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1. INLEIDING 
 
Leiden had er eind februari 2016 zo’n 320 tijdelijke inwoners bij. 
Van Portugal tot Azerbeidzjan kwamen studenten naar de 
European Planning Meeting (EPM) van de Europese 
studentenvereniging AEGEE. Tijdens het vierdaagse congres 
discussieerden de studenten van allerlei disciplines over de 
vluchtelingencrisis. Is er nog wederzijds vertrouwen in Europa? 
Hoe bevorder je integratie van nieuwkomers? En waarom is het 
Westen bang voor de islam?  
In mijn openingsspeech voor de EPM benadrukte ik het belang van 
een duurzame oplossing van de huidige problematiek rondom 
vluchtelingen. De Europese Unie hecht aan opvang in de regio. 
Maar als we naar de cijfers kijken, zien we dat landen als Turkije en 
Libanon nu al veel meer vluchtelingen opvangen dan de Europese 
Unie. Volgens mij moet de Europese Unie meer aandacht besteden 
aan het onderliggende probleem. De helft van alle vluchtelingen in 
de wereld komt uit brandhaarden als Syrië, Afghanistan of Somalië. 
Je kunt het vluchtelingenvraagstuk dus niet los zien van de 
geopolitieke belangen die op de achtergrond meespelen.  
Mijn collega’s Mark Klaassen en Stefan Kok hebben aan de 
studenten de volgende dag een interactief college over het 
Europese asiel- en migratierecht gegeven. Belangrijk, want deze 
studenten zijn ‘de academici van de toekomst’ die voor dit soort 
maatschappelijke vraagstukken een oplossing dienen te vinden. De 
Europerse Unie heeft gemeend met Turkije een overeenkomst te 
moeten sluiten om de komst van migranten naar de EU een halt 
toe te roepen. De vraag in hoeverre Turkije beschouwd kan 
worden als een veilig derde land in de zin van de EU 
Asielprocedurerichtlijn blijft de gemoederen bezig houden. De 
Griekse hoogste rechter zal zich er binnenkort over uitspreken. Het 
is echter niet alleen een juridische vraag, maar vooral ook een 
politieke vraag hoe met een dergelijke humanitaire crisis dient te 
worden omgegaan. Het recht kan daarbij slechts behulpzaam zijn 
en de ondergrenzen aangeven van wat toelaatbaar is. 
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Kinderen zijn in het bijzonder slachtoffers van deze crisis. Hun 
veiligheid en toekomst staan op het spel. Het migratierecht houdt 
onvoldoende rekening met hun belangen en dat is al langere tijd 
een aandachtspunt van ons Instituut, zowel in onderzoek als in 
onderwijs. Aanvankelijk leek het Unierecht in toenemende mate het 
belang van kind een plek te geven in het EU asiel- en migratierecht. 
Deze ontwikkeling vindt steun in het Kinderrechtenverdrag en ook 
in het EU Handvest voor de fundamentele rechten. Toch lijkt er 
een kentering gaande. Overheden zijn bevreesd dat kinderen door 
hun ouders worden gebruikt als ‘troefkaart’ om een verblijfsrecht 
aan te ontlenen. Zij vinden steun voor deze opvatting in uitspraken 
van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in 
Straatsburg. De vraag die daarbij rijst is wanneer de ouders 
oneigenlijk gebruik of misbruik maken van het migratierecht van 
hun kinderen. In elk geval moet daarbij bedacht worden dat het 
Kinderrechtenverdrag juist verbiedt dat kinderen nadelig worden 
behandeld vanwege het gedrag of de opvatting van hun ouders.   
Samen met Stefan Kok heb ik het hoofdstuk in de 
Kinderrechtenmonitor 2016 geschreven over de minderjarige 
vreemdeling. Daarin wordt over de afgelopen vijf jaar (2011-2015) 
bezien wat de ontwikkelingen zijn. Wij constateren dat ondanks de 
wetgeving die in deze periode tot stand is gekomen er geen sprake 
is van een structurele benadering in Europese wetgeving ten 
aanzien van minderjarige vreemdelingen of hun gezinsleden. Er zijn 
binnen de EU grote verschillen voor wat betreft de capaciteit en 
kwaliteit van de asielopvang en asielprocedures. Het ontbreekt aan 
een Europees kader voor kinderen die niet in aanmerking komen 
voor asiel. De herverdeling van asielzoekers binnen de EU en de 
hervestiging van vluchtelingen verlopen moeizaam. De situatie van 
vluchtelingenkinderen speelt in de discussie in onvoldoende mate 
een rol.  
Het conceptwetsvoorstel van september 2016 inzake een 
vaststellingsprocedure voor staatloosheid zou in Nederland 
geboren staatloze kinderen tegemoet moeten komen. Met de komst 
van staatloze Palestijnen uit Syrië neemt dit aantal toe. In 2015 is 
het aantal ingeschreven staatloze kinderen meer dan verdubbeld tot 
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ruim 3.400. Uit de toelichting bij de regeling blijkt dat het kabinet 
bevreesd is dat van een vaststellingsprocedure oneigenlijk gebruik 
door de ouders gemaakt zou kunnen worden. Het (optie)recht van 
de kinderen tot het Nederlanderschap is afhankelijk van het gedrag 
van hun ouders. Hebben zij onvoldoende meegewerkt aan vertrek, 
dan verliest hun kind zijn of haar recht. Ingegeven door diezelfde 
vrees wordt de erkenning als staatloze niet gekoppeld aan het 
verkrijgen van een verblijfsrecht. In dit voorstel is de minderjarige 
nog steeds het kind van de rekening.      
   
