in developing drafts of the different chapters of
the dissertation. This has been combined with breaking the work
into smaller fractions, which were presented as research output in
different forms.
In the context of my research, I wrote a book review of Roberta
Mungianu’s book, Frontex and Non-Refoulement, The
International Responsibility of the EU, which was published in the
Common Market Law Review in 2018.
I further participated in the Annual Conference of the Refugee Law
Initiative in London, where I organized together with three other
participants from universities around Europe, a panel entitled:
‘Confining EU External Border Management: Human Rights
Obligations Shared, Diluted, Enforced?’.
At the conference I presented my paper, ‘Accountability of the
European Border and Coast Guard: the Litigation Route’, which
lead to a joint contribution together with a co-panelist, Herbert
Rosenfeldt, at the Refugee Law Initiative’s Working Paper Series,
entitled: ‘Accountability of the European Border and Coast Guard
Agency: Recent Developments, Legal Standards and Existing
Mechanisms’. The individual paper will be submitted for
publication in a special issue resulting from the conference, edited
by Violeta Moreno-Lax.
At the same time, two articles on the EU-Turkey deal and the safe
third country concept appeared on the European Journal of Legal
Studies, and Movements, Journal for Critical Migration and Border Regime
Studies.
Further, I tried to keep a generalist’s perspective in human rights,
shortly dipping into questions of human rights and the
environment, migrants cooperatives as a way out of exploitation,
8
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and the potential of big data and new technologies in research.
Several short pieces came from this engagement, featured in the
webpage of Data Driven Journalism, the Leiden Law Blog and the
Greek national daily newspaper EFSYN. Two of these articles
were co-authored by Morshed Mannan.
In terms of education, besides the regular teaching activities of the
Institute, I gave a guest lecture on The ECHR & Migrants and
Refugees at the Advanced Master European and International Human
Rights Law.
Moreover, I taught the semester-long elective course, Asylum law in
Europe – towards regional harmonisation of international protection, at the
MA in Refugee Protection and Forced Migration Studies offered by
the Refugee Law Initiative (SOAS, University of London). With the
opportunity of this online course, I followed a course for online
tutors, and got acquainted with the standards and methods of
online and horizontal peer-to-peer learning.
As far as other activities are concerned, I continue holding an
editorial board position at the Refugee Law Initiative’s Working Paper
Series (University of London), and work together with Statewatch as
an External Affiliate, in charge of the Frontex Observatory.
Finally, I became a member of the Steering Committee of the
Netherlands Network for Human Rights Research (NNHRR), the
evolution of the Netherlands School of Human Rights Research
(NSHRR), as a PhD representative. In the context of my
involvement in the network, I participated, among other things, in
organizing a Meet & Greet for the PhD members of the Network,
and a Master Class with Suraya Subedi, Professor of International
Human Rights Law and UN’s Special Rapporteur for human rights,
as well as in setting up the Migration & Borders Working Group of
the NNHRR.
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3.2 Gerrie Lodder
Een mensenrechtelijke aanpak van arbeidsuitbuiting van migranten..
In maart 2017 deed het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens in de zaak Chowdury et autres contre la Grèce uitspraak naar
aanleiding van een klacht van werknemers uit Bangladesh die als
seizoenarbeiders op een Griekse aardbeienplantage werkzaam
waren. De werknemers werkten onder zeer zware omstandigheden,
ze maakten lange dagen onder toezicht van gewapende bewakers,
de verblijfsomstandigheden waren erbarmelijk en ze kregen het
toegezegde salaris niet uitbetaald. De arbeiders hadden geen werken verblijfsvergunning, waardoor ze extra kwetsbaar waren.
Het Hof oordeelde dat er sprake was van gedwongen arbeid en
mensenhandel en dat de Griekse autoriteiten onvoldoende hadden
gedaan om deze werknemers te beschermen. Artikel 4 van het
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)– dat een
verbod op slavernij, dienstbaarheid en gedwongen arbeid behelst was geschonden.
Dit is de eerste keer dat dit Mensenrechtenhof een klacht heeft
behandeld die ziet op uitbuiting van een groep arbeiders. Met deze
uitspraak maakt het Hof duidelijk dat staten verantwoordelijk zijn
voor het beschermen van werknemers tegen uitbuiting.
Ook in Nederland verschijnt met enige regelmaat een bericht in de
media over uitbuiting van arbeidsmigranten. Zo kwamen in 2017
bijvoorbeeld de uitbuiting van arbeidsmigranten in een wasserette
en de uitbuiting van vrachtwagenchauffeurs door een Limburgse
transportondernemer in het nieuws.
Mensenhandel en arbeidsuitbuiting worden gezien als een grove
mensenrechtenschending. Arbeidsmigranten en zeker migranten
