
Nieuwsarchief Immigratierecht (2006 -2015) 

10 november 2015 | JPAO Vreemdelingenrecht actueel 

Dinsdag 10 november 2015 organiseert het Instituut voor Immigratierecht samen met het 

Juridisch PAO de ‘Actualiteitencursus regulier vreemdelingenrecht’. 

 

In deze cursus wordt nader ingegaan op actuele thema’s in het Immigratierecht, waardoor 

professionals die werkzaam zijn op het terrein van de het reguliere vreemdelingenrecht in 

staat worden gesteld hun vakkennis bij te houden en kennis te nemen van de laatste 

ontwikkelingen. Ook de consequenties voor de rechtspraktijk worden behandeld. 

De cursus vindt plaats op dinsdag 10 november 2015 van 12.30 tot 17.00 in Leiden (4 PO 

NOvA). De cursusleiding is in handen van M.A.K. Klaassen, MA LLM, die de recente 

jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie over inburgeringsmaatregelen 

(Case C-579/13 P&S and Case C- 153/14 K&A ). De andere twee docenten worden 

binnenkort bekend gemaakt.  

 

Klik hier voor meer informatie en inschrijving. 

03-09-2015 

Is gezinshereniging een mensenrecht? 

Op 3 november 2015 verdedigt Mark Klaassen zijn proefschrift "The Right to Family 

Unification: Between Migration Control and Human Rights". 

 

De centrale vraag in het onderzoek is of er een mensenrecht op gezinshereniging bestaat, en 

zo ja waar dit recht uit bestaat. Door middel van een analyse en vergelijking van verschillende 

bronnen van internationaal en Europees recht wordt aangetoond dat, alhoewel er geen 

specifiek verdrag is gericht op het recht op gezinshereniging, dit mensenrecht toch bestaat als 

afgeleide van het bredere recht op eerbiediging van gezinsleven. In een vergelijking van het 

nationale recht op gezinshereniging wordt voor verschillende lidstaten bekeken hoe de 

http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/mklaassen.html
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bronnen van internationaal en Europees recht op het gebied van gezinshereniging doorwerken 

in de nationale rechtsstelsels. 

Datum en Locatie 

De verdediging zal plaatsvinden op dinsdag 3 november 2015 om 13:45u in het 

Academiegebouw aan het Rapenburg 73 in Leiden.   

Na de plechtigheid zal een receptie plaatsvinden in het Academiegebouw waarvoor u van 

harte bent uitgenodigd. 

30-07-2015 

De vluchtelingencrisis bezien vanuit recht, geschiedenis en 

ervaring 

Is de aanzwellende migrantenstroom een test voor de Europese Unie? Op het 

actualiteitencollege van de Leidse rechtenfaculteit plaatsten verschillende sprekers daar 

kanttekeningen bij. 

 

Europa heeft eerder te maken gehad met vluchtelingenstromen. Zo ving Nederland in 1956 

enkele duizenden Hongaren op, na het neerslaan van de Hongaarse opstand. Nationaal 

Archief/Collectie Spaarnestad/Fotograaf onbekend. 

In een overvolle collegezaal gaven op 16 september drie Leidse wetenschappers en één gast 

duiding aan de vluchtelingencrisis, elk vanuit het eigen expertisegebied. Hoogleraar 

immigratierecht Peter Rodrigues verduidelijkt dat vluchtelingen door verschillende verdragen 

worden beschermd, onder andere door de conventie van Genève uit 1951. Die verwoordt het 

‘verbod op refoulement’: een vluchteling mag niet teruggestuurd worden als er in het land van 

herkomst gegronde vrees voor vervolging bestaat. De conventie is door 145 staten 

ondertekend, niet alleen Europese. Rodrigues noemt het daarom schrijnend dat bijvoorbeeld 

de VS en de Arabische landen zich nu grotendeels afzijdig houden. 

 

http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/rodrigues.html
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Historische voorgangers 

 

EU-voorzitter Donald Tusk heeft voor woensdag 23 september een EU-top ingelast om te 

zoeken naar een oplossing voor de vluchtelingencrisis. 

Hoogleraar Marlou Schrover, gespecialiseerd in de geschiedenis van migratie, ziet de 

vluchtelingencrisis niet zozeer als een uitdaging voor Europa, maar voor internationale 

samenwerking in bredere zin. Ook voordat de EU bestond probeerden landen al samen 

vluchtelingen te helpen. En soms met succes. Een voorbeeld is de Nansenpas uit de jaren 

twintig, een paspoort dat de Volkenbond verstrekte aan Russische en Armeense vluchtelingen 

die na de Russische revolutie statenloos waren geworden. Helaas kennen moeizame 

onderhandelingen eveneens hun historische voorgangers. Zo belegde de Amerikaanse 

president Roosevelt in 1938 de conferentie van Evian. Hij wilde landen bewegen meer joodse 

vluchtelingen uit Duitsland op te vangen, maar dat mislukte. Er was eerst een holocaust voor 

nodig voordat staten het later alsnog eens werden over de rechten van vluchtelingen. ‘Het 

verdrag van Genève is gebaseerd op de schaamte over Evian’, aldus Schrover. 

 

De kern van Europa 

 

Leidse juristen voelen zich betrokken bij de vluchtelingencrisis, bleek uit de massale opkomst 

voor het actualiteitencollege. 

De vluchtelingencrisis is dan wel geen exclusief Europees probleem, zij raakt wel aan de kern 

van waar Europa voor staat. Dit stelt dr. Jorrit Rijpma, docent Europees recht. Zonder 

solidariteit tussen de lidstaten en een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheid heeft 

Europa nauwelijks bestaansrecht. En bij open binnengrenzen hoort een gemeenschappelijk 

asielbeleid. Daarvoor hoeven partijen nu niet haastig naar de tekentafel, zegt Rijpma. Zo’n 

beleid ligt al klaar, alleen houdt niemand zich eraan. Dat is zorgelijk, maar er is wel hoop. 

‘Europa is gebouwd op crises. Misschien dat ook deze crisis uiteindelijk goed uitpakt.’ 

Agentschappen als Frontex of EASO, de European Asylum Support Office, moeten volgens 

http://www.hum.leiden.edu/history/staff/schrover.html
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de jurist worden ingezet om samen met lidstaten hun procedures op orde te brengen. En laten 

we niet alleen de crisis van vandaag oplossen, maar ook die van morgen. Dus nu al werken 

aan integratie van vluchtelingen in hun nieuwe thuisland. 

 

Chaos als magneet 

Een verrassend perspectief komt van spreker Fatma Özgümüş. Zij is in 1984 zelf uit Turkije 

gevlucht, en nu directeur van de koepel voor vluchtelingenorganisaties. Ze ziet de gemengde 

migrantenstroom die Europa nu overspoelt met lede ogen aan. ‘Het verdrag van Genève heeft 

levens gered’, aldus Özgümüş. ‘Maar het is een buitengewoon exclusief 

mensenrechtenverdrag. Nu dreigt het te bezwijken, omdat er geen onderscheid meer wordt 

gemaakt tussen vluchtelingen en mensen die om andere redenen migreren.’ Die laatsten zijn 

zeker geen misdadigers, benadrukt ze. Maar het zijn géén vluchtelingen. Door dat onderscheid 

uit het oog te verliezen creëren we een chaos die werkt als een magneet. 

Werk aan de winkel 

Het recht is niet in staat om een nieuwe wereldorde te stichten, onderkennen de sprekers. 

Maar juristen kunnen wel helpen. Klaarheid brengen in het debat, opkomen voor 

mensenrechten, bijdragen aan een snelle uitvoering van asielprocedures – en ook, heel 

praktisch, zorgen voor wettelijke erkenning van buitenlandse diploma’s. In het hart van de 

vluchtelingencrisis is er werk aan de winkel voor juristen. 

21-09-2015 

Woensdag 16 september | Actualiteitencollege over de 

vluchtelingencrisis 

Na de eurocrisis domineert nu de vluchtelingencrisis het nieuws en de politieke agenda. 

Dagelijks worden we geconfronteerd met beelden van met name Syrische vluchtelingen op 

drift naar en door Europa. Misschien nog wel meer dan bij de Eurocrisis roept deze crisis 

vragen op die raken aan het hart van de Europese samenwerking en de normen en waarden 

waar de Unie voor staat. 

Europese vluchtelingencrisis 

 

Net als bij de Eurocrisis, spelen er naast grote politieke vragen ook tal van juridische 

kwesties. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid organiseert hier een actualiteitencollege over. 



Welke regels gelden er voor de opvang en behandeling van asielzoekers? Wat betekent de 

huidige crisis voor het gemeenschappelijk Europees asielsysteem? Tegelijkertijd is het goed 

om ons af te vragen in hoeverre deze crisis uniek is en hoe de Nederlandse samenleving en de 

universiteit hierop dienen te reageren. 

 

Verschillende invalshoeken 

De bijeenkomst wordt voorgezeten door Prof. Rick Lawson, en gaat van start met een aantal 

korte inleidingen vanuit verschillende invalshoeken (elk max. 10 minuten): 

 Prof. Peter Rodrigues: de internationaalrechtelijke dimensie  

 Prof. Marlou Schrover: de historische dimensie  

 Dr. Jorrit Rijpma: de Europeesrechtelijke dimensie  

Daarna zal er gelegenheid zijn voor vragen en discussie. De bijeenkomst staat uiteraard open 

voor alle medewerkers, studenten en andere geïnteresseerden. 