Het thema migratie staat onverminderd hoog op de politieke 
agenda. Dat betekent dat de medewerkers van het Instituut voor 
Immigratierecht zich zullen blijven inzetten voor het delen van 
kennis op het terrein van het asiel- en immigratierecht. Dit vindt 
plaats door middel van onderwijs, onderzoek en overleg. Mochten 
er hierover vragen zijn, dan zijn wij graag bereid die te 
beantwoorden.  
 
Mede namens de staf van het Instituut voor Immigratierecht, 
 
Peter Rodrigues 
(hoogleraar Immigratierecht) 
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2. PERSONEN 
 
Het dienstverband van de student-assistent Sabrina Molendijk 
eindigde per 1 februari. Zij werd opgevolgd door Eva Zijlstra. De 
secretariële ondersteuning werd verzorgd door Licette Claproth. 
 
2.1  Staf               
 
Aan het Instituut voor Immigratierecht waren in 2016 verbonden:  
 
De heer prof. mr. P.R. Rodrigues 
Hoogleraar Immigratierecht  
  
Mevrouw mr. drs. G.G. Lodder 
Onderzoeker en docent 
 
De heer mr. S.G. Kok  
Docent 
 
De heer dr. M.A.K. Klaassen, LL.M. 
Universitair docent 
 
Mevrouw M. Gkliati, LL.M. 
Promovenda  
 
De heer drs. C.M.F. Mommers 
Promovendus en gastmedewerker  
 
Mevrouw J.S Stein 
Tijdelijke medewerker 
 
Mevrouw Chinwe Onuoha  
Promovenda en gastmedewerker 
 
Mevrouw E.K. Zijlstra 
Student-assistent (vanaf 1 februari 2016) 
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2.2  Bestuur 
 
De samenstelling van het bestuur van de Stichting Instituut voor 
Immigratierecht was in 2016: 
 
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:  
 
De heer prof. mr. P. Boeles 
Hoogleraar Migratierecht, Vrije Universiteit Amsterdam 
 
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  
 
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 Gkliat i  
 
Border management and human rights 
The past year has been one of vast developments in the field of 
migration management in Europe. The European Commission 
came in December 2015 with a proposal for a European Border 
and Coast Guard Regulation (EBCGR), which creates an evolved 
framework for the operation of Frontex. The legislative 
proceedings moved at a high speed and the new EBCG agency 
became operational within a few months. This was undoubtedly 
addressed in the context of the research for my doctoral thesis, and 
in presentations at international conferences, but also by answering 
the calls of legal practice, which is developing an ever growing 
interest in the work of the agency. Thus, I prepared and presented 
amendments to the EBCGR, in preparation of the discussion of 
the proposed Regulation before the European Parliament. This was 
done at the request of the international NGO PICUM. I also gave 
a training to lawyers of the German European Center for 
Constitutional and Human Rights  (ECCHR) on potential legal 
actions against Frontex in case of human rights violations 
attributed to the agency. 
The second most significant development in the field was the 
adoption of the EU-Turkey deal, a political agreement between 
Turkey and the European Union, which among others stipulates 
that irregular migrants that crossed from Turkey to the Greek 
islands will be returned and readmitted to Turkey. This includes 
asylum seekers whose requests have been considered inadmissible 
on the basis that Turkey is a safe third country, and thus the asylum 
request needs to be filled there. After the deal came into force, last 
spring, the Greek Asylum Committees issued a series of decisions 
rebutting the presumption that Turkey is safe for refugees, and 
essentially blocking its application in practice. As a response, the 
Greek government, under pressure from the European 
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Commission and the Council, created new Asylum Committees, 
modifying their composition. In this context, I wrote a blog for 
Leiden Law Blog and an opinion piece for a widely read Greek 
newspaper (EFSYN). Further, I wrote a research article, analyzing 
the Greek Asylum Committees decisions, the first Europe-wide 
authoritative rulings on the issue of Turkey as a safe third country. 
The article is soon to be published at the European Journal of 
Legal Studies, and to be circulated further, in whole or in summary, 
through Statewatch, the Odysseus Network, and the Movements 
Journal für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung. 
 
The final central development was the declared ‘war on smugglers’ 
by the European Commission, who called for higher penalties and 
the intensification of law enforcement. This policy resulted in a 
widespread practice of criminalization and other types of 
restrictions placed upon NGOs and independent volunteers in 
countries of first reception, in particular Greece. On this topic of 
national and international importance, I published two blogs at the 
Border Criminologies Blog of the University of Oxford and gave 
an interview at the Greek media. 
 
Towards the end of 2016, I conducted a research visit in London 
(2.5 months) with the financial support of Leids Universiteits 
Fonds (LUF) and the Institute of Immigration Law of Leiden 
University.  There, I worked as a visiting fellow at the Refugee Law 
Initiative of the School of Advanced Study, University of London, 
and conducted archive research at the research and education 
NGO, Statewatch. During my time there, I got the opportunity to 
give a guest lecture on the human rights responsibilities of Frontex 
at the University of London, and a workshop on the topic of 
nation-state and forced migration for the Refugee Studies Reading 
Group of the Refugee Law Initiative. I am since a member of the 
editing board of the Working Papers Series of the Refugee Law 
Initiative, and an External Affiliate to Statewatch, responsible for 
the Frontex Observatory. 
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Finally, following my interest in legal methodology and conducting 
research, I wrote two blogs about the ‘elephant path’ of legal 
research methodology and the potential of big data and new 
technologies in human rights research, both published by the 
Leiden Law Blog and the Impact of Social Sciences blog of the 
London School of Economics. 
 