zonder rechtmatig verblijf worden als extra kwetsbaar voor deze
vorm van uitbuiting beschouwd. Arbeidsuitbuiting kan
strafrechtelijk worden aangepakt als het valt binnen de definitie van
mensenhandel. Vanuit wetenschap en praktijk wordt echter gepleit
voor een bredere, mensenrechtelijke aanpak waarbij het slachtoffer
centraal staat.
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In mijn onderzoek in 2017 heb ik mij gebogen over de vraag hoe
vanuit het perspectief van de individuele uitgebuite arbeidsmigrant
een mensenrechtelijke aanpak zou kunnen bijdragen aan een
verbetering van zijn positie.
Arbeidsuitbuiting is geen vast omlijnd juridisch concept. In het
mensenrechtelijk instrumentarium zijn wel diverse normen te
vinden die kunnen worden beschouwd als een bepaalde vorm van
arbeidsuitbuiting, zoals slavernij, dienstbaarheid en gedwongen
arbeid. Meer recent is hier het concept arbeidsuitbuiting als een
vorm van mensenhandel bijgekomen. Daarnaast zijn er
mensenrechtennormen die zien op arbeids- en leefomstandigheden
en beloning die ook relevant zijn in het kader van arbeidsuitbuiting.
De veelheid aan normen, garandeert echter niet een coherente
mensenrechtelijke benadering waarbij het slachtoffer centraal staat.
De eerste hobbel is het vertalen van een feitelijke situatie naar een
juridische kwalificatie van de normen die zijn geschonden. Een
grotere hobbel is het bepalen wat de verplichtingen van de staat
zijn als een private onderneming zich schuldig maakt aan de
schending van een van deze normen. Een laatste hobbel is het
regelen van genoegdoening voor of door de uitgebuite
arbeidsmigranten. Zelfs als al deze hobbels zijn genomen blijft de
vraag of het mensenrechtelijk instrumentarium in zijn huidige vorm
voldoende waarborg is voor een mensenrechtelijke benadering van
uitbuiting van arbeidsmigranten, waarbij het slachtoffer centraal
staat. De versnippering van de normen over talloze instrumenten
met verschillende toezichthoudende instanties en een verschillend
mandaat belemmert een stevige coherente mensenrechtelijke
aanpak. Een andere complicerende factor is de wrijving tussen het
voeren van een restrictief migratiebeleid en de aanpak van
arbeidsuitbuiting bij migranten.
In maart 2018 is mijn artikel over dit onderwerp in het Nederlands
Juristenblad gepubliceerd.
Vorig jaar schreef ik in mijn blog in het jaarverslag over de
ongelijke behandeling van arbeidsmigranten uit de Europese Unie
die werkzaam zijn in een gastlidstaat en de risico’s van uitbuiting bij
11
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deze groep. Ook hier is er sprake van een belangentegenstelling die
lange tijd de aanpassing van de richtlijn die de detachering van
werknemers uit de ene lidstaat in een andere lidstaat regelt,
tegenhield. De Oost-Europese landen die veel werknemers
uitzenden, beschouwen de mogelijkheden om tegen lagere kosten
in een andere lidstaat te kunnen werken als een legitiem
concurrentievoordeel dat volgt uit het vrije dienstenverkeer. De
ontvangende lidstaten, waaronder Nederland, beschouwen dit juist
als oneerlijke concurrentie die kan leiden tot verdringing van de
eigen lokale werknemers en een risico op uitbuiting van de
gedetacheerde werknemers. Na langdurige onderhandelingen is
eind oktober 2017 in de Europese Commissie een compromis
bereikt over de herziening van deze richtlijn. Of hiermee een einde
komt aan ongelijke beloning en uitbuiting van EU-werknemers valt
nog te bezien. Een van de pijnpunten is de uitsluiting van de
transportbranche, terwijl dit juist een sector is waar regelmatig
verhalen over misstanden de ronde doen. Ook dit is een voorbeeld
van botsende belangen tussen migratieregelingen en aanpak van
uitbuiting.
Het bovenstaande laat zien dat de aanpak van arbeidsuitbuiting kan
botsen met de regulering van arbeidsmigratie. In 2018 zal ik mij in
het kader van mijn proefschriftonderzoek verder over dit
onderwerp buigen.
3.3 Mark Klaassen
Een bommetje onder het Nederlandse gezinsherenigingsbeleid?
In het afgelopen jaar heb ik veel onderwijs verzorgd voor IND en
advocatuur over de toepassing van het recht op eerbiediging van
privé en gezinsleven dat bescherming geniet onder artikel 8 EVRM.
Interessant hierbij is de ontwikkeling in de jurisprudentie van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) waarin de
staat een ruimere beoordelingsvrijheid lijkt te krijgen bij de
uitzetting van vreemdelingen na een strafrechtelijke veroordeling.
Zie hierover mijn blog – The right to respect for family life in deportation
cases - die verschenen is op www.leidenlawblog.nl. Een voor de
Nederlandse
vreemdelingrechtelijke
praktijk
relevantere
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ontwikkeling is de uitspraak van het Hof van Justitie van de
Europese Unie (HvJ) in Chavez-Vilchez en de uitwerking hiervan in
het Nederlandse vreemdelingenrecht. Hierover wil ik het graag
hebben in deze bijdrage.
Normaal gesproken wordt een verblijfsvergunning in het kader van
gezinsleven verleend als wordt voldaan aan de definitie van het
gezin in artikel 3.14 en 3.15 Vreemdelingenbesluit (Vb) en aan de
toelatingsvoorwaarden uit artikel 3.16 tot en met 3.22a Vb. In