Tijd en locatie 

Woensdag 16 september van 11-13.00 uur 

Grotius zaal, Kamerlingh Onnes Gebouw, Leiden 

11-09-2015 

Promotie Mark Klaassen 3 november 2015 

Op 3 november 2015 verdedigt Mark Klaassen zijn proefschrift "The Right to Family 

Unification: Between Migration Control and Human Rights". 

 

De centrale vraag in het onderzoek is of er een mensenrecht op gezinshereniging bestaat, en 

zo ja waar dit recht uit bestaat. Door middel van een analyse en vergelijking van verschillende 

bronnen van internationaal en Europees recht wordt aangetoond dat, alhoewel er geen 

specifiek verdrag is gericht op het recht op gezinshereniging, dit mensenrecht toch bestaat als 

afgeleide van het bredere recht op eerbiediging van gezinsleven. In een vergelijking van het 
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nationale recht op gezinshereniging wordt voor verschillende lidstaten bekeken hoe de 

bronnen van internationaal en Europees recht op het gebied van gezinshereniging doorwerken 

in de nationale rechtsstelsels. 

Datum en locatie 

De verdediging zal plaatsvinden op dinsdag 3 november 2015 om 13:45u in het 

Academiegebouw aan het Rapenburg 73 in Leiden.  

Na de plechtigheid zal een receptie plaatsvinden in het Academiegebouw waarvoor u van 

harte bent uitgenodigd. 

02-09-2015 

Annotaties in nieuwe bundel Rechtspraak 

Vreemdelingenrecht 1950/2015 

Mark Klaassen en Gerrie Lodder hebben voor de nieuwe editie van de verzamelbundel van 

Rechtspraak Vreemdelingenrecht de rubriek gezinshereniging verzorgd. 

 

In de bundel, die in augustus 2015 is verschenen, bespreken Klaassen en Lodder de meest 

relevante jurisprudentie op het gebied van gezinshereniging van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

De bundel is primair bedoeld voor het onderwijs, zowel aan universiteiten en hogescholen als 

aan praktijkopleidingen van rechterlijke macht, advocatuur en overheid. De annotaties bij de 

uitspraken van internationale hoven zijn in het Engels geschreven.  

 

Voor meer informatie zie: 

Ars Aequi  

http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/mklaassen.html
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Rechtspraak Vreemdelingenrecht  

02-09-2015 

Rodrigues in RTL4 journaal over bootvluchtelingen 

Op donderdag 6 augustus reageert Rodrigues op de maatregelen van de EU ter voorkoming 

van fatale ongelukken met vluchtelingen in de Middellandse zee. 

 

Klik hier voor de bewuste uitzending. 

18-08-2015 

Summer Course over Gezinsmigratie 

In de zomer van 2016 organiseert het Instituut voor Immigratierecht een twee weken durende 

Engelstalige zomercursus met als thema ‘Migration and the Family in the Globalising World’. 

 

http://www.arsaequi.nl/libri-uitgave/15322/Rechtspraak_Vreemdelingenrecht_1950-2015.html
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Alleen studenten van een Honours College van de Universiteit Leiden kunnen deelnemen aan 

deze zomercursus.  

 

Tijdens de cursus worden verschillende onderwerpen binnen het thema gezinsmigratie 

besproken vanuit een interdisciplinair perspectief. Het programma bestaat uit dezen 

bijeenkomsten, een excursie en een symposium waar door de deelnemers zelf invulling aan 

zal worden gegeven. De onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten zullen worden behandeld 

zijn:  

- The family and migration: An introduction  

- Looking back: family migration policies in the past century  

- Children and the family: What is in the best interests of the child?  

- Left without a family: unaccompanied minors in the EU and the US  

- Transnational families in the globalizing world  

- The EU and family migration: Who holds the keys?  

- The family, migration control and human rights  

 

De docenten van het Instituut voor Immigratierecht zullen samen met docenten uit andere 

disciplines en van andere universiteiten met de deelnemende studenten in discussie gaan over 

deze onderwerpen.  

 

Registratie voor deze Summer Course is mogelijk vanaf eind november. Studenten die hieraan 

mee kunnen doen zullen hier per e-mail van op de hoogte worden gebracht. Voor meer 

informatie klik hier.  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Mark Klaassen.  

03-08-2015 

Mariana Gkliati gaf presentatie tijdens een conferentie in 

Parijs 

Op 7 juli hield Mariana Gkliati een presentatie tijdens de 22ed conferentie van Europeanists 

in Parijs. Onder de titel: 'The CJEU as a progressive force for rights recognition: the case of 

migration law' heeft zij daar een paper gepresenteerd. 

 

https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/55425/migration-and-the-family-in-the-globalising-world
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De power point slides zijn hier verkrijgbaar 

28-07-2015 

Rodrigues in het NRC over de positie van Roma 

In het NRC verscheen een ingezonden stuk van Huub van Baar en Peter Rodrigues. Het 

artikel gaat over een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over achterstelling van 

Roma in Bulgarije en welke betekenis die uitspraak ook voor Nederland zou moeten hebben. 

 

Klik hier voor het betreffende artikel. 

23-07-2015 

Lezing over de positie van echtgenoten van hetzelfde 

geslacht in het migratierecht van EU en VS 

Op woensdag 27 mei 2015 spreekt Fulbright-Schuman fellow Scott Titshaw over zijn 

rechtsvergelijkend onderzoek naar de erkenning van gelijkgeslachtelijke huwelijken in het 

Europese en Amerikaanse migratierecht. 

 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/cjeu-as-progressive-force---ces-paris-2015-2.pdf
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Klik hier voor de engelstalige aankondiging. 

19-05-2015 

 

Peter Rodrigues over bed, bad en brood 

Peter Rodrigues geeft toelichting over effecten van het voorzien in bed, bad en brood voor 

uitgeprocedeerde vreemdelingen 

 

Dit deed hij onlangs in het Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad. 

23-04-2015 

Jaarverslag 2014 

Het jaarverslag 2014 van het Instituut voor Immigratierecht is gepubliceerd.   

 

In het verslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de medewerkers van het 

Instituut in het jaar 2014. 

15-04-2015 

 

Gerrie Lodder geeft lezing over Europese immigratie 

discussie 

http://law.leiden.edu/organisation/publiclaw/publicinternationallaw/news/scott-titshaw.html
http://law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/rodrigues.html
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Op woensdag 1 april hield Gerrie Lodder een lezing in de cyclus Global Challenges 

georganiseerd door Studium Generale en Leiden University College getiteld: Beyond the 

statistics: migration into Europe. 

 

In de lezing werd de Europese immigratie discussie bezien vanuit onder andere historische, 

juridische en antropologische perspectieven. Na afloop van de lezing volgde een levendige 

discussie met de zaal. De lezing in het Auditorium van het Leiden University  werd door 

ongeveer 80 mensen bezocht 

15-04-2015 

Peter Rodrigues in NOS-journaal over het 

vluchtelingenbeleid 

Peter Rodrigues gaf in het NOS-journaal van 23 maart 2015 commentaar op het VVD-plan 

om vluchtelingen van buiten Europa niet meer toe te laten. In hoeverre is dit juridisch 

haalbaar? 

 

Rodrigues oordeelt dat bestaande wetten en verdragen zouden moeten worden herzien. Te 

denken valt aan het Vluchtelingenverdrag uit 1951 en het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens. De huidige Europese afspraken t.a.v. het gemeenschappelijk asielbeleid zijn ter 

versterking van de positie van de asielzoeker. Deze plannen staan daar haaks op. 

Klik hier om het item van het NOS-journaal te zien. 

24-03-2015 

http://law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/gglodder.html
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Voorjaarsbijeenkomst van de Dutch Association for 

Migration Research | 28 mei 2015 

Het thema van deze voorjaarsbijeenkomst is ‘Kind & Migratie’. 

 

De bijeenkomst vindt plaats in de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden en wordt 

georganiseerd in samenwerking met de Leiden Institute for Migration Studies (LIMS). 

Tijdens de bijeenkomst zullen onderzoekers uit verschillende vakgebieden hun invulling 

geven aan het centrale thema. Daarna zullen onderzoekers uit een ander vakgebied de 

discussie met het publiek inleiden. 

Klik hier voor meer informatie vinden over het programma en de inschrijving. 

17-03-2015 

 

21 april 2015 | JPAO Vreemdelingenrecht actueel 

Dinsdag 21 april 2015 organiseert het Instituut voor Immigratierecht samen met het Juridisch 

PAO de ‘Actualiteitencursus regulier vreemdelingenrecht’. 

 

In deze cursus wordt nader ingegaan op actuele thema’s in het Immigratierecht, 

waardoor  professionals die werkzaam zijn op het terrein van de het reguliere 

vreemdelingenrecht in staat worden gesteld hun vakkennis bij te houden en kennis te nemen 

van de laatste ontwikkelingen. Ook de consequenties voor de rechtspraktijk worden 

behandeld.    

De cursus vindt plaats op dinsdag 21 april 2015 van 12.30 tot 17.00 in Leiden (4 PO NOvA). 

De cursusleiding is in handen van M.A.K. Klaassen, MA LLM, die de recente jurisprudentie 

van het HvJ EU zal bespreken. Daarna gaat Dr.mr. F.F. Larsson, advocaat bij Ad Astra 

Advocaten, in op de ontwikkelingen op het gebied van ‘bed, bad en brood’, en tot slot 

behandelt mr. B.K. Olivier de actualiteiten regulier.   