3.2 Gerrie Lodder  
 
Uitbuiting van arbeidsmigranten 
2016 was het jaar dat Nederland van januari tot en met juni 
voorzitter was van de Europese Raad. Het was ook het jaar van de 
Brexit: Groot-Brittannië stemde voor uittreding uit de Europese 
Unie. Wat beide hierboven genoemde gebeurtenissen 
gemeenschappelijk hebben, is het thema intra-Europese 
arbeidsmigratie. Voor het Nederlandse voorzitterschap van de 
Europese Raad was een betere regulering van Europese 
arbeidsmigratie een van de speerpunten. De inzet was het 
doorvoeren van het adagium gelijk loon, voor gelijk werk op 
dezelfde locatie voor alle constructies waaronder EU-migranten in 
een andere lidstaat kunnen werken. De Britse premier Cameron 
had in een poging een Brexit te voorkomen enkele toezeggingen 
voor elkaar gekregen de EU-arbeidsmigratie te beteugelen. Dit 
bleek niet voldoende. Voor de ‘leave’-stemmers bij het Brexit-
referendum was immigratie van met name Midden- en Oost-
Europese arbeidsmigranten een van de belangrijkste redenen voor 
hun keuze voor een Brexit.  
Intra-Europese arbeidsmigratie is de laatste jaren om verschillende 
redenen een heet hangijzer. Op de eerst plaats bestaat er angst voor 
verdringing van de eigen nationale werknemers door werknemers 
uit Oost- en Midden Europa. Ten tweede wordt er gewezen op een 
mogelijke neerwaartse druk op arbeidsvoorwaarden van de 
nationale werknemers door het grote aanbod van Europese 
werknemers uit andere landen. Ten slotte staat intra-Europese 
arbeidsmigratie regelmatig in de belangstelling door berichten over 
atbuiting van arbeidsmigranten. In november deed de rechtbank 
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Limburg nog uitspraak in een spraakmakende zaak van het 
champignon bedrijf Prime Champ waar veel Polen werkten. De 
directeur werd veroordeeld tot een celstraf van twee jaar wegens 
economische uitbuiting. In de media verschenen berichten als 
‘Poolse slavinnen of zeurkousen?’ 
Uitbuiting van arbeidsmigranten in het kader van intra-Europese 
arbeidsmigratie is het onderwerp waar ik mij in mijn onderzoek 
mee bezig heb gehouden. 
 
De discussie over of en hoe de ongelijke behandeling van lokale en 
EU arbeiders moet worden aangepakt, wordt bemoeilijkt door 
verschillende factoren. Bij werknemers uit landen waar de lonen 
beneden het niveau liggen van de lonen in Nederland bestaat vaak 
de bereidheid om voor een lager bedrag te werken, zeker als die 
beloning nog veel hoger is dan het salaris dat zij in hun eigen land 
zouden kunnen verdienen. Een andere complicerende factor is, dat 
maatregelen ter bestrijding van uitbuiting van arbeidsmigranten 
vaak tegelijk ook bedoeld zijn om verdringing en de aantasting van 
de arbeidsrechten in Nederland (sociale dumping) tegen te gaan. 
Als de aanpak van uitbuiting ertoe leidt dat het kostenvoordeel 
verdwijnt dat met de inzet van EU-arbeidsmigranten nu wordt 
behaald, kan dit gevolgen hebben voor de inzet van 
arbeidsmigranten. Dat is een van de redenen waarom er binnen de 
EU geen overeenstemming bestaat over hoe verschil in beloning en 
andere arbeidsvoorwaarden tussen binnenlandse werknemers en 
EU-arbeidsmigranten  moeten worden geduid en aangepakt. Er 
bestaat een spanningsveld tussen Oost- en West Europa: tussen de 
landen waar vooral arbeidsmigranten vandaan komen en de 
ontvangende landen. Wat door de ene lidstaat wordt gezien als 
oneerlijke concurrentie, of misschien zelfs uitbuiting, wordt door 
het andere land gezien als gebruik maken van een legitiem 
kostenvoordeel. 
 
De contouren van de verschillende vormen van EU-
arbeidsmigratie worden gevormd door Unierechtelijke kaders. Het 
Unierecht biedt voor Unieburgers drie legale constructies om te 
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werken en verblijven in een andere lidstaat van de Europese Unie: 
(1) het vrij verkeer van werknemers, (2) de vrijheid van vestiging en 
(3) de vrijheid diensten te verrichten. Omdat de 
(arbeids)voorwaarden voor de drie verschillende constructies niet 
gelijk zijn en de vaststelling van het toepasselijk arbeidsrecht 
bijzonder complex, ligt uitbuiting op de loer. 
 
Mijn onderzoek heeft geresulteerd in een publicatie in het 
Nederlands Juristenblad in oktober 2016: ‘Loon naar werken voor 
de EU-arbeidsmigrant?’ Dit artikel maakt onderdeel uit van het 
promotieonderzoek naar uitbuiting van arbeidsmigranten in 
Nederland beschouwd vanuit verschillende juridische disciplines. 
Het eerste artikel ging over de strafrechtelijke aanpak van 
arbeidsuitbuiting (2015). Het derde artikel zal gaan over 
mensenrechten en uitbuiting van arbeidsmigranten.  
 
De strijd tegen arbeidsuitbuiting is nog niet gestreden. Het debat 
over wat uitbuiting is en hoe het aangepakt dient te worden, duurt 
voort. De vraag in welke mate er ten koste van wie er sprake is van 
verdringing is nog niet definitief beantwoord. De Europese 
tegenstellingen zijn evenmin opgelost. In januari 2017 heeft 
Lodewijk Asscher een brief gestuurd aan zijn Europese collega’s 
met de oproep Europese arbeidsmigratie aan banden te leggen. Hij 
wil de tegenliggende Oost-Europese lidstaten overtuigen dat zij ook 
niet gebaat zijn bij de uitbuiting van hun eigen mensen, aldus een 
toelichting van Asscher. Of de brief die Asscher aan zijn Europese 
collega’s heeft gestuurd zal leiden tot een doorbraak in de impasse 
ten aanzien van vernieuwing van het Europese 
arbeidsmigratiebeleid zal 2017 ons leren.   
 