artikel 3.14 en 3.15 valt op dat een ouder wel referent kan zijn voor
een kind, maar een kind geen referent kan zijn voor een ouder. Dit
is opmerkelijk als het Nederlandse beleid wordt vergeleken met het
beleid in andere lidstaten. In Duitsland komen de derdelander
ouders van een Duits kind in aanmerking voor rechtmatig verblijf
in Duitsland op basis van sectie 28 lid 1 sub 3 Aufenthaltsgesetz. In
het Verenigd Koninkrijk is gezinshereniging van een ouder bij een
in het VK gevestigd kind mogelijk op basis van Sectie EC-PT van
Immigration Rules Appendix FM, mits de ouder niet in aanmerking
komt voor gezinshereniging bij echtgenoot of partner. De
Gezinsherenigingsrichtlijn verplicht Nederland niet expliciet om
gezinshereniging mogelijk te maken voor de ouders van
Nederlandse kinderen. In Nederland wordt volgens het ‘reguliere’
beleid een verblijfsvergunning voor de derdelander ouder van een
Nederlands kind enkel verleend indien weigering strijdig zou zijn
met artikel 8 EVRM.
Naast dit ‘reguliere’ gezinsherenigingsbeleid, bestaat er ook de
mogelijkheid om een beroep te doen op het EU-recht. Volgens de
leer van de ‘puur interne situatie’ stond het Nederlandse beleid niet
op gespannen voet met het Unierecht, omdat er geen sprake was
van een grensoverschrijdend element. Gezinshereniging van een
Nederlands kind met een derdelander ouder was daarom een
situatie die buiten de werkingssfeer van het vrij personenverkeer
viel. Na de uitspraak van het HvJ in Ruiz Zambrano in 2011
veranderde dit. Het Hof stelde dat een kind dat Unieburger is niet
gedwongen mag worden om het grondgebied van de EU als geheel
te verlaten. Hier zou volgens het HvJ sprake van zijn indien de
derderlander ouders van een kind dat Unieburger is geen afgeleid
13
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verblijfsrecht in de gastlidstaat krijgen. Afgelopen jaar verduidelijkte
het HvJ in Chavez-Vilchez haar interpretatie en stelde het dat van
een dergelijke situatie ook sprake kan zijn indien één van de ouders
van het Unieburger-kind ook de nationaliteit van de gastlidstaat
heeft. Voor deze uitspraak van het Hof stelde Nederland dat een
Nederlands kind niet gedwongen wordt om het grondgebied van de
Unie als geheel te verlaten indien het bij de Nederlandse ouder in
Nederland kan verblijven, ook indien de derdelander ouder geen
verblijfsrecht in Nederland krijgt. In Chavez-Vilchez stelt het HvJ dat
er bij de beoordeling van de vraag of het kind in de praktijk
gedwongen zou worden om de derdelander ouder te volgen moet
worden
gekeken
naar
de
‘daadwerkelijke
afhankelijkheidsverhouding’ tussen de derdelander ouder en het
Unieburger-kind.
Omdat deze benadering anders was dan het Nederlandse beleid
voorschreef, moest de Staatssecretaris aan de slag. In het nieuwe
beleid staat dat er een afgeleid verblijfsrecht bestaat voor de
derdelander ouder van een Nederlands kind indien het Nederlandse
kind zodanig afhankelijk is van die derdelander ouder dat het
Nederlandse kind gedwongen zou zijn om het grondgebied van de
EU te verlaten indien het verblijfsrecht aan de derdelander ouder
wordt ontzegd. Van een dergelijke afhankelijkheidsrelatie is reeds
sprake indien de derdelander ouder daadwerkelijke zorg- en/of
opvoedingstaken verricht, ongeacht de omvang en de frequentie
van deze opvoedingstaken (zie Vreemdelingencirculaire B10/2.2).
Met deze aanpassing in het beleid is de uitspraak van het HvJ in
Chavez-Vilchez Unierechtconform omgezet. Het is echter de vraag
of deze manier van implementeren wel verstandig is en of het niet
verder gaat dan noodzakelijk.
Door het enkel implementeren van de uitspraak in Chavez-Vilchez in
het beleid op het vrij personenverkeer – het afgeleid verblijfsrecht
wordt immers gezien als een verblijfsrecht dat van dezelfde aard is
als het verblijfsrecht van EU-onderdanen in Nederland – bestaat er
nog steeds geen mogelijkheid om op basis van het ‘reguliere’
gezinsherenigingsbeleid een verblijfsvergunning bij een Nederlands
kind te krijgen. Sterker nog, het verblijfsrecht dat een derdelander
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ouder op basis van het Unieburgerschap van een Nederlands kind
kan krijgen is in veel opzichten aantrekkelijker dan het ‘reguliere’
verblijfsrecht dat op basis van gezinsleven verkregen kan worden.
Er hoeven minder leges te worden betaald, de reguliere
toelatingsvoorwaarden zijn niet van toepassing en bij verblijf
beëindiging is het Unierechtelijke kader volledig van toepassing. Dit
nodigt uit om, indien er sprake is van een gezin met een
Nederlands kind, altijd een toetsing aan het EU-recht aan te vragen.
Om zowel recht te doen aan de uitspraak van het Hof in
Chavez-Vilchez en toch een ‘nationaal’ gezinsherenigingsbeleid te
kunnen voeren, is mijn voorstel om het minderjarige Nederlandse
kind op te nemen in de definitie van referent in artikel 3.14 Vb en
de ouder van het minderjarige kind in de definitie van
gezinsmigrant in artikel 3.15 Vb. Hiermee zou de wetgever de
gezinshereniging van ouders bij minderjarige Nederlandse kinderen
weer terug brengen binnen het nationale beleid. Op die manier kun