Klik hier voor meer informatie en inschrijving. 

http://www.damr.eu/
http://paoleiden.nl/cms3/index.php/14-rechtsgebieden/immigratierecht/783-actualiteiten-regulier-vreemdelingenrecht-5#toelichting


 

Seminar over de rechten van kwetsbare kinderen tijdens ILS congres 

Tijdens het facultaire congres Interaction Between Legal Systems hebben Mark Klaassen en 

Yannick van den Brink op 22 januari 2015 een seminar verzorgd over de rechten van kinderen 

uit bijzonder kwetsbare groepen. 

 

Als eerste spreker vertelde Stephanie Rap (Universiteit Utrecht) over de uitkomsten van haar 

promotieonderzoek over de participatie van jeugdige verdachten in het jeugdstrafproces. In dit 

kader heeft Stephanie in elf Europese landen onderzocht in hoeverre wordt voldaan aan de 

voorwaarden voor de effectieve participatie van jonge verdachten. Wat opviel was de 

succesvolle aanpak in Schotland, waar onder andere de ouders een voorname rol hebben in de 

children’s hearings.  

 

Een ander perspectief op het thema werd geboden door Maria de Jong-de Kruijf (Universiteit 

Leiden), die in haar presentatie inging op haar promotieonderzoek over de rechtmatigheid van 

plaatsingen in de gesloten jeugdzorg. Aan de hand van haar onderzoeksresultaten legde Maria 

de toehoorders de dilemma’s voor die relevant zijn bij de plaatsing van een minderjarige in de 

gesloten jeugdzorg. Het erg actuele thema van jeugdige jihadreizigers werd hierbij als 

voorbeeld gebruikt.  

 

De rol van het middel van voorlopige hechtenis in het jeugdstrafrecht werd besproken door 

Yannick van den Brink (Universiteit Leiden). In zijn presentatie vertelde Yannick over zijn 

lopende promotieonderzoek waarvoor hij een groot aantal zittingen in het jeugdstrafrecht 

bezoekt. In de Nederlandse rechtspraktijk wordt het middel van voorlopige hechtenis vaak 

gebruikt, ook in jeugdstrafzaken. Het onderzoek van Yannick richt zich op de vraag hoe kan 

worden gewaarborgd dat voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht op een 

wettige en niet-arbitraire wijze wordt toegepast.  

 

Ten slotte rapporteerde Mark Klaassen (Universiteit Leiden) aan de hand van een recente 

uitspraak van een rechtbank over de rol van de rechten van het kind bij een aanvraag tot 

gezinshereniging van een moeder bij haar Nederlandse kind. Inzichtelijk werd dat het 

Vreemdelingenbesluit 2000 niet voorziet in de mogelijkheid van gezinshereniging van ouder 

bij kind en dat er bij de implementatie van het relevante EU recht alle reden is tot het stellen 

van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU.  

 

Na afloop van de presentaties was er ruimte voor vragen en discussie. Het seminar heeft op 

een illustratieve laten zien dat het thema rechten van het kwetsbare kind in meerdere 

rechtsgebieden speelt. Het seminar paste daarom met recht in het congres over de interactie 

tussen verschillende rechtssystemen. 

19-02-2015 

http://www.research.leiden.edu/research-profiles/interaction-legal-systems/ils-room-for-reflection/


Samenwerking met Rechtbank Den Haag 

In de maand februari hebben zestig studenten van het vak ‘Immigratierecht’ een bezoek 

gebracht aan de Rechtbank Den Haag. In drie groepen hebben de studenten daar een zitting 

van de vreemdelingenkamer bijgewoond. 

 

Tijdens de zittingen werden zowel reguliere zaken als asielzaken besproken. Nadat de 

zittingen waren afgelopen namen de verschillende rechters uitgebreid de tijd om vragen van 

de studenten te beantwoorden. De studenten bevraagden de rechters zowel over de 

vreemdelingrechtelijke inhoud van de zaken die op de zitting werden besproken als ook op 

hun persoonlijke ervaringen en indrukken als (vreemdelingen)rechter.  

 

Op basis van het rechtbankbezoek hebben de studenten een verslag geschreven. In hun 

verslag bespreken de studenten de indruk die het bezoek aan de rechtbank heeft gemaakt en 

de juridische achtergrond van één van de besproken zaken. Uit de verslagen die inmiddels zijn 

ingeleverd blijkt dat de studenten verrast waren over de informele setting van een 

vreemdelingrechtelijke zitting. Ook de specifieke taak die een rechter in een 

vreemdelingrechtelijke procedure heeft is een onderwerp dat door veel studenten in hun 

verslag werd besproken.  

 

Naast het bezoek van de rechtbank heeft senior-rechter Marion Soffers van de Rechtbank Den 

Haag  op 19 februari een gastcollege verzorgd voor de studenten. Hierin gaf ze de studenten 

een inhoudelijke indruk van haar baan door de studenten verschillende casussen uit de 

praktijk voor te leggen.  

 

Het Instituut voor Immigratierecht is erg tevreden over de samenwerking met de Rechtbank 

Den Haag en hoopt deze in de toekomst voort te zetten. 

05-03-2014 

 

Presentatie Kinderrechtenmonitor 2014 

Op 16 december presenteerde de Marc Dullaert, Kinderombudsman, samen met Peter 

Rodrigues in Perscentrum Nieuwspoort de Kinderrechtenmonitor 2014. 



 

De afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden schreef in samenwerking met het Instituut 

voor Immigratierecht in opdracht van de Kinderombudsman een adviesrapport voor de 

Kinderrechtenmonitor. 

06-01-2015 

Peter Rodrigues in de media, 18 november 2014 

Rodrigues geeft commentaar in de Volkskrant en Het Parool over het discriminerende 

karakter van publieksreacties op een door donkere Oranjevoetballers geplaatste foto op 

internet.  

 

Voor het artikel in de Volkskrant klik hier.  

Voor het artikel in het Parool klik hier. 

19-11-2014 
 

Conferentie Elena & Instituut voor Immigratierecht over 

het EU-Handvest  

Op 24 en 25 oktober 2014 organiseerden het Instituut voor Immigratierecht en het Elena-

netwerk een conferentie over de betekenis van het EU-Handvest van de Grondrechten voor 

het immigratie- en asielrecht. 

http://www.law.leidenuniv.nl/org/privaatrecht/jeugdrecht/
http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/
http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/
http://www.law.leidenuniv.nl/nieuws/kinderrechtenmonitor-2014.html
http://media.leidenuniv.nl/legacy/ook-op-internet-kun-je-niet-alles-roepen-de-.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/%27incidenten-niet-te-snel-racisme-noemen%27-het.pdf


 

Het Elena-netwerk is een Europees forum voor praktijkjuristen op het gebied van het 

asielrecht. Het netwerk wordt gecoördineerd door de European Council on Refugees and 

Exiles (ECRE) in Brussel. Het was de eerste keer dat het Elena-netwerk samenwerkte met een 

universiteit  bij de organisatie van een  Elena-conferentie.  Deze conferenties worden jaarlijks 

gehouden voor advocaten, rechters, rechtbankmedewerkers, NGO-experts 

en  beleidsmedewerkers in Europa. 

 Voor de conferentie The Use of the EU Charter of Fundamental Rights in Immigration and 

Asylum Law  in Leiden hadden zich ruim 100 deelnemers uit heel Europa ingeschreven. 

Inleidingen werden gegeven door vooraanstaande rechtswetenschappers en rechters van 

Europese hoven  op het gebied van het immigratie- en asielrecht. De conferentie werd namens 

de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden ingeleid door Prof.mr. A.G. Castermans en 

namens het Instituut voor Immigratierecht door Prof.mr. P.R. Rodrigues met een lezing 

getiteld The application of the Charter to asylum and immigration law. 

Tijdens de conferentie werd onder andere ingegaan op het recht op asiel, het perspectief van 

het Hof van Justitie van de EU, detentie van asielzoekers, toegang tot de asielprocedure en het 

recht op een effectief rechtsmiddel.   Daarnaast waren er workshops over het recht op 

gezinsleven, bescherming tegen uitzetting, de behandeling van personen met bijzondere 

behoeften, bewijs in asielprocedures, opvang en detentie, en de rechten van het kind. De 

conferentie werd besloten met een korte paneldiscussie over de te verwachten invloed van het 

Handvest op het gebied van asiel en migratie. 

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van het programma en de sprekers. 

17-11-2014 

 

9 december 2014 | Basiscursus Immigratierecht 

In de Basiscursus Immigratierecht worden de fundamenten van het immigratierecht 

behandeld. Daarbij is eveneens aandacht voor Europese en internationale regelgeving op het 

terrein van asiel en migratie. 

 Cursusleiding  

 Docenten  

 Programma  

 Niveau  

 Doelgroep  

 Prijs en inschrijving  

http://www.ecre.org/
http://www.ecre.org/
http://www.law.leidenuniv.nl/org/privaatrecht/bpr/burgerlijkrecht/medewerkers/castermansag.html
http://zoekenopnaam.leidenuniv.nl/profile/ce577085f366121ec1c0f2f60d5fe469ac88a9c8?q=rodrigues
http://media.leidenuniv.nl/legacy/leiden-programme-2014.10.09.pdf
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/basis-cursus-najaar2014.html#cursusleiding
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/basis-cursus-najaar2014.html#docenten
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/basis-cursus-najaar2014.html#programma
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/basis-cursus-najaar2014.html#niveau
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/basis-cursus-najaar2014.html#doelgroep
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/basis-cursus-najaar2014.html#prijs-en-inschrijving


 

Aan de hand van een bespreking van relevante ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak 

zal de vereiste basiskennis van het immigratierecht bij de kandidaat worden neergelegd. 