3.3 Mark Klaassen  
 
De gezinshereniging van vluchtelingen: ‘nareis’ onder druk 
In de nasleep van de plotselinge toename van het aantal 
asielzoekers in 2015 worden er nu veel meer nareisaanvragen 
gedaan dan voorheen. Per statushouder zijn er gemiddeld 2,6 
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gezinsleden die ‘nareizen’. De gezinshereniging van vluchtelingen is 
niet geregeld in het Vluchtelingenverdrag. Alleen de Final Act of the 
Conference of Plenipotentiaries beveelt staten aan om ervoor te zorgen 
dat de gezinseenheid van vluchtelingen wordt bewaard. In het 
Unierecht bestaat er wel een recht op gezinshereniging voor 
erkende vluchtelingen. In de EU-Gezinsherenigingsrichtlijn staat 
onder meer dat vluchtelingen die binnen een bepaalde termijn 
gezinshereniging van achtergebleven gezinsleden aanvragen het 
recht hebben om met hen te worden herenigd zonder dat hierbij 
toelatingsvoorwaarden mogen worden gesteld. Op 29 april 2016 
was ik dagvoorzitter van  een seminar op de Universiteit Leiden  
waarbij vertegenwoordigers uit de advocatuur en van het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie in discussie zijn gegaan met studenten 
over het nareisbeleid. In de zomer van 2016 heb ik met Jorrit 
Rijpma een bijdrage geschreven voor het tijdschrift Asiel & 
Migrantenrecht over de lange behandeltermijn en de relatie tussen 
de Gezinsherenigingsrichtlijn en de Dublinverordening.  
In deze bijdrage ga ik nader in op drie elementen uit het 
nareisdossier. Ten eerste de vraag hoe om moet worden gegaan 
met lange behandeltermijnen. Daarna komt  het toetsmoment aan 
de orde bij aanvragen tot gezinshereniging van alleenstaande 
minderjarige vreemdeling die een asielvergunning hebben gekregen 
met hun ouders die zijn achtergebleven in het land van herkomst.  
Ten slotte bespreek ik de vraag in hoeverre de 
Gezinsherenigingsrichtlijn van toepassing is bij nareisaanvragen. 
Volgens de Gezinsherenigingsrichtlijn moet binnen negen maanden 
een beslissing zijn genomen op een aanvraag tot gezinshereniging. 
Dit is ook van toepassing op nareisaanvragen. Juist in de context 
van gezinshereniging van statushouders van wie de gezinsleden zijn 
achtergebleven in het land van herkomst kan het problematisch zijn 
dat het lang duurt voor een aanvraag wordt ingewilligd. De 
nareizigers bevinden zich vaak in een benarde positie. In de zomer 
van 2016 was de IND bezig met het behandelen van aanvragendie 
in november 2015 waren ingediend. Uit een inventarisatie blijkt dat 
deze wachttijd tot op heden niet korter is geworden. In de bijdrage 
voor Asiel- en Migrantenrecht pleitten Jorrit en ik ervoor dat op 
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het moment van aanvraag meteen wordt beoordeeld of de 
individuele omstandigheden er aanleiding toe geven om de 
aanvraag met spoed in behandeling te nemen. Inmiddels blijkt dat 
de IND open staat voor signalen dat een aanvraag met spoed moet 
worden behandeld, hetgeen een positieve stap is. 
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) hebben het recht 
om te worden herenigd met hun ouders. Dit blijkt uit artikel 10 
Gezinsherenigingsrichtlijn en artikel 29 Vreemdelingenwet. De 
vraag is echter op welk moment wordt getoetst of een statushouder 
een AMV is. Is dit het moment waarop de asielaanvraag is gedaan, 
waarop de status is verleend, of waarop de nareisaanvraag is 
ingediend. De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft op 23 november 
2015 gesteld dat het toetsmoment de nareisaanvraag zelf is. Dit is 
echter problematisch op het moment dat een statushouder op het 
moment van de asielaanvraag nog minderjarig was, maar dit op het 
moment van de nareisaanvraag niet meer is. Het is de vraag hoe 
deze interpretatie zich verhoudt met de Gezinsherenigingsrichtlijn. 
Om duidelijkheid te krijgen over deze vraag heeft de Rechtbank 
Amsterdam op 26 oktober 2016 prejudiciële vragen gesteld over 
wat het toetsmoment volgens de Richtlijn is. Naar verwachting zal 
het Hof van Justitie van de EU eind 2017 antwoord geven op deze 
vraag. Vooralsnog gaat de IND uit van de bestaande lijn van de 
Afdeling. 
Dat er prejudiciële vragen over de Gezinsherenigingsrichtlijn zijn 
gesteld in de context van nareis is een goede ontwikkeling. 
Daarnaast is het de vraag of deze Richtlijn in het algemeen op een 
correcte manier wordt uitgelegd in het Nederlandse 
vreemdelingenrecht. In de Richtlijn staat een aantal bepalingen die 
de lidstaten bepaalde bevoegdheden geeft, maar geen concrete 
verplichtingen oplegt. De Afdeling stelt dat bepalingen die geen 
verplichtingen opleggen geen rechtstreekse werking hebben. 
Sommige discretionaire bepalingen zijn niet of nauwelijks 
geïmplementeerd in het Nederlandse vreemdelingenrecht, maar 
worden in de praktijk wel toegepast. Ik betoog dat door deze 
toepassing in de praktijk de Gezinsherenigingsrichtlijn, en hiermee 
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ook het Handvest van de Grondrechten van de EU, wel van 
toepassing zijn. 
Gezien de enorme toename van het aantal aanvragen en het feit dat 
veel aanvragen nog niet zijn behandeld, kan met enige zekerheid 
gesteld worden dat de nareis van statushouders in de komende 
jaren erg relevant zal blijven. Ik zal in mijn onderzoek en in het 
onderwijs voor professionals in het vreemdelingenrecht mij blijven 
inzetten voor het recht op gezinshereniging. 
 