je het stelsel van substantieve (middelenvereiste, inburgeringsvereiste, etc.) en procedurele (Mvv-vereiste) toelatingsvoorwaarden
handhaven, al zal er wel gekeken moeten worden naar de
vrijstellingsgronden om het beleid Chavez-proof te houden. Ook
zou je in het beleid op kunnen nemen, zoals ook in het Verenigd
Koninkrijk het geval is, dat gezinshereniging van ouder bij kind
alleen wordt toegestaan indien gezinshereniging bij partner niet
mogelijk is. De Staatssecretaris heeft in de Tweede Kamer
aangegeven dat er ongeveer 140 keer per maand wordt vastgesteld
dat er sprake is van een afgeleid verblijfsrecht op basis van het
Unieburgerschap van een Nederlands kind. De aanpassing in het
beleid is in september 2017 ingevoerd. Indien de Staatssecretaris
niet opteert voor een nuancering in de toepassing van het afgeleide
verblijfsrecht op basis van het Unieburgerschap van minderjarige
Nederlandse kinderen voorzie ik dat het huidige beleid, en tevens
de verkrijging van het Nederlanderschap door erkenning, verder
onder druk zal komen te staan.
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3.4 Anne Aagten
Per september 2017 ben ik vol enthousiasme begonnen als
Onderwijs en Onderzoeksmedewerker bij het Instituut. Voordat ik
officieel startte, heb ik gedurende maart en april 2017 Peter en
Gerrie ondersteund met het in kaart brengen van alle nieuwe
wetsvoorstellen, jurisprudentie en literatuur bij de Rijkswet op het
Nederlanderschap (RWN). Op basis hiervan hebben we gedurende
de maanden september en oktober het commentaar op de RWN
bijgewerkt en uitgebreid. Ik houd me vooral bezig met
asielrechtelijk onderwijs en onderzoek. Meer specifiek ben ik
geïnteresseerd in de applicatie van artikel 1F Vluchtelingenverdrag
en de gevolgen van uitsluiting van vluchtelingenstatus. Deze
interesse komt voort uit het schrijven van een masterscriptie over
de vraag of internationaalrechtelijk gezien migrantensmokkel wordt
beschouwd als een misdrijf dat onder artikel 1F
Vluchtelingenverdrag valt.
2017 was het jaar van de langste kabinetsformatie in de
Nederlandse geschiedenis. Asiel- en migratiebeleid stond nog
steeds hoog op de politieke agenda en mede daarom is een eerste
formatie pogingen gestrand. Echter, op 10 oktober 2017 na 225
dagen onderhandelen was het zover. Het nieuwe regeerakkoord
met de titel ‘Vertrouwen in de Toekomst’ werd gepresenteerd door
de VVD, CDA, D66 en de Christenunie. Het viel Peter Rodrigues
en mij meteen op dat er een aantal bijzondere voorstellen waren in
het kader van asiel en migratie. Hierdoor besloten we een Leiden
Law Blog te schrijven om zo de meest in het oog springende
voorstellen kritisch te belichten. Wij concludeerden dat het voorstel
om juridische bijstand enkel nog in de beroepsfase toe te kennen,
alleen maar zal leiden tot meer juridische procedures achteraf en
een hogere werklast voor de IND. Verder ligt in het regeerakkoord
de nadruk op opvang in regio en het outsourcen van de
asielprocedure naar zogenaamde veilig derde landen. De vraag blijft
of Turkije en andere derde landen waar het kabinet en de EU mee
onderhandelen, voldoen aan de criteria van ‘veilig derde land’ zoals
opgenomen in de Procedurerichtlijn. Ten slotte wil het kabinet
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komen tot een stelsel van sociale voorzieningen dat regelt dat
statushouders een begeleide toegang krijgen tot de arbeidsmarkt.
Het voorstel is dat gedurende de eerste twee jaren van verblijf in
Nederland, uitkeringen zoals huur- en zorgtoeslag en de
bijstandsuitkering worden geïnd door de gemeente. In ruil zal de
gemeente ondersteuning in natura verlenen, zoals hulp bij het
integreren en een periodieke toelage om dagelijkse kosten te
dekken. Indien de statushouder voor het verloop van de twee jaren
door middel van een toets moment reeds toont dat hij of zij zich
kan redden op de arbeidsmarkt, dan is vervroegde uitstroom
mogelijk. De vraag is of dergelijk beleid in overeenstemming is met
artikel 23 Vluchtelingenverdrag en artikel 29 Kwalificatierichtlijn
waarin is bepaald dat toegang tot sociale bijstand gelijk moet zijn
voor de burgers van een bepaalde EU lidstaat en individuen die
zich aldaar bevinden en internationale bescherming genieten.
Verder kwam de Europese Commissie in 2016 al met een voorstel
om de Dublinverordening te herzien nadat tijdens de zogenoemde
vluchtelingencrisis in 2015 was gebleken dat het systeem om te
bepalen welke EU lidstaat verantwoordelijk is voor de asielaanvraag
niet werkte. Op dit moment zijn de onderhandelingen tussen de
Commissie en het Parlement nog gaande en de verwachting is dat
voor het verstrijken van de zittingstermijn van het Europees
Parlement in 2019 het momentum komt om de nieuwe
Dublinverordening aan te nemen. In het voorstel is echter
opgenomen dat het recht op een effectief rechtsmiddel om te
klagen over de toepassing van de Dublin verordening wordt
ingeperkt. In een Leiden Law Blog bepleit ik dat dit juist ingaat
tegen de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU waarin
het recht op een effectief rechtsmiddel voor de vreemdeling als een
fundamenteel recht steeds sterker wordt benadrukt.
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4.