Tevens wordt ingegaan op een aantal verschillende belangrijke aspecten van het procederen in 

vreemdelingenzaken. Tijdens de colleges worden tevens aan de hand van te behandelen 

casuïstiek praktische vaardigheden bijgebracht. Inbreng van de cursisten door middel van 

casus gerichte vragen is mogelijk.In de Basiscursus Immigratierecht worden de fundamenten 

van het immigratierecht behandeld. Daarbij is eveneens aandacht voor Europese en 

internationale regelgeving op het terrein van asiel en migratie. Niet alleen het wettelijk kader 

wordt besproken, maar ook wordt ingegaan op de praktijk, waarbij diverse dilemma's en 

vraagpunten worden besproken. Er zal aandacht worden besteed aan zowel de materiële als 

procedurele aspecten van het immigratierecht.  

Na afloop beschikt de kandidaat over theoretisch inzicht in het vreemdelingenrecht, terwijl 

ook de dilemma's bij de praktische gang van zaken op dit rechtsgebied duidelijk zijn gemaakt. 

De docenten zijn afkomstig van het Leids Instituut voor Immigratierecht en hebben kennis 

van zowel de theorie als de praktijk. Het Instituut heeft een lange traditie in het verzorgen van 

cursussen voor advocaten en andere doelgroepen op het terrein van het immigratierecht. 

 

Cursusleiding 

 

Prof.mr. P.R. Rodrigues, hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden, lid van de 

Commissie Meijers: de permanente commissie van deskundigen in internationaal 

vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht, lid van de juridische adviescommissie van het 

European Roma Rights Center (Budapest). 

Docenten 

 Mw. mr. drs. G.G. Lodder, docent en onderzoeker aan het Instituut voor 

Immigratierecht in Leiden.  

 Prof. mr. P.R. Rodrigues, voornoemd.  



Programma 

09.30 – 10.00 uur: Ontvangst met koffie/thee 

10.00 – 11.15 uur: Prof. mr. P.R. Rodrigues, Algemene inleiding 

11.15 – 11.30 uur: Pauze 

11.30 – 12.45 uur: Mw. mr. drs. G.G. Lodder, Regulier vreemdelingenrecht 

12.45 – 13.45 uur: Lunch 

13.45 – 15.00 uur: Prof. mr. P.R. Rodrigues, Asiel 

15.00 – 15.15 uur: Pauze 

15.15 – 16.30 uur: Mw. mr. drs. G.G. Lodder, Gezinshereniging 

Niveau 

*doorgaans geen praktijkervaring in de praktijk van het vreemdelingenrecht; kandidaten 

beschikken over weinig voorkennis van het immigratierecht. 

Doelgroep 

Advocaten en juristen die zich tijdens de studie niet in het Immigratierecht hebben 

gespecialiseerd, maar die recent op dit rechtsgebied werkzaam zijn of daartoe binnenkort 

zullen overgaan, dan wel over deze basiskennis wensen te beschikken bij soms voorkomende 

immigratievraagstukken. Daarnaast richt de cursus zich op professionals met voldoende 

juridische achtergrond die regelmatig operationeel of beleidsmatig te maken krijgen met 

vreemdelingenvraagstukken, zoals medewerkers van de Immigratie en naturalisatie Dienst 

(IND), medewerkers juridisch loket en beleidsmedewerkers belast met vreemdelingenzaken. 

Prijs en inschrijving 

€ 550,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal. 

Inschrijving voor de cursus is mogelijk via de website van het PAO. 

 

22-10-2013 

Nieuwe druk: Vreemdelingenrecht in vogelvlucht 

Vreemdelingenrecht in vogelvlucht: over toelating en verblijf van vreemdelingen in 

Nederland – 5e druk, G.G. Lodder, Den Haag: Sdu Uitgevers (2014).  

http://paoleiden.nl/cms3/index.php/14-rechtsgebieden/immigratierecht/671-basiscursus-immigratierecht-4#toelichting
http://law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/gglodder.html


 

Voor meer informatie, klik hier. 

08-10-2014 

European Migration Law - 2e druk 

Er is een geheel herziene druk uitgekomen van het boek European Migration Law. Het boek 

is geschreven door Gerrie Lodder samen met drie voormalige medewerkers van het Instituut 

voor Immigratierecht.       

 

Het boek wordt voorgeschreven bij de volgende LLC vakken van het Instituut voor 

Immigratierecht: European Migration Law en European Asylum Law .  

 

Voor meer informatie klik hier.  

08-10-2014 

https://www.sdu.nl/vreemdelingenrecht-in-vogelvlucht-5e-gewijzigde-druk.html
http://law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/gglodder.html
https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/36048/european_migration_law
https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/42011/european-asylum-law
http://www.intersentia.com/SearchDetail.aspx?bookId=102575&title=European%20Migration%20Law,%202nd%20edition


Actualiteitencursus regulier vreemdelingenrecht  

Op dinsdag 4 november organiseert het Juridisch PAO Leiden in samenwerking met het 

Instituut voor Immigratierecht de cursus ‘Actualiteiten regulier vreemdelingenrecht’. 

 

Tijdens de cursus gaat  Mr. drs. S.M. Groen nader in op actualiteiten op het gebied van 

arbeidsmigratie. Hierbij komen onder andere wijzigingen in de Wet arbeid vreemdelingen en 

de kennismigrantenregeling aan de orde. Mr. B.K. Olivier geeft uiteenzetting over de meest 

recente ontwikkelingen op het gebied van het regulier vreemdelingenrecht. Actualiteiten op 

het gebied van gezinsmigratie zullen worden besproken door Mr. drs. M.A.K. Klaassen. Hij 

gaat in het bijzonder in op de recente Europa-route jurisprudentie van het Hof van Justitie.  

 

Klik hier voor meer informatie over het programma en de inschrijving. 

29-09-2014 

The 2014 Autumn Meeting of the Dutch Association for 

Migration Research  

The 2014 Autumn meeting of the Dutch Association for Migration Research will be held on 

14 November. 

 

The event will take place in the CPO-zaal of the Law Faculty of the Radboud University 

Nijmegen. The theme of the Autumn Meeting is ‘ Data-Collection and Data-Production in 

Migration Research ’. You can register for this event by sending the registration form 

containing your personal details to Kim Geilman: . 

Currently we are unfortunately experiencing technical difficulties with our website. We are 

working on this problem and hope to get our website back online with the most recent 

information shortly. You can download the full programme here. 

29-09-2014 

Nieuw vak: European Asylum Law 

In a world that seems to be in turmoil for the largest part of this year, millions of people are 

forced out of their countries. With the humanitarian crises in the Middle-East and Sub-

Saharan Africa, the protection of refugees is more relevant than ever. While the vast majority 

of refugees remain in their region of origin, many seek asylum in Europe. 

http://paoleiden.nl/cms3/?option=com_content&view=article&id=635:actualiteiten-regulier-vreemdelingenrecht&catid=45:immigratierecht
http://media.leidenuniv.nl/legacy/damr-2014-fall-meeting-registration-form1.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/programma-autumn-meeting-dutch-association-for-migration-research.pdf


 

For the Institute for Immigration Law this has been one of the reasons to set up a new course 

which focuses solely on asylum. In an intensive two months course the students will learn 

about the structure and content of European Asylum Law. Topical issues will be addressed 

using recent case law and developments in the world as reference material. The course 

consists of three parts, namely (1) the qualification for international protection, (2) access to 

Europe and its asylum procedures, reception conditions and detention and (3) the Dublin 

system and asylum procedures.  

 

The course is offered in addition to our existing course European Migration Law, which 

will no longer include a module on asylum. Instead, the three remaining  modules of the 

course are (1) family reunification and long term residents, (2) the free movement of persons 

in EU law and (3) the protection of the right to respect for private and family life under 

Article 8 ECHR.  

 

The course European Migration Law is offered in the first block of the first semester 

(September-October). The course European Asylum Law is offered in the second block of the 

first semester (November-December). Both courses can be followed consecutively and we 

encourage students to combine the  courses in order to get a complete overview of migration 

law in Europe.  

 

Both courses are open for students who are on exchange at Leiden University as well as for 

students registered at Leiden University itself. Exchange students can register by sending an 

e-mail to Ms Mahshid Alizadeh LLM. Regular Leiden students can register for the courses 

through the secretariat of the Institute of Immigration Law mw. Anouk Allart or mw. Petry 

Baartman.  

 

If you have any questions relating to our courses, please do not hesitate to contact the course 

coordinators. For European Asylum Law, please contact Mr. Stefan Kok. For European 

Migration Law, please contact  Mr. drs. Gerrie Lodder. 

29-08-2014 

ELENA conferentie in samenwerking met het Instituut 

voor Immigratierecht  

24 & 25 oktober vindt de gezamenlijke ELENA (European Legal Network on Asylum) en 

Instituut voor Immigratierecht conferentie plaats over de toepassing van het EU Handvest 

voor fundamentele rechten in asiel en immigratiezaken. 

mailto:m.alizadeh@law.leidenuniv.nl
mailto:m.j.allart@law.leidenuniv.nl
mailto:p.c.baartman@law.leidenuniv.nl
mailto:p.c.baartman@law.leidenuniv.nl
mailto:s.g.kok@law.leidenuniv.nl
mailto:g.g.lodder@law.leidenuniv.nl


 

De conferentie The use of the EU Charter of Fundamental Rights in Immigration and Asylum 

Law wordt houden aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. 

Voor meer informatie klik hier  

04-08-2014 

Peter Rodrigues in het NOS journaal en Radio 1 journaal 

over het kinderpardon 

Peter Rodrigues werd op 2 juli 2014 geïnterviewd door het NOS journaal en het Radio 1 

journaal over de uitspraak van de Rechtbank Den Haag. 