3.4 Stefan Kok 
 
De Europese Unie en asiel 
In 2015 is een groot aantal vluchtelingen, de meesten uit Syrië, naar 
Europa getrokken. Dit legt een grote druk op de asiel- en 
opvangsystemen van veel  lidstaten van de EU, waaronder 
Nederland. Asiel wordt één van de belangrijkste politieke 
onderwerpen en beheerst de media. In 2015 en vooral in 2016 
proberen de lidstaten van de EU, individueel en gezamenlijk, en 
ook de EU-instellingen maatregelen te nemen om de instroom van 
asielzoekers te beheersen. In deze zelfde periode moeten ook 
belangrijke EU-richtlijnen op asielgebied, met name de 
Asielprocedurerichtlijn en de Opvangrichtlijn, worden omgezet in 
nationale wetgeving.  
In 2016 heb ik een aantal van de belangrijkste onderwerpen op 
asielgebied geanalyseerd.  
 
In een artikel in de zomerspecial van het blad Asiel- en 
Migrantenrecht ‘Hoe functioneert het Dublinsysteem?’  ga ik in op 
de werking van het Dublinsysteem. Dit systeem gaat ervan uit dat 
een lidstaat waar een asielzoeker het Dublingebied voor het eerst 
binnen komt in de regel verantwoordelijk is voor de behandeling 
van een asielverzoek. In de praktijk blijken de meeste asielzoekers 
door te reizen naar noordelijke lidstaten waar hun asielverzoek 
inhoudelijk wordt behandeld. Ik stel daarom de vraag waarom het 
systeem, dat niet functioneert als ‘verdeelsysteem’ en in 2015 niet 
toepasbaar bleek in situaties van een hoge instroom van 
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asielzoeker, toch  al jarenlang gehandhaafd blijft door de Europese 
Unie.  
Mijn conclusie is dat door de tegenstrijdige belangen van 
asielzoekers, lidstaten aan de buitengrenzen en lidstaten in 
noordelijke landen, het Dublinsysteem niet kan functioneren. Het 
systeem ‘werkt’ echter, omdat het lidstaten de mogelijkheid geeft 
om in situaties van hoge instroom of een naar hun mening 
oneerlijke verdeling druk uit te oefenen op andere lidstaten of 
Europese instellingen die zich meer moeten inspannen. In dit licht 
bespreek ik de voorstellen van de Commissie in het asielpakket van 
2016. Die beogen een veel dwingender systeem van registratie aan 
de buitengrenzen, het behandelen van asielverzoeken door alle 
lidstaten, een bindend verdeelsysteem als lidstaten een onevenredig 
groot aantal asielzoekers ontvangen én sancties voor asielzoekers 
die ‘secundair bewegen’. Het is de vraag of deze voorstellen politiek 
haalbaar zijn en in de praktijk ook zullen werken. 
 
In Nederlandse asielprocedures speelt de Europese 
Procedurerichtlijn een grote rol. Deze heeft twee belangrijke 
juridische ontwikkelingen tot gevolg gehad in de afgelopen  jaren. 
De beoordeling door de IND van de geloofwaardigheid van niet 
door documenten gestaafde verklaringen vindt per 1 januari 2015 
plaats door middel van een nieuwe ‘integrale 
geloofwaardigheidsbeoordeling’. Deze werkwijze is ingevoerd met 
het oog op de rechterlijke toetsing die op grond van 
procedurerichtlijn een volledig en ex nunc onderzoek door de 
rechter moet zijn naar de feiten en rechtsvragen. 
In een noot bij de richting gevende uitspraak van 13 april 2016 van 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State  analyseer 
ik de overwegingen van de Afdeling in het licht van de Europese 
Procedurerichtlijn en de rechtspraak van het Hof van Justitie. Ik 
concludeer dat de Afdeling te veel een eigen uitleg geeft van de 
Procedurerichtlijn en onvoldoende kijkt naar de tekst van de 
richtlijn en de overwegingen van het Hof van Justitie in het Samba 
Diouf-arrest over de rechterlijke toetsing in asielzaken. Daardoor is 
de onderbouwing van de uitspraak, die uitgaat van een minder 
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terughoudende rechterlijke toetsing dan voorheen, niet altijd 
overtuigend. Dat roept bij mij de vraag op of de Afdeling 
prejudiciële vragen had moeten stellen over de uitleg van de 
Procedurerichtlijn. 
In 2016 heb ik in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland  
onderzoek gedaan naar de wijze waarop de IND de integrale 
geloofwaardigheidsbeoordeling uitvoert. Nieuw aan deze 
beoordeling is dat de IND moet benoemen welke relevante 
aspecten geloofwaardig en welke niet geloofwaardig worden 
bevonden aan de hand van indicatoren zoals consistentie en mate 
van detail. Er is een beperkt dossieronderzoek uitgevoerd, waarbij 
de IND inzage heeft gegeven in  dossiers, inclusief de interne 
dossierstukken. Ook zijn enkele interviews met IND-
beslisambtenaren gehouden. Op basis van dit indicatieve 
onderzoek heb ik het rapport ‘Bij gebrek aan bewijs’ geschreven 
waarin in detail wordt besproken hoe de integrale 
geloofwaardigheidsbeoordeling wordt uitgevoerd. Er wordt  ook 
ingegaan op bijzondere groepen, zoals LHBT-asielzoekers en 
andere kwetsbaren groepen,  en op asielverzoeken van 
bekeerlingen. Mijn bevinding is dat de IND grondig en 
gedetailleerd werkt, zowel in de gehoorfase als bij de beoordeling 
van de geloofwaardigheid. De werkwijze is bewerkelijk, maar wordt 
door de geïnterviewde ambtenaren als objectiever en transparanter 
ervaren. Op een aantal punten verdient de werkwijze echter 
verbetering. Zo worden bij relevante elementen niet de negatieve 
en positieve geloofwaardigheidsindicatoren tegen elkaar gewogen. 
Ook wordt het concept van het voordeel van de twijfel niet 
duidelijk toegepast. Het was heel positief dat op de 
expertbijeenkomst over het onderzoek in januari 2017 door alle 
betrokken partijen (rechters, advocatuur, beleid en wetenschap) 
serieus naar oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten werd 
gezocht.    
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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 Leiden 
Universiteit als één van haar kerntaken. In 2016 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 heeft het Instituut ook diverse 
scripties begeleid. Nieuw dit jaar was de bijdrage aan de Advanced 
Master Children’s Rights.  
 