ONDERWIJS

4.1 Regulier academisch onderwijs
Het Instituut voor Immigratierecht ziet het verzorgen van zowel
Bachelor als Master onderwijs aan de studenten van de Universiteit
Leiden als één van haar kerntaken. In 2017 hebben zowel
Nederlandse als Exchange studenten vakken van het Instituut
gevolgd. Bovendien verzorgt het Instituut vakken voor zowel
studenten rechtsgeleerdheid als studenten van andere faculteiten en
contractstudenten. Daarnaast hebben medewerkers van het
Instituut ook scripties in verschillende fases van de studie begeleid.
In het academisch jaar 2017-2018 zal het Instituut voor
Immigratierecht in plaats van een gedeelte van het kernvak Public
International Law voor deze master te verzorgen een privatissimum
over asiel en migratie in het voorjaar van 2018 aanbieden.

4.1.1 Bachelor Onderwijs

European Migration Law: 5 ECTS. Gedoceerd door Mark Klaassen
en Gerrie Lodder.
European Asylum Law: 5 ECTS. Gedoceerd door Anne Aagten,
Mark Klaassen en Peter Rodrigues.
Immigratierecht: 5 ECTS. Gedoceerd door Mark Klaassen en
Stefan Kok.
Immigratie, integratie en discriminatie: 5 ECTS. Gedoceerd door
Gerrie Lodder en Peter Rodrigues.

4.1.2 Master Onderwijs

Migration Law and Policy in the EU: 5 ECTS. Gedoceerd door
Mariana Gkliati, Stefan Kok en Gerrie Lodder.
Master European Union Studies.
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Kind en Migratie: 5 ECTS. Gedoceerd door Mark Klaassen, Stefan
Kok, Gerrie Lodder en Peter Rodrigues.
LL.M. Jeugdrecht.

4.1.3 Advanced Master Onderwijs

Migration and Childrens Rights: 5 ECTS. Gedoceerd door Mark
Klaassen en Peter Rodrigues.
Advanced LL.M. Childrens Rights
4.2 Begeleiding scripties
In 2017 zijn onder begeleiding van medewerkers van het Instituut
voor Immigratierecht 13 masterscripties afgerond voor vier
verschillende masters. Scripties die werden gewaardeerd met een 8
of hoger zijn op de website van het Instituut gepubliceerd.
LL.M. Public International Law: 6
MA European Union Studies: 3
LL.M. Jeugdrecht: 3
Advanced LL.M. European & International Human Rights Law: 1
4.3 Gastcolleges
Mariana Gkliati heeft gastcolleges gegeven aan de University of
London en de Universiteit Leiden:
 Lecture: The ECHR & Migrants and Refugees, voor de
Advanced Master European and International Human Rights
Law, Universiteit Leiden
 Course Asylum Law in Europe – towards regional
harmonization of international protection, at MA Refugee
Protection and Forced Migration Studies, Refugee Law
Initiative, School of Advanced Study, University of London.
Peter Rodrigues heeft gastcolleges gegeven bij verschillende vakken
in de bachelor- en (advanced) masterfase:
 Masterclass Vluchtelingenrecht, EUR Rotterdam
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 College Racial discrimination in het keuzevak EU NonDiscrimination Law (bachelor), Universiteit Leiden
 College Invloed van het Europese recht op het
vreemdelingenrecht in de Master Europees bestuursrecht,
Universiteit Leiden
 Colleges (2) Asylum and Migration Law voor de Advanced
Master Human Rights, Universiteit Leiden
 Introduction Lecture of the Honours Class the Frontiers of
Children’s Rights Summer School, Migration and the Family in
the Globalising World, Universiteit Leiden
Mark Klaassen heeft gastcolleges gegeven in de bachelor fase en de
masterfase:
 College Mensenrechten en vreemdelingenrecht, in de Collegereeks
‘Mensenrechten en…’, Universiteit Leiden
 Colleges (2) Asylum and Migration Law voor de Advanced
Master Human Rights, Universiteit Leiden
Gerrie Lodder heeft een gastcollege gegeven in het keuzevak
Mensenhandel:
 Arbeidsuitbuiting van migranten, Universiteit Leiden
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5.