 

Die oordeelde dat een Kazachstaans gezin ten onrechte is afgewezen voor het kinderpardon.  

Staatssecretaris Teeven wil de criteria van zijn pardon echter niet versoepelen en vecht de 

uitspraak aan.  

 

Klik hier om het item van het NOS journaal te zien. Klik hier om het interview te beluisteren 

op 39.30 minuten. 

07-07-2014 

Subsidie Gratama Stichting voor onderzoek naar 

immigratierechtelijke procedures voor kind-slachtoffers 

van mensenhandel 

Het Instituut voor Immigratierecht gaat in 2014 en 2015 met subsidie van de Gratema 

Stichting onderzoek doen naar immigratierechtelijke procedures voor minderjarige 

slachtoffers van mensenhandel. 

http://www.ecre.org/component/content/article/65-trainings/796-elena-course-leiden-2014.html
http://www.npo.nl/nos-journaal/02-07-2014/POW_00722962?start_at=228
http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2014-07-02/17:00


 

De Gratama Stichting is een in 1925 opgericht familiefonds dat projecten op het gebied van 

wetenschap en onderwijs met een maatschappelijke relevantie ondersteunt en financiert. 

Mensenhandel is een ernstige vorm van criminaliteit die het afgelopen decennium in omvang 

is toegenomen. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) zijn extra kwetsbaar en 

deze kinderen worden daardoor eerder slachtoffer van mensenhandel dan volwassen 

vreemdelingen. Met het onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de Nederlandse regelgeving 

en het beleid op het terrein van mensenhandel voldoende verblijfsrechtelijke bescherming 

bieden aan alleenstaande minderjarigen. In het onderzoek worden de drie verblijfsrechtelijke 

procedures voor slachtoffers van mensenhandel vergeleken en onderzocht op de mate van 

rechtsbescherming. Veelal staan deze procedures in het teken van de strafrechtelijke 

vervolging van de daders, maar soms kan het belang van het slachtoffer voorrang krijgen. Dat 

laatste is het geval bij de asielprocedure, die voor amv’s recent is herzien. 

27-06-2014 

Opvallend dat kinderpardon weinig met kinderrechten te 

maken heeft 

Ingezonden brief in de volkskrant 18 juni 2014.  

 

 

 

De 'worteling' van een kind mag volgens de regering niet meetellen voor het kinderpardon. 

Maar dat is toch juist de kern?, schrijven Marielle Bruning en anderen. Lees het artikel  

 

Marielle Bruning is hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden.  

Jaap Doek is emeritus hoogleraar familie en jeugdrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam 

en voorzitter van het VN Comite voor de Rechten van het Kind (2001-2007).  

Margrite Kalverboer is bijzonder hoogleraar kind, (ortho)pedagogiek en vreemdelingenrecht 

aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

Ton Liefaard is Unicef-hoogleraar Children's Rights aan de Universiteit Leiden.  

Peter Rodrigues is hoogleraar Immigratierecht aan de Universiteit Leiden.  

18-06-2014 

College: Is asielmigratie te reguleren? 

http://www.luf.nl/fondsen/algemeen/gratama-stichting
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3673734/2014/06/17/Opvallend-dat-kinderpardon-weinig-met-kinderrechten-te-maken-heeft.dhtml
http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/rodrigues.html


Vrijdag 20 juni 2014 staat het Leiden Law Festival in het teken van Wereld 

Vluchtelingendag! 

 

Professor Peter Rodrigues zal in dit kader om 10.15 uur een college geven in de Lorentzzaal, 

Kamerlingh Onnes gebouw. Zijn lezing zal zich richten op het volgende onderwerp: Is 

asielmigratie te reguleren? Een interessant en actueel onderwerp natuurlijk. 

Wilt u hier meer over weten? We zien u graag bij de lezing! 

11-06-2014 

Vacature Student-assistent Immigratierecht  

Het Instituut voor Immigratierecht zoekt een:  

Student-assistent (8 uur per week) 

 

Taakomschrijving:  

-        Bijwonen van vergaderingen van de staf  

         (en opstellen besluitenlijst)  

-        Bijhouden van de webstatistieken  

         van het Instituut  

-        Ondersteuning bij het onderwijs, o.a.:  

         -        samenstellen van readers  

         -        verzorgen van Blackboard omgeving  

-        Assistentie congressen en bijeenkomsten  

-        Bijhouden bibliotheek en verzorgen bestellingen  

-        Verlenen van onderzoeksondersteuning (o.a. verzamelen literatuur   

         en jurisprudentie)  

-        Verrichten van diverse werkzaamheden 

Kwalificaties:  

-        Affiniteit met het immigratierecht en de bereidheid op dat gebied  

         voorkomende inhoudelijke werkzaamheden te verrichten  

-        Goede computervaardigheden  

http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/rodrigues.html


-        Goede organisatorische vaardigheden  

-        Systematisch en precies kunnen werken   

 

De werktijden zullen in overleg worden vastgesteld, verdeeld over 2 dagen waaronder in ieder 

geval de maandag. De datum van indiensttreding is 1 september 2014. Het salaris is conform 

de regeling voor student-assistenten.   

 

Meer informatie bij:  

Prof. mr. P.R. Rodrigues  

p.r.rodrigues@law.leidenuniv.nl  

071-527 8822   

 

Sollicitatiebrieven dienen vergezeld van een CV uiterlijk 8 juni 2014 binnen te zijn bij:  

Instituut voor Immigratierecht  

t.a.v. prof. mr. P.R. Rodrigues  

Postbus 9520  

2300 RA Leiden  

 

Of per mail: s.goldstein@law.leidenuniv.nl  

Gesprekken vinden plaats op 23 juni 2014 

21-05-2014 

Jaarverslag 2013 

Het jaarverslag 2013 van het Instituut voor Immigratierecht is gepubliceerd. 

 

In het verslag wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de medewerkers van het 

Instituut in het jaar 2013. 

08-04-2014 

LLX round-table over arrest X, Y en Z: het recht op 

bescherming van homoseksuele asielzoekers  

Op 7 november deed het Hof van Justitie uitspraak in de gevoegde zaken X, Y en Z. In deze 

uitspraak antwoorde het Hof op vragen van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Nederlandse Raad van State over de asielkwalificatierichtlijn. 

 

mailto:p.r.rodrigues@law.leidenuniv.nl
mailto:s.goldstein@law.leidenuniv.nl
http://media.leidenuniv.nl/legacy/jaarverslag-2013.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144215&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=529418


De Afdeling wilde van het Hof in Luxemburg weten of homoseksuelen als een sociale groep 

kunnen worden gekwalificeerd onder de Richtlijn, of lidstaten van homoseksuelen mogen 

vereisen dat zij in hun land van herkomst geen uiting geven aan hun gerichtheid of daarin 

discretie betrachten en of strafbaarstelling van homoseksualiteit een reden voor asiel is. De 

uitspraak van het Hof werd met gemengde reacties ontvangen. Enerzijds oordeelde het Hof 

dat strafbaarstelling alleen niet voldoende is voor asiel. Anderzijds bepaalde het Hof dat van 

homoseksuele asielzoekers niet kan worden verwacht dat zij hun geaardheid in hun land van 

herkomst verbergen of zich “discreet” opstellen.  

 

 

Jorrit Rijpma 

Samen met het Instituut voor Migratierecht organiseerde het Europa Instituut op 13 december 

een LLX round-table om over de uitspraak van het Hof te discussiëren. Volgens het beproefde 

LLX-format waren voor deze bijeenkomst academici, beleidsmakers en praktijkdeskundigen 

uitgenodigd. Zo waren naast de Immigratie en Naturalisatiedienst, ook LHBT 

belangenvereniging het COC en Vluchtelingenwerk Nederland vertegenwoordigd. 

 

 

Stefan Kok 

Het programma werd geopend door Jorrit Rijpma en ingeleid door Stefan Kok, beiden 

verbonden aan de Leidse rechtenfaculteit. Vervolgens besprak de Nederlandse 

procesvertegenwoordiger in Luxemburg, werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken, het Nederlandse standpunt in de zaak. Tenslotte gaf Sabine Jansen, mede-auteur van 

het rapport ‘Fleeing Homophobia’, haar oordeel over de uitspraak, waarna de discussie werd 

geopend.  

 

Het onderwerp van asiel op grond van seksuele gerichtheid blijft ook na deze uitspraak 

actueel. Er liggen reeds nieuwe vragen voor bij het Hof van Justitie. In de zaken A, B en C 

wil de Afdeling weten welke grenzen het Handvest voor de Rechten van de Mens stelt aan de 

wijze waarop de geloofwaardigheid van een asielzoekers homoseksuele gerichtheid mag 

worden getoetst. 

http://law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/
http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/europainstituut/medewerkers/jorrit-rijpma.html
http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/stefan-kok.html
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Fleeing%20Homophobia%20report%20EN_tcm22-232205.pdf
http://www.minbuza.nl/ecer/bijlagen/hof_van_justitie/nieuwe_hofzaken_inclusief_verwijzingsuitspraak/2013/c-zaaknummers/c-148-13-t-m-c-150-13-a-ea/verwijzingsuitspraken-c-148-13-t-m-c-150-13.html


17-12-2013 

Max van der Stoel Mensenrechtenprijs voor Ciara Smyth 

De Ierse Ciara Smyth, die in Leiden bij Pieter Boeles (immigratierecht) promoveerde op een 

proefschrift over kinderrechten en Europees asiel, won op 10 december 2013 de de tweede 

prijs voor dissertaties bij de uitreiking van de Max van der Stoel Mensenrechtenprijs. 