4.1.1 Bachelor Onderwijs  
European Migration Law: 5 ECTS. Gedoceerd door Mark 
Klaassen. 
 
European Asylum Law: 5 ECTS. Gedoceerd door Stefan Kok. 
 
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 
Mark Klaassen, Stefan Kok, Gerrie Lodder en Peter Rodrigues. 
Master International Relations. 
 
Kind en Migratie: 5 ECTS. Gedoceerd door Mark Klaassen en 
Peter Rodrigues. LL.M. Jeugdrecht.  
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Public International Law: 10 ECTS. Twee weken gedoceerd door 
Peter Rodrigues, Mark Klaassen en Stefan Kok. LL.M. Public 
International Law. 
 
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 2016 hebben de medewerkers van het Instituut begeleiding 
gegeven bij het schrijven van 15 masterscripties die in 2016 zijn 
afgerond. Scripties die werden gewaardeerd met een 8 of hoger zijn 
op de website gepubliceerd.  
 
LL.M. Staats- en Bestuursrecht: 3 
LL.M. Public International Law: 6 
LL.M. Jeugdrecht: 3 
Advanced LL.M. European & International Human Rights Law: 2 
Advanced LL.M. International Children’s Rights: 1 
 
4.3 Summer Course  
 
In 2016 heeft Mark Klaassen de Summer Course ‘Migration and 
the Family in the Globalising World’ gecoördineerd en samen met 
Peter Rodrigues gedoceerd. Studenten van verschillende faculteiten 
van de Universiteit Leiden hebben hier vanuit hun eigen 
studieachtergrond een bijdrage geleverd aan discussies met 
meerdere (internationale) sprekers.  
  
4.4 Gastcolleges  
 
Mariana Gkliati heeft aan de University of London twee 
gastcolleges gegeven: 

College The Nation State and forced migration, Refugee Law 
Initiative, 26 november 
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College From Frontex to the European Border and Coast Guard: 
Responsibility for human rights violations at the borders, Refugee Law 
Initiative, 13 december 

 
Peter Rodrigues heeft gastcolleges gegeven bij verschillende vakken  
in de bachelor- en (advanced) masterfase:  

College Racial discrimination in het keuzevak EU Non-
Discrimination Law (bachelor), Universiteit Leiden, 27 
februari 
College Invloed van het Europese recht op het vreemdelingenrecht in de 
Master Europees bestuursrecht, Universiteit Leiden, 15 april 
Lecture of the Honours Class Migration and the Family in the 
Globalising World, Universiteit Leiden, 20 juni 
Panelist on the Migration crisis in the Summer School 
International children’s rights, Universiteit Leiden, 14 juli 
College The ECHR and immigrants and refugees  in de advanced 
master European and International Human Rights Law, 
Universiteit Leiden, 28 september 
College Race and ethnicity voor het vak Discrimination in 
Law & Society, Rechtssociologie, Universiteit Leiden, 23 
november 
College Refugee Law and Migration Law, voor de Master 
Governance of Migration and Diversity, EUR Rotterdam, 21 
december 

 
Mark Klaassen heeft in 2016 gastcolleges gegeven in zowel regulier 
onderwijs als in de Collegereeks ‘Mensenrechten en…’:  

College Mensenrechten en vreemdelingenrecht, in de collegereeks 
Mensenrechten en…, 26 februari 
College Migration and Children’s Rights, in het LLC vak 
Introduction to Children’s Rights, 22 november 
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5. CURSUSSEN 
 
Het Instituut verzorgt jaarlijks verschillende cursussen voor 
advocaten en andere doelgroepen op het terrein van het 
immigratierecht. Zowel in samenwerking met het Juridisch Post 
Academisch Onderwijs (JPAO) als in samenwerking met andere 
aanbieders zijn er in 2016 verscheidene cursussen gegeven door 
medewerkers van het Instituut.  
 
Incompany Het kind in het vreemdelingenrecht  
20 januari 
Peter Rodrigues, Mark Klaassen en Stefan Kok 
Inleiding, gezinsmigratie en asiel & mensenhandel 
Voor de Directie Migratiebeleid van het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie 
 
Actualiteitencursus vreemdelingenrecht  
3 oktober 
Peter Rodrigues, Stefan Kok en Mark Klaassen in samenwerking 
met Edulaw 
Uitgeprocedeerde vreemdelingen, de Procedurerichtlijn en 
gezinsmigratie.  
 