CURSUSSEN

Het Instituut verzorgt jaarlijks verschillende cursussen voor
advocaten en andere doelgroepen op het terrein van het
immigratierecht. In 2017 zijn in samenwerking met diverse cursus
aanbieders en opdrachtgevers verscheidene cursussen gegeven door
medewerkers van het Instituut.
Cursussen Artikel 8 EVRM (21x)
Mark Klaassen
Basis- en verdiepingscursus voor medewerkers van de Immigratieen Naturalisatiedienst
Kind in het vreemdelingenrecht
1 juni 2017
Mark Klaassen en Peter Rodrigues
Cursus voor de Raad voor de Kinderbescherming
Edulaw cursus Actualiteiten vreemdelingenrecht
22 november 2017
Peter Rodrigues, Mark Klaassen en Gerrie Lodder
Actualiteiten kind en migratie, gezinsmigratie en arbeidsmigratie
Incompany Cursus Ministerie SZW, afdeling Wet arbeid
vreemdelingen
18 mei 2017
Gerrie Lodder
Nederlands en Europees migratierecht en de Wav
Cursus vreemdelingenrecht voor tolken en vertalers van de
SIGV
13 december 2017
Gerrie Lodder
Inleiding vreemdelingenrecht
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6.

ONDERZOEK

6.1 Lopend promotieonderzoek
In 2017 zijn de onderzoeken van Mariana Gkliati, Gerrie Lodder en
Christian Mommers voortgezet. Chinwe Onuoha haar
promotieonderzoek is in 2017 beëindigd. Alle lopende
promotieonderzoeken vallen onder het thema ‘Securing the Rule of
Law in a World of Multi Level Jurisdiction’ van het E.M. Meijers
Instituut.

Mariana Gkliati

‘Who's watching the watchmen? Effective legal protection against human rights
violations by EU agencies in the field of migration’
Onderzoek naar de juridische bescherming van individuen tegen
schendingen van mensenrechten op het gebied van asiel en migratie
door EU agentschappen.
Promotores: Prof. mr. P.R. Rodrigues en Prof. mr. L.F.M.
Besselink (UvA)

Gerrie Lodder

‘Uitbuiting van arbeidsmigranten: bestrijding van mensenhandel en bescherming
van slachtoffers’
Onderzoek naar de juridische mogelijkheden in het internationale
en nationale recht in verschillende disciplines om arbeidsuitbuiting
van migranten in Nederland te bestrijden.
Promotores: Prof. mr. P.R. Rodrigues en Prof. P.F. van der
Heijden

Christian Mommers

‘The right and obligation of voluntary return for aliens without a legal status’
Onderzoek naar de vrijwillige terugkeer van uitgeprocedeerde
asielzoekers en andere vreemdelingen die een juridische
verplichting hebben hun gastland te verlaten.
Promotores: Prof. mr. P.R. Rodrigues en Prof. mr. P. Boeles
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Chinwe Onuoha

‘Human Rights of Undocumented Migrants’
Het onderzoek richt zich tot het recht op gezinsleven en de
belangen van het kind in de context van irreguliere migratie.
Promotor: Prof. mr. P.R. Rodrigues (tot 1 september 2017)
6.2 Lopend opdracht onderzoek

Gerrie Lodder

Evaluatie Wet Modern Migratiebeleid’.
Een onderzoek naar de werking van de Wet Modern
Migratiebeleid. In de wet zijn drie wezenlijke veranderingen
aangebracht in het reguliere toelatingsbeleid. Deze veranderingen
zien ten eerste op het samenvoegen van de procedures voor
toegang en verblijf tot één gecombineerde procedure (TEV
procedure), ten tweede op het versterken van de rol van de referent
in de toelatingsprocedure en daarna, en tenslotte op de wijze van
toezicht en handhaving waarbij op grond van een
vertrouwensrelatie tussen overheid en erkende referent achteraf
wordt gecontroleerd. Doel van deze wetsevaluatie is om
kwantitatief en kwalitatief inzicht te krijgen op deze drie terreinen.
Aanvrager: de Directie Migratiebeleid van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie (DMB).
Opdrachtgever: WODC
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7. PUBLICATIES EN PRESENTATIES
In dit hoofdstuk volgt onder punt 7.1 een overzicht van rapporten,
artikelen, annotaties en blogs (mede) geschreven door
Instituutsmedewerkers. In paragraaf 7.2 volgen bijdragen aan
symposia en lezingen die niet zijn opgenomen onder de
onderwijsactiviteiten en cursussen zoals beschreven in hoofdstuk 4
en 5.
7.1 Publicaties

7.1.1 Rapporten

De rechtsstaat, een quick scan, rapport van de Commissie
rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s, Nederlandse orde
van advocaten, W. Veraart, P.R. Rodrigues e.a., Den Haag: NOVA
februari 2017.