 

De titel van haar dissertatie is: “The Common European Asylum System and the Rights of the 

Child: An Exploration of Meaning and Compliance”.  Volgens het juryrapport is het een zeer 

goed geschreven en evenwichtig boek waarin met name de analyse van de rechten van het 

kind van een uitzonderlijk hoog niveau is. Een citaat: “The jury found this to be a very well-

written book containing a truly balanced assessment. It is a rigorous and focused manuscript 

on a very topical issue, particularly in light of the many challenges in asylum and migration 

facing the European Union. Particularly the analysis of the children’s rights aspect is of 

exceptionally high quality. The book is likely to constitute an indispensable contribution to 

the two fields of European migration law and the law on children’s rights”.   

 

Ciara Smyth werkt als hoofddocent (Lecturer above the Bar) aan de National University of 

Ireland (Galway) en is bestuurslid van de Irish Refugee Council. Een commerciële en 

geactualiseerde versie van haar boek zal in 2014 verschijnen bij uitgeverij Routledge. 

16-12-2013 

Peter Rodrigues in de media over uitgeprocedeerde 

aszielzoekers 

Peter Rodrigues reageert op de stellingname van staatssecretaris Teeven dat een 

uitgeprocedeerde vreemdeling die terug wil, ook inderdaad altijd terug kan. 

 

http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/smythc.html
http://www.tilburguniversity.edu/about-tilburg-university/schools/law/departments/eip/maxvanderstoel/regulations/
http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/rodrigues.html


Klik hier voor het artikel in NRC Next-checkt van 20 november 2013. 

 

22-11-2013 

Uitreiking Hanneke Steenbergen Scriptieprijs 2013 

Op vrijdagmiddag 8 november 2013 zal voor de 11de keer de Hanneke Steenbergen 

scriptieprijs worden uitgereikt voor de beste masterscriptie op het gebied van het 

migratierecht. Rondom deze feestelijke gebeurtenis organiseert UCERF (Utrecht Centre for 

European Research into Family Law) een middagsymposium over het snijvlak tussen 

migratierecht, familieleven en mensenrechten. 

 

Sprekers zijn prof. Sarah van Walsum (VU) over ‘De betekenis van zorg in het migratierecht’ 

en Tomas Weterings (advocaat Amsterdam) over ‘Zambrano en verder: Kinderrechten, 

gezinsleven, migratierecht’. Referent is Stans Goudsmit van het College voor de Rechten van 

de Mens. Dagvoorzitter is prof. Katharina Boele-Woelki (UU, UCERF). Start inhoudelijk 

gedeelte is 13.30 (inloop en koffie om 13.00). Het prijsuitreikingsgedeelte start om 15.45. De 

bijeenkomst wordt besloten met een borrel. 

 

Aanmelding en programma 

Deelname is gratis, maar aanmelding noodzakelijk in verband met de catering. U kunt u 

aanmelden door een mail te sturen naar Jeanne Wijnans (J.H.M.Wijnans@uu.nl), onder 

vermelding van ‘UCERF symposium 8 november. 

Zie voor meer informatie het volledig programma:  

Programma 8 november 2013  

Genomineerden 2013 

Genomineerde scripties voor de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs 2013: 

 Arend van Rosmalen, Conditional Citizenship of the Union (RU Groningen)  

 Sibel Kaykilmaz, The Turkish Asylum legislation (RU Nijmegen)  

  

http://media.leidenuniv.nl/legacy/wie-terug-wil-kan-ook-terug-onwaar-%282%29.pdf
mailto:J.H.M.Wijnans@uu.nl
http://media.leidenuniv.nl/legacy/programma-8-november-2013---aangepast.pdf


Hanneke Steenbergen Scriptieprijs 

De Hanneke Steenbergen Scriptieprijs is een jaarlijkse prijs voor de beste Nederlandse 

masterscriptie op het gebied van het migratierecht.  

De prijs is vernoemd naar mr. Hanneke Steenbergen. Zij heeft sinds haar aanstelling in 1985 

tot 2001 – het jaar waarin zij overleed – vreemdelingenrecht gedoceerd aan de Universiteit 

Leiden en het vak daar tot grote hoogte gebracht.  

 

Voor meer informatie over de scriptieprijs en de voorgaande winnaars zie de website van de 

scriptieprijs. 

22-10-2013 

5 november 2013 | Actualiteitencursus Regulier 

Vreemdelingenrecht 

De jurisprudentie op het gebied van vreemdelingenbewaring blijft zich mede onder invloed 

van de terugkeerrichtlijn ontwikkelen. En hoe staat het met de mogelijkheid van uitzetting van 

EU-burgers op grond van gevaar voor de openbare orde? Naast behandeling van deze twee 

thema’s krijgt u een algemeen en breed overzicht van actuele ontwikkelingen binnen het 

vreemdelingenrecht. 

 Cursusleiding  

 Docenten  

 Programma  

 Niveau  

 Doelgroep  

 Prijs en inschrijving  

 

Sprekers – mw.mr.drs. G.G. Lodder, mr. F. Wassenaar en mr. B.K. Olivier - zijn afkomstig 

uit de wetenschap en de praktijk met bewezen vakkennis op dit terrein. Kortom, een 

uitgelezen kans om in een kort tijdsbestek op de hoogte gesteld te worden van de meest 

relevante ontwikkelingen binnen uw vakgebied vreemdelingenrecht.  

 

Naast het bieden van een overzicht van de ontwikkelingen op een bepaald thema wordt ook 

ingegaan op de consequenties voor de rechtspraktijk. Bij de keuze voor onderwerpen is 

eveneens aandacht voor Europese en internationale regelgeving op het terrein van het regulier 

vreemdelingenrecht. 

Inbreng van cursisten door middel van casus gerichte vragen is mogelijk. Bij uw inschrijving 

kunt u daar desgewenst gebruik van maken door een e-mail te sturen naar 

pao@law.leidenuniv.nl o.v.v. deze cursus. 

Na afloop beschikt de deelnemer over kennis van de nieuwe ontwikkelingen en praktisch 

inzicht in de betekenis ervan voor de rechtspraktijk.  

http://steenbergenscriptieprijs.nl/
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/actualiteitencursus.html#cursusleiding
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/actualiteitencursus.html#docenten
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/actualiteitencursus.html#programma
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/actualiteitencursus.html#niveau
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/actualiteitencursus.html#doelgroep
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/actualiteitencursus.html#prijs-en-inschrijving
mailto:pao@law.leidenuniv.nl


 

Cursusleiding 

 

Mw. mr. drs. G.G. Lodder , docent- onderzoeker aan de Universiteit Leiden, lid van de 

redactie Commentaar Europees Migratierecht (Sdu) en de serie Immigratie en integratie 

(Sdu). 

Docenten 

De docenten zijn afkomstig van het Leids Instituut voor Immigratierecht en/of zijn externe 

gastdocenten met bewezen vakkennis op het betreffende terrein. Het Instituut heeft een lange 

traditie in het verzorgen van cursussen voor advocaten en andere doelgroepen op het terrein 

van het immigratierecht.  

 

Mw. Mr.drs. G.G. Lodder, Voornoemd  

Mr. B.K. Oliver, Universiteit Amsterdam  

Mr. Florimond Wassenaar, advocaat bij Luscuere, De Jong, Wassenaar, Dingenouts 

advocaten te Rotterdam 

Programma 

12.00 - 12.30 uur: 
Ontvangst met koffie/thee en broodjes 

12.30 - 13.50 uur: EU-burgers en openbare orde, mevr. mr. drs. Gerrie (G.G.) Lodder 

13.50 - 14.05 Pauze 

14.05 - 15.25 Actualiteiten vreemdelingenbewaring, Mr. Florimond (F.) Wassenaar 

15.25 - 15.40 Pauze 

15.40 - 17.00 Actualiteiten regulier, Mr. Ben (B.K.) Olivier 

Niveau 

** Verdiepingsniveau (doorgaans meer dan 1 jaar praktijkervaring; kandidaten beschikken 

over kennis van het vreemdelingenrecht). 



Doelgroep 

De cursus is bedoeld voor professionals die in de rechtspraktijk werkzaam zijn. Daarbij dient 

niet alleen gedacht te worden aan de advocatuur of de rechtspraak, maar ook aan 

procesvertegenwoordigers of beslismedewerkers van de IND en andere personen werkzaam in 

de uitvoeringspraktijk. 

Prijs en inschrijving 

€ 425,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en cursusmateriaal. 

Inschrijving voor de cursus is mogelijk via de website van het PAO. 

15-10-2013 

Peter Rodrigues bij Een Vandaag over het 

"Kinderpardon" 

Rodrigues sprak daar over de dreigende uitzetting van een jongeman die niet onder het 

Kinderpardon zou vallen en beantwoordde de vraag met welke regels Staatssecretaris Teeven 

bij zijn beslissing rekening heeft te houden.  

 

Klik hier voor de betreffende uitzending van 1 oktober j.l. 

02-10-2013 

DAMR Herfstvergadering over Burgerschap en Migratie 

Op 20 September 2013 wordt de herfstvergadering van de Dutch Association for Migration 

Research (DAMR) georganiseerd in samenwerking met Universiteit Utrecht (RENFORCE). 