Incompany Crimmigrati: strafrecht in het vreemdelingenrecht  
12 oktober 
Peter Rodrigues, Maartje van der Woude en Mark Klaassen 
Inleiding, Mobiel Toezicht Veiligheid en openbare orde 
Voor de Directie Migratiebeleid van het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie 
 
Inhouse cursus IND  
21 en 24 november 
Mark Klaassen 
Artikel 8 EVRM en nieuwe medewerkers IND 
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Training over de discriminatieverboden voor politiemensen,  
Peter Rodrigues 
9 november 
Studiedag ‘Discriminatie in heden en verleden’ van de Anne Frank 
Stichting, Amsterdam 
 
Cursus vreemdelingenrecht voor tolken en vertalers  
7 december 
Gerrie Lodder 
Vreemdelingenrecht ten aanzien van derdelanders 
Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers (SIGV) 
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6. ONDERZOEK 
  
Promotieonderzoek 
 
In 2016 zijn de onderzoeken van Mariana Gkliati, Gerrie Lodder en 
Christian Mommers voortgezet. Chinwe Onuoha is haar 
promotieonderzoek onder begeleiding van prof. mr. Rodrigues en 
dr. Klaassen begonnen. 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 Gkliatia 
‘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  
 
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.  
Promotores: Prof. mr. P.R. Rodrigues en dr. M.A.K. Klaassen 
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7. PUBLICATIES EN PRESENTATIES 
 
In dit hoofdstuk volgt onder punt 7.1 een overzicht van boeken 
waaraan door medewerkers van het Instituut een bijdrage is 
geleverd. Verder bevat dit hoofdstuk een overzicht van artikelen en 
annotaties geschreven door Instituutsmedewerkers. Tot slot volgen 
bijdragen aan symposia en lezingen die niet zijn opgenomen onder 
de onderwijsactiviteiten zoals beschreven in hoofdstuk 3.  
 
7.1 Publicaties   
 
7.1.1 Boeken en bijdragen aan boeken  
P.R. Rodrigues, ‘Misbruik van migratierecht’, in: Liber Amicorum 
Henk Lubberdink, Graag nog even bespreken, , Leiden: Drukkerij Van 
der Linden 2016, p. 273-280. 
 
P.R. Rodrigues, ‘Inval Afrikaans Feest’, in: W. den Ouden e.a. 
(red.), 100 jaar AB, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 125-227.  
 
P.R. Rodrigues, ‘Overdracht van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen is in strijd met het EU-Handvest, Noot bij HvJEU 6 
maart 2013’, in: EU-Handvest Selecties, Den Haag: Sdu 2016 p. 245-
260. 
 
P.R. Rodrigues and J. Stein, ‘The prevention of child statelessness 
at birth: a multilevel perspective’, in: Ton Liefaard & Julia Sloth-
Nielsen (eds.), The United Nations Convention on the Rights of the Child: 
Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead, Leiden: Brill Nijhoff 
2016, p. 390-413. 
 
P.R. Rodrigues, Zorgen voor uitgeprocedeerde vreemdelingen, 
(Thorbeckecolleges), Mechelen: Wolter Kluwer 2016. 
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7.1.2 Rapporten  
S.G. Kok, Bij gebrek aan bewijs, De beoordeling van de  geloofwaardigheid 
van het asielrelaas onder Werkinstructie 2014/10, Leiden: 25 november 
2016. 
 
S.G. Kok & P.R. Rodrigues, Hoofdstuk Minderjarige vreemdelingen, 
Advies Kinderrechtenmonitor 2016, Afdeling Jeugdrecht 
Universiteit Leiden 2016, p. 229-279 
 
P.R. Rodrigues e.a., Advies Kinderrechtenmonitor 2016, Brunning, 
Bolscher, Liefaard, Rap en Rodrigues (ed.), Afdeling Jeugdrecht 
Universiteit Leiden 2016. 
  
7.1.3 Artikelen  
K. Groenendijk & P.R. Rodrigues, ‘Symboolwet discrimineert 
allochtonen’, de Volkskrant, 25 april 2016. 
 
M.A.K. Klaassen & G.G. Lodder, ‘Kroniek Gezinsmigratie’, 
Asiel&Migrantenrecht 2016/1, p. 34-43. 
 
M.A.K. Klaassen & J.J. Rijpma, ‘Vluchtelingencrisis, Gezinsleven 
en het Risico van een Race-to-the Bottom’, Asiel&Migrantenrecht 
2016/6/7, p. 316-321. 
 
S.G. Kok, ‘Hoe functioneert het Dublinsysteem?’, 
Asiel&Migrantenrecht 2016/6/7, p. 291-297. 
 
G.G. Lodder, ‘Loon naar werken voor de EU arbeidsmigrant?’, 
Nederlands Juristenblad, 2016/37, p. 2744-2752. 
 
P.R. Rodrigues, ‘Gelijke behandeling en het College voor de 
Rechten van de Mens (2015)’, Tijdschrift voor Consumentenrecht, 
2016/5, p. 224-231. 
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P.R. Rodrigues & M.A.H. van der Woude, ‘Proactieve 
politiecontrole en onderscheid naar etniciteit of nationaliteit’, 
Nederlands Juristenblad 2016/32, p. 2294-2302. 
 
7.1.4 Annotaties  
Annotaties voor Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) 2016 
M.A.K. Klaassen: 121, 413 
P.R. Rodrigues: 85, 183, 355 
 
Annotaties voor Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV) 2016 
M.A.K. Klaassen: 176 
S.G. Kok: 194 
 
Annotaties voor European Human Rights Cases (EHRC) 2016 
G.G. Lodder: 88 
 
7.1.5 Blogs 
Mariana Gkliati 
- ‘Traditional legal methodology: What if you have never seen an 

elephant before?’, Leiden Law Blog, 26 februari. 
- ‘Registering Humanity: The EU’s Plan to Halt Citizen-led 

Response to the Migration Crisis’, Border Criminologies, 
University of Oxford, 21 maart. 