7.1.2 Artikelen

M. Gkliati, ‘The EU-Turkey Deal and the Safe Third Country
Concept before the Greek Asylum Appeals Committees’,
Movements, Journal for Critical Migration and Border Regime Studies, 3 (2),
2017, p. 213-224.
M. Gkliati, ‘The Application of the EU-Turkey Deal: A Critical
Analysis of the Decisions of the Greek Appeals Committees’,
European Journal of Legal Studies, 10(1), 2017, p. 81-123.
M. Gkliati and M. Mannan, ‘Κοοπερατίβες η έξοδος από την
εκμετάλλευση’ (Cooperatives as a Way out of Exploitation),
EFSYN Newspaper, 3 July 2017 (in Greek).
M.A.K. Klaassen en G.G. Lodder, ‘Kroniek Gezinshereniging
2016’, Asiel&Migrantenrecht 2017, nr. 10, p. 479-489.
M.A.K. Klaassen and P.R. Rodrigues, ‘The best interests of the
child in EU family unification law: A plea for more guidance’,
European Journal of Migration and Law 2017, vol. 19, p. 191-218.
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S.G. Kok, ‘Nuance. Redactioneel’. Asiel&Migrantenrecht 2017, nr. 3,
p. 98.
S.G. Kok, ‘‘Nederlands concept vergeleken met dat van de
Procedurerichtlijn. Grenzen aan het veilig land van herkomst’,
Asiel&Migrantenrecht 2017, nr. 3, p. 105-112.
L. Hesselink en S.G. Kok, ‘Als je wilt dat vluchtelingen worden
beschermd, moet je het publiek mee hebben’, Asiel&Migrantenrecht
2017, nr. 4, p. 174-177.
W. Veraart, P.R. Rodrigues, e.a., ‘Reactie’, NJB 2017, afl. 11, p. 739740.
P.R. Rodrigues, ‘Asielaanvragen Roma in Nederland, Een vrijwel
onneembare drempel’, Asiel& Migrantenrecht 2017, nr. 6/7, p. 303310.
P.R. Rodrigues, ‘Dynamische verkeercontrole in strijd met verbod
etnisch profileren’, noot bij Rb Amsterdam 16 januari 2017,
Crimmigratie & Recht 2017, nr. 1, p. 42-43.

7.1.3 Annotaties
Mark Klaassen

ABRvS 20 februari 2017, AB 2017/157
ABRvS 1 maart 2017, AB 2017/165
HvJ EU 5 mei 2017, Chavez Vilchez, AB 2017/229
ABRvS 3 augustus 2017, JV 2017/205

Stefan Kok:

ABRvS 14 september 2016, AB 2017/127
ABRVS 5 december 2016, AB 2017/283
HvJ EU 16 februari 2017, C-578/16 PPU, JV 2017/94
HvJ EU (Grote Kamer) 7 maart 2017, C-638/16 PPU, JV 2017/95
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Peter Rodrigues

ABRS 13 oktober 2016, AB 2017/134
HvJEU 31 januari 2017, C-573/14, AB 2017/203
ABRS 5 april 2017, AB 2017/281
ABRS 5 juli 2017, AB 2017/358

7.1.4 Blogs
Anne Aagten en Peter Rodrigues

Trust in the Future: The New Dutch Government’s Plans with
regard to Immigration, Leiden Law Blog, 13 October 2017,
http://leidenlawblog.nl/articles/trust-in-the-future

Anne Aagten

Extension of the Right to an Effective Remedy under Dublin III:
the Shiri Judgment, Leiden Law Blog, 28 November 2017,
http://leidenlawblog.nl/articles/extension-of-the-right-to-aneffective-remedy-under-dublin-iii

Mark Klaassen

The right of residence for non-EU parents of EU citizen children:
the Chavez-Vilchez case, Leiden Law Blog, 12 May 2017,
http://leidenlawblog.nl/articles/the-right-of-residence-for-non-euparents-of-eu-citizen-children

Mariana Gkliati

Greek Gold disrupting the internal market: A case of illegal state
aid, environmental destruction, and tax evasion, Leiden Law Blog,
19 June 2017, http://leidenlawblog.nl/articles/greek-golddisrupting-the-internal-market-on-state-aid-tax-evasion
A Co-operative Way Out of Exploitation: Reflections on the
Manolada Strawberries Case, Leiden Law Blog, 20 April 2017 (coauthor: Morshed Mannan), http://leidenlawblog.nl/articles/a-cooperative-way-out-of-exploitation-reflections-on-the-manolada
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The explored and unexplored potential of big data and new
technologies for data-driven journalism, Data Driven Journalism,
02 February 2017,
http://datadrivenjournalism.net/news_and_analysis/the_explored
_and_unexplored_potential_of_big_data_and_new_technologies