De vergadering zal plaatsvinden op de rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht op Achter 

Sint Pieter 200 in Utrecht 

 

De Herfstvergadering heeft als thema ‘Burgerschap en Migratie’. Tijdens de ochtendsessie 

zijn er drie thematische panels. Tijdens de middag presenteren academici van het project 'All 

Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship' over EU burgerschap en 

migratie. Meer informatie over het programma en over de aanmelding is te vinden op de 

website van DAMR. 

http://www.paoleiden.nl/cms2/index.php?option=com_content&view=article&id=559:actualiteiten-regulier-vreemdelingenrecht&catid=45:immigratierecht
http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/rodrigues.html
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47325/de_nieuwe_mauro_angolees_na_12_jaar_uitgezet_?autoplay=1
http://damr.nl/


 
10-09-2013 

European Migration Law in september weer van start 

Het Instituut voor Immigratierecht verzorgt in het eerste semester van 2013 (3 september t/m 

24 oktober) het Engelstalige LLC-/bachelor keuzevak European Migration Law. 

 

In dit vak wordt ingegaan op de relatie tussen de verschillende niveaus van internationaal, 

Europees en nationaal migratierecht en hun impact op individuen. Drie thema’s staan in dit 

vak centraal: (1) EU recht met betrekking tot vrij verkeer van personen, (2) Gezinsleven en 

gezinshereniging en (3) Rechten van asielzoekers en vluchtelingen. Voor dit vak (5 ECTS) 

dienen drie opdrachten geschreven te worden (er is geen tentamen). Zie voor meer informatie 

over dit vak de e-Studiegids . 

19-08-2013 

Honours Class - Asylum law and policies: current issues 

(semester 2) 

Asiel is een controversieel onderwerp in zowel Nederland als Europa. EU-lidstaten erkennen 

aan de ene kant dat zij onder internationaal recht verplicht zijn personen te beschermen wiens 

mensenrechten mogelijk ernstig gevaar lopen in hun land van herkomst. Aan de andere kant 

nemen ze maatregelen die erop gericht zijn asielzoekers uit hun territorium te houden en hen 

af te schrikken van het vragen van bescherming. 

 

Deze Honours Class zal door middel van colleges door experts op die gebieden verschillende 

asielonderwerpen behandelen - telkens onderwerpen die momenteel zowel in de academische 

wereld als in de  

praktijk onderwerp van debat zijn. Studenten worden via deze opzet uitgenodigd de 

onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken, daarbij kennis verkregen in disciplines als 

https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/36048/european_migration_law


culturele antropologie, psychologie, taalkunde en de medische wetenschappen.  

 

Meer informatie over de inhoud en de mogelijkheid tot aanmelden is te vinden op de 

Engelstalige website van het Instituut voor Immigratierecht. Klik daarvoor hier. 

19-08-2013 

Jaarverslag 2012 

Nadat begin 2012 met het lustrumsymposium het vijftienjarig bestaan van het Instituut voor 

Immigratierecht luister was bijgezet, verscheen in de zomer van 2012 de lustrumbundel 'Het 

kind in het  immigratierecht'. 

 

Deze bundel geeft een goed overzicht van de rechtspositie van het kind in het 

vreemdelingenrecht en gaat in op verschillende deelaspecten zoals gezinshereniging, 

bewaring en sociale zekerheid. 

 

Eveneens werden in 2012 de laatste twee proefschriften onder begeleiding van Pieter Boeles 

als promotor afgerond. Het betreft allereerst het proefschrift van Marcelle Reneman getiteld 

EU Asylum Procedures and the Right to an Effective Remedy.  Het stemt tot  tevredenheid 

dat Marcelle Reneman na het afronden van haar onderzoek tot augustus  2013 als universitair 

docent aan het Instituut voor Immigratierecht verbonden blijft.  

Het tweede proefschrift is geschreven door buitenpromovenda Ciara Smyth en heeft als titel 

The Common European Asylum System and The Rights of the Child, An Exploration of 

Meaning and Compliance. Hoewel Pieter Boeles terugtreedt als promotor is hij gelukkig 

bereid om naast zijn nieuwe gasthoogleraarschap aan de VU, zijn rol als adviseur van het 

Instituut voor Immigratierecht voort te zetten.    

Het jaarverslag dat u hieronder kunt downloaden, geeft een verdere uiteenzetting van de wijze 

waarop  deze activiteiten door de medewerkers van het Instituut voor Immigratierecht in 2012 

ten uitvoer zijn gelegd.  

 Jaarverslag Instituut voor Immigratierecht 2012  

 
07-05-2013 

 

http://law.leiden.edu/organisation/publiclaw/immigrationlaw/news/honours-class-asylum-law-and-policies.html
http://media.leidenuniv.nl/legacy/jaarverslag-2012-compleet.pdf


14 mei | Gastcollege en discussie over minderjarige 

vreemdelingen 

Ciara Smyth houdt deze voordracht over de rechten van minderjarige vreemdelingen onder 

het Gemeenschappelijk Europese Asiel Stelsel. 

 

Daarna is er ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en met de spreker in discussie te 

gaan.  

Ciara Smyth heeft haar proefschrift in januari van dit jaar aan de Leidse Universiteit 

verdedigd. De titel van haar proefschrift is ‘The Common European Asylum System and the 

Rights of the Child’. 

 

Abstract van de presentatie  

De bepalingen van de instrumenten die samen het Gemeenschappelijk Europees Asiel Stelsel 

vormen zijn over het algemeen leeftijd-neutraal. Toch zijn er enkele bepalingen die specifiek 

zijn toegespitst op minderjarige kinderen, alleenstaande minderjarigen en ‘personen met 

speciale behoeften’. In de presentatie wordt besproken of het GEAS kan worden gezien als 

een succesvolle poging door de EU wetgever om kinderrechten in het asielbeleid tot zijn recht 

te laten komen. 

Praktische informatie 

Dinsdag 14 mei 2013, 11:00-13:00 uur in kamer B013 van het Kamerlingh Onnes Gebouw, 

Steenschuur 25, Leiden. Het gastcollege is Engelstalig.  

 

Toegang is vrij en graag aanmelden bij c.w.zwaaneveld@law.leidenuniv.nl.  

08-04-2013 

http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/smythc.html
http://www.law.leidenuniv.nl/nieuws-2013/promotie-smyth.html
http://www.law.leidenuniv.nl/nieuws-2013/promotie-smyth.html
mailto:c.w.zwaaneveld@law.leidenuniv.nl


 

Voorjaarsvergadering DAMR: De terugkeer van 

afgewezen asielzoekers 

De Voorjaarsbijeenkomst van de Dutch Association of Migration Research gaat over de 

praktijk van de terugkeer van afgewezen asielzoekers. 

 Programma  

 Locatie  

 

Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort  

Vrijdag 12 April 2013, 13.00u - 17.00u  

Wie is er betrokken bij het besluitvormingsproces en wie is er verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van dit beleid? Wat gebeurt er met afgewezen asielzoekers die terugkeren naar het 

land van herkomst, en wat gebeurd er met de afgewezen asielzoekers die in Nederland 

blijven? Deze en andere vragen kwamen in de publiciteit na de gebeurtenissen rond het 

tentenkamp van asielzoekers in de Amsterdamse wijk Osdorp. De volgende sprekers zullen 

hun visie op dit onderwerp toelichten:  

 

Prof. dr. Thomas Spijkerboer (Vrije Universiteit) zal spreken over de bestuurlijke aspecten 

van de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Wat was de aanleiding voor de evacuatie van 

het tentenkamp in Osdorp? Is er een oplossing gevonden om vergelijkbare gebeurtenissen in 

de toekomst te voorkomen?  

 

Dr. Arjen Leerkes (Erasmus Universiteit Rotterdam) zal spreken over de positie van 

afgewezen asielzoekers die vertrekken. Wat gebeurt er met asielzoekers die (vrijwillig of 

gedowongen) terugkeren naar hun land van herkomst?  

 

Prof. dr. Joanne van der Leun (Universiteit Leiden) zal spreken over de afgewezen 

asielzoekers die niet vertrekken. Wat gebeurt er met afgewezen asielzoekers die in de 

illegaliteit belanden?   

 

Dr. Barak Kalir (UvA) zal reflecteren op de verschillende presentaties.  

 

Inschrijvingen kunnen voor 1 april worden aangemeld via http://www.damr.nl/2013_spring/. 

Programma 

 

13.00u - 13.30u  

Ontvangst met koffie en thee 

13.30u - 14.00u  

DAMR vergadering: wat is de rol van DAMR in – en wat kan de bijdrage van DAMR zijn 

http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/voorjaarsvergadering-damr-de-terugkeer-van-afgewezen-asielzoekers.html#programma
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/voorjaarsvergadering-damr-de-terugkeer-van-afgewezen-asielzoekers.html#locatie
http://www.damr.nl/2013_spring/


voor – interdisciplinair onderzoek op het gebied van migratie en integratie? Voorzitter: Peter 

Rodrigues. 

14.00u  

Inleiding door Roland Pierik (voorzitter). 

14.00u - 14.45u  

Presentatie door Thomas Spijkerboer, gevolgd door discussie 

14.45u - 15.30u  

Presentatie door Arjen Leerkes, gevolgd door discussie 

15.30u - 15.45u  

Theepauze 

15.45u - 16.30u  

Presentatie door Joanne van der Leun, gevolgd door discussie 

16.30u - 17.00u  

Reflectie door Barak Kalir 

17.00u - 18.30u  

Borrel in "De Amsterdamse Academische Club." 

Locatie 

Universiteit van Amsterdam  

Oudemanhuispoort 4-6  

1012CN Amsterdam  

Kamer A0.09 

 

Dinsdag 16 april | Actualiteitencursus regulier 

vreemdelingenrecht 

In de Actualiteitencursus Regulier Vreemdelingenrecht wordt nader ingegaan op actuele 

thema’s op dit rechtsgebied. Op deze wijze worden professionals die werkzaam zijn op het 

terrein van het reguliere vreemdelingenrecht in staat gesteld hun vakkennis bij te houden en 

kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen. Tijdens de cursus dit voorjaar zal onder 

andere De Wet Modern Migratiebeleid, die in gaat op 1 juni 2013, en de veranderingen die dit 

met zich mee brengt aan de orde komen.   