- ‘Impact of Social Sciences’, London School of Economics and 
Political Science, 29 april. 

- ‘Proud to Aid and Abet Refugees: The Criminalization of ‘Flight 
Helpers’ in Greece’, Border Criminologies, University of 
Oxford, 23 mei.  

- ‘Greece creates new Asylum Committees after decisions 
blocking returns under the EU-Turkey deal’, Leiden Law Blog, 
5 augustus. 

- ‘The potential of big data and new technologies in human rights 
research’, Leiden Law Blog, 27 september. 
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- ‘Impact of Social Sciences’, London School of Economics, 30 
september. 

 
Mark Klaassen 
- ‘The Jungle and the Right to Family Unification’, Leiden Law 

Blog, 10 februari. 
- ‘The Future of EU Asylum Law’, Leiden Law Blog, 21 april. 
- ‘The Commission proposal on the recast of the Dublin 

Regulation: A backward step?’,  Leiden Law Blog, 24 juni. 
- ‘Divorce of Convenience?’, Leiden Law Blog, 13 oktober. 
 
Peter Rodrigues  
- ‘EU-Turkey deal: good on paper, bad in practice’, Leiden Law 

Blog, 12 april. 
 
7.2 Lezingen, bijdragen aan symposia   
 
Mark Klaassen  
- Presentatie Gezinshereniging, Universiteit Utrecht, 11 januari. 
- Lezing European refugee protection – a long term perspective, AEGEE 

Europe Conference, Leiden, 26 februari 2016. 
- Presentatie proefschrift, Universiteit Gent, 4 maart. 
- Presentatie proefschrift, Rechtbank Den Haag, 21 maart. 
- Dagvoorzitter en presentatie Bijeenkomst over Nareis van 

Statushouders, JSV Liberi, Universiteit Leiden, 29 april.  
 
Stefan Kok  
- Discussant seminar ‘Restricting Citizenship in the Netherlands and 

Canada’, LIMS, 11 februari.  
- Voorzitter paneldebat, Europe vs. the Rest, Can European and global 

identity coexist?, AEGEE Europe Conference, Leiden, 26 
februari. 
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- Lezing European refugee protection – a long term perspective, AEGEE 
Europe Conference, Leiden, 26 februari. 

- Lezing Veilige landen, WRV Asiel, Amersfoort, 8 november. 
- Lezing Asielverzoeken van kinderen van families, VluchtelingenWerk 

Nederland (Tell me more-project), Amersfoort , 7 december. 
 
Gerrie Lodder  
- Lezing ‘Arbeidsuitbuiting van Migranten’, ELSA, Leiden, 21 

november.  
 
Peter Rodrigues  
- Voordracht Migratiecrisis in de EU, AEGEE, Leiden, 27 januari. 
- Voordracht Migration crisis in the EU, Opening van de Europese 

conferentie van het Europese studentennetwerk AEGEE, 
Leiden. 25 februari. 

- Thorbeckelezing te Gent, Zorg voor uitgeprocedeerde vreemdelingen, 
Rechtenfaculteit Gent, 4 maart 

- Lezing Refugee law in relation to the humanitarian tragedy in Syria, 
“The Dynamics of the Syria Conflict: Challenges for 
Contemporary International Law,” The Grotius Centre for 
International Legal Studies & The Kalshoven-Gieskes Forum 
on International Humanitarian Law, Leiden Law School, 30 
maart 

- Panelist International law and the Migration Crisis, Hague Academy 
Advanced Course on International Criminal Law, the Hague, 30 
mei. 

- Panelist Child statelessness, Farewell seminar voor Prof. de Groot, 
Maastricht, 14 oktober 

- Presentatie Abuse of Migration Law, Expertmeeting Interaction 
between Legal Systems, Universiteit Leiden, 28 november 

- Lezing, Migrating to Europe: facts, figures and stories, Studium 
Generale Leiden, 14 december 
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8. LIDMAATSCHAPPEN  
 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de lidmaatschappen 
van redacties, commissies en dergelijke van de 
Instituutsmedewerkers.  
 
Mariana Gkliati 

- Lid van de School of Human Rights Research 
- Lid van het Doctoral Affiliate Network of the Refugee Law 

Initiative  
- Lid van de  Interest Group on Migration and Refugee Law of 

the European Society of International Law  
- Extern Lid van Statewatch (Frontex Observatory) 
 
Mark Klaassen 
- Bestuurslid van de Dutch Association for Migration Research 

(DAMR) 
- Lid van de School of Human Rights Research 
- Lid van World Connectors  
 
Stefan Kok 
- Redacteur Asiel & Migrantenrecht, tijdschrift van Stichting 

Migratierecht Nederland en Vluchtelingenwerk Nederland,  
- Commissie Strategisch Procederen, VluchtelingenWerk 

Nederland 
- Lid Begeleidingscommissie Evaluatie van de Wet Biometrie 

Vreemdelingenketen WODC  
 
Gerrie Lodder 
- Redacteur Rijkswet op het Nederlanderschap, Sdu Uitgevers, 

Den Haag 
 
Peter Rodrigues 
- Medewerker bij het Tijdschrift voor Consumentenrecht en 

Handelspraktijken 
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- 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, Sdu Uitgevers, 

Den Haag 
- Lid van de International Advisory Board of the Maastricht 

Centre for Citizenship, Migration and Development 
- Mede-oprichter en bestuurslid van de Stichting Migratierecht 

Nederland 
- Mede-oprichter en voorzitter van Dutch Association for 

Migration Research (DAMR) 
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