7.1.5 Book reviews

Book Review by M. Gkliati: Frontex and Non-Refoulement: The
International Responsibility of the EU, by Roberta Mungianu.
(Cambridge: Cambridge University Press, 2016), (2017) 54 Common
Market Law Review, Issue 6, p. 1895–1897.
7.2 Lezingen, bijdragen aan symposia

Peter Rodrigues

19 januari 2017:presentatie met Maartje van der Woude over
Etnisch profileren voor de conferentie ‘Willen, doen en weten - wat
eerst?’, Beleid, praktijk en wetenschap in dialoog over de
politiefunctie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag
9 februari 2017: presentatie over de dilemma’s van etnisch
profileren, Kenniskamer (anti)discriminatie, Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Amsterdam
20 februari, 25 april en 1 september 2017: training over de
discriminatieverboden
voor
politiemensen,
Studiedag
‘Discriminatie in heden en verleden’ van de Anne Frank Stichting,
Amsterdam
8 maart 2017 : Actualiteitenlezing: ‘Is onze rechtsstaat Trumpproof?’, Grotius, Faculteit Rechten, Leiden
12 april 2017 : dagvoorzitter bij studiedag van de Specialisten
Vereniging Migratie Advocaten over de Ruiz Zambrano
jurisprudentie, Utrecht
25/28 juni 2017: voordracht ‘Migration and Security in Times of
the Refugee Crisis: Perspectives for Dublin and Schengen, New
Dynamics in the European integration process – Europe post
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Brexit’, 9th Network Europe Conference (Europa Institute
Zurich), University of Edinburgh, Schotland

Stefan Kok

26 januari 2017: Presentatie van het rapport ‘Bij gebrek aan bewijs.
De beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielrelaas onder
Werkinstructie 2014/10’, tijdens expertmeeting georganiseerd door
het Instituut voor Immigratierecht i.s.m. VluchtelingenWerk
Nederland, Rechtenfaculteit Leiden
14 juni 2017: Lezing ‘De Procedurerichtlijn – checks, balances &
asiel’, tijdens een studiemiddag over de EU-asielprocedurerichtlijn,
Rechtenfaculteit, Leiden

Mariana Gkliati

5 - 7 June 2017: University of London, School of Advanced Study,
2nd Annual International Conference, ‘Mass Influx? Law, Policy and
Large-Scale Movements of Refugees and Migrants’, Refugee Law Initiative
(paper presentation, panel organisation).

Mark Klaassen

6 april 2017: Presentatie voor studievereniging Sirius over
vreemdelingenrecht en mensenrechten, Universiteit Utrecht
3 november 2017: presentatie Stichting Jason: The Refugee crisis
and the EU, Den Haag
27 november 2017: presentatie Urios Utrecht over hervorming EU
asielrecht, Universiteit Utrecht
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8.

LIDMAATSCHAPPEN

Hieronder volgt een overzicht van de lidmaatschappen van
redacties, commissies en dergelijke van de Instituutsmedewerkers.

Peter Rodrigues

 Medewerker bij het Tijdschrift voor Consumentenrecht
 Lid van de Commissie Meijers: de permanente commissie van
deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en
strafrecht
 Lid redactieraad van het tijdschrift Asiel&Migrantenrecht
 Redacteur Wet op de identificatieplicht voor Stapel & De
Koning, Reed Elsevier
 Annotator
vreemdelingenrecht
voor
het
tijdschrift
Administratiefrechtelijke Beslissingen
 Redacteur Rijkswet op het Nederlanderschap voor Sdu
Uitgevers, Den Haag
 Bestuurslid van de Dutch Association for Migration Research
 Lid van de International Advisory Board of the Maastricht
Centre for Citizenship, Migration and Development
 Bestuurslid van de Stichting Migratierecht Nederland
 Redacteur van het Tijdschrift Crimmigratie & Recht

Anne Aagten

 Lid van Netherlands Network for Human Rights Research
 Deelname aan Leiden Court Watchers
 Redacteur Rijkswet op het Nederlanderschap voor Sdu
Uitgevers, Den Haag
 Secretaris
werkgroep
Internationale
Bescherming
Mensenrechten van Nederlands Juristencomité voor de
Mensenrechten (NJCM)
 Mentor Know Your Rights Project van Pro Bono Connect,
New Dutch Connections, DLA Piper en de Leiden Law Clinic
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Mariana Gkliati

 Member of editorial board at Refugee Law Initiative’s Working
Paper Series
 External Affiliate to Statewatch (responsible for Frontex
Observatory)
 Member of the Steering Committee and PhD representative at
Netherlands Network for Human Rights Research (NNHRR)

Mark Klaassen

 Deelname aan Leiden Court Watchers
 Bestuurslid Dutch Association for Migration Research

Gerrie Lodder

 Redacteur Rijkswet op het Nederlanderschap, Sdu Uitgevers
Den Haag
 Redacteur Commentaar Europees Migratierecht, Sdu Uitgevers,
Den Haag
 Bestuurslid Stichting Hanneke Steenbergen Fonds
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