 Cursusleiders  

 Docenten  

 Programma  

 Niveau  

 Doelgroep  

http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/dinsdag-16-april-actualiteitencursus-regulier-vreemdelingenrecht.html#cursusleiders
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/dinsdag-16-april-actualiteitencursus-regulier-vreemdelingenrecht.html#docenten
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/dinsdag-16-april-actualiteitencursus-regulier-vreemdelingenrecht.html#programma
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/dinsdag-16-april-actualiteitencursus-regulier-vreemdelingenrecht.html#niveau
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/dinsdag-16-april-actualiteitencursus-regulier-vreemdelingenrecht.html#doelgroep


 

Naast het bieden van een overzicht van de ontwikkelingen op een bepaald thema wordt ook 

ingegaan op de consequenties voor de rechtspraktijk. Na afloop beschikt de deelnemer over 

kennis van de nieuwe ontwikkelingen en praktisch inzicht in de betekenis ervan voor de 

rechtspraktijk.  

 

De docenten zijn afkomstig van het Leids Instituut voor Immigratierecht en/of zijn externe 

gastdocenten met bewezen vakkennis op het betreffende terrein. Het Instituut heeft een lange 

traditie in het verzorgen van cursussen voor advocaten en andere doelgroepen op het terrein 

van het immigratierecht.  

 

Inbreng van cursisten door middel van casus gerichte vragen is mogelijk. Bij uw inschrijving 

kunt u daar desgewenst gebruik van maken door een e-mail te sturen naar 

pao@law.leidenuniv.nl o.v.v. deze cursus. 

 

Cursusleiders 

 

Prof.mr. P.R. Rodrigues, hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden en onder 

meer lid van de Commissie Meijers: de permanente commissie van deskundigen in 

internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht. 

 

 

Mw. Mr.drs. G.G. Lodder, docent- onderzoeker aan de Universiteit Leiden, lid van de redactie 

Commentaar Europees Migratierecht (Sdu) en de serie Immigratie en integratie (Sdu). 

 

Docenten 

Mw. mr. drs. Gerrie (G.G.) Lodder, voornoemd  

Dhr. mr. Ben (B. K.) Olivier, voormalig docent bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam  

Prof. mr. Peter (P.R.) Rodrigues, voornoemd 

mailto:pao@law.leidenuniv.nl


Programma 

12.00 – 12.30 uur: Ontvangst met koffie/thee en broodjes  

12.30 – 13.50 uur: De Wet Modern Migratiebeleid gaat in op 1 juni 2013; wat gaat er 

veranderen?; mevr. mr. drs. Gerrie (G.G.) Lodder  

13.50 – 14.05 uur: Pauze  

14.05 – 15.25 uur: Het kinderpardon en andere ontwikkelingen t.a.v. het kind in het 

migratierecht; prof. mr. Peter (P.R.) Rodrigues  

15.25 – 15.40 uur: Pauze  

15.40 – 17.00 uur: Actualiteiten regulier; dhr. mr. Ben (B.K.) Olivier 

Niveau 

** Verdiepingsniveau (doorgaans meer dan 1 jaar praktijkervaring; kandidaten beschikken 

over kennis van het vreemdelingenrecht). 

Doelgroep 

De cursus is bedoeld voor professionals die in de rechtspraktijk werkzaam zijn. Daarbij dient 

niet alleen gedacht te worden aan de advocatuur of de rechtspraak, maar ook aan 

procesvertegenwoordigers of beslismedewerkers van de IND en andere personen werkzaam in 

de uitvoeringspraktijk. 

Prijs 

€ 395,= (vrij van btw) inclusief consumpties, lunches en cursusmateriaal. 

18-03-2013 

Peter Rodrigues in de Volkskrant over 

participatiecontract Asscher 

Het participatiecontract voor Europese en andere immigranten dat minister Lodewijk Asscher 

wil invoeren, is juridisch onhaalbaar en kent tal van inhoudelijk bezwaren. 

 

Aan het woord komen drie migratiedeskundigen, waaronder Peter Rodrigues. 

Klik hier voor het betreffende krantenartikel. 

http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/rodrigues.html
http://media.leidenuniv.nl/legacy/rodrigues-volkskrant.pdf


26-02-2013 

 

Promotie Ciara Smyth 29 januari 2013 

Ciara Smyth verdedigt op dinsdag 29 januari haar proefschrift ‘The Common European 

Asylum System and The Rights of the Child, An Exploration of Meaning and Compliance’. 

 

De centrale vraag van het onderzoek is of het Europese Gemeenschappelijk Asielstelsel 

(GEAS) in overeenstemming is met de rechten van het kind. Het zet de normatieve 

standaarden van de internationale rechten van het kind af tegen de normen voor de 

behandeling van minderjarige asielzoekers en vluchtelingen in het GEAS.  Meer in het 

bijzonder stelt het onderzoek vast welke kenmerken van de rechten van het kind het meest 

relevant zijn in de asielcontext en het analyseert op systematische wijze of en tot op welke 

hoogte de bestaande en voorgestelde GEAS regelgeving deze kenmerken weergeeft.  

 

Ciara Smyth is docent aan de National University of Ireland te Galway en buitenpromovenda 

bij het Instituut voor Immigratierecht.  

 

Promotie 
De verdediging zal plaatsvinden op dinsdag 29 januari om 16:15u in het Academiegebouw 

aan het Rapenburg 73 in Leiden. Na de plechtigheid zal een receptie plaatsvinden in het 

Academiegebouw waarvoor u van harte bent uitgenodigd.  

09-01-2013 

Promotie Marcelle Reneman 15 januari 2013 

In 2005 heeft de EU een richtlijn aangenomen waarin de rechten en plichten van asielzoekers 

in asielprocedures zijn neergelegd. Mensenrechtenorganisaties waren ongelukkig met de 

richtlijn, omdat deze fundamentele rechten van asielzoekers zou schenden en zou leiden tot 

een ‘race to the bottom’. In 2010 stelde de Europese Commissie vast dat er nog steeds grote 

verschillen bestaan in de kwaliteit van de asielprocedures in de EU lidstaten. Is de 

asielprocedurerichtlijn hiermee  een mislukking? Nee, zo stelt Reneman in haar proefschrift. 



Onderzoek 

 

Een belangrijk gevolg van de totstandkoming van de asielprocedurerichtlijn is dat 

asielprocedures nu in overeenstemming  moeten zijn met EU fundamentele rechten zoals het 

recht op een effectief rechtsmiddel. In haar onderzoek bestudeerde Reneman de betekenis van 

het EU recht op een effectief rechtsmiddel voor de interpretatie en de geldigheid van de 

asielprocedurerichtlijn. In het bijzonder onderzocht zij de betekenis van dit recht voor het 

recht van asielzoekers om op het grondgebied van de lidstaat te verblijven tijdens de 

asielprocedure, het recht om gehoord te worden en voor diverse bewijsrechtelijke kwesties. 

 

Bevindingen 

Het onderzoek laat op basis van Europese rechtspraak zien dat het EU recht op een effectief 

rechtsmiddel belangrijke waarborgen bevat voor asielzoekers. Zo wordt geconcludeerd dat dit 

recht verbiedt dat asielzoekers het land worden uitgezet voordat het asielverzoek is 

afgewezen, de asielzoeker de kans heeft gehad beroep in te stellen tegen deze beslissing én de 

rechter deze beslissing intensief heeft getoetst.  Via het EU recht op een effectief rechtsmiddel 

kan de asielprocedurerichtlijn asielzoekers meer bescherming bieden dan gedacht. 

Asielzoekers zijn beter af mét de richtlijn dan zonder. Het is nu aan de nationale rechters en 

het Hof van Justitie om de richtlijn in het licht van het EU recht op een effectief rechtsmiddel 

uit te leggen.  

Promotie 

Op 15 januari 2013 promoveert mw. mr. A.M. (Marcelle) Reneman op haar proefschrift “EU 

Asylum Procedures and the Right to an Effective Remedy”.  

 

Promotores:  

Prof. mr. P. Boeles en Prof. mr. T.P. Spijkerboer.  

 

Datum en locatie:  

Mw. Reneman verdedigt haar proefschrift op dinsdag 15 januari 2013 om 16.15 uur in het 

Academiegebouw Rapenburg 73, te Leiden.  

13-12-2012 



Ellen Nissen van de Radboud Universiteit Nijmegen 

winnaar van de 10de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs 

Op 29 november 2012 vond in Leiden het tweede lustrum plaats van de uitreiking van de 

Hanneke Steenbergen Scriptieprijs voor de beste masterscriptie op het gebied van het 

migratierecht geschreven aan een Nederlandse universiteit. 

 

In totaal waren zes scripties genomineerd voor de Hanneke Steenbergen scriptieprijs. Alle 

genomineerden gaven een korte toelichting op hun scriptie waarna een referent reageerde op 

de door hen geformuleerde stelling. De jury koos de scriptie van Ellen Nissen getiteld: The 

Rights of Minor EU Member State Nationals Wishing to Enjoy Family Life with a non-EU 

Parent in their Country of Nationality. A study in the light of the UN Convention on the 

Rights of the Childals’ uit als de beste scriptie van het Academisch jaar 2011-2012.  

 

De scriptie beoogt aan de hand van het kinderrechtenverdrag recente uitspraken van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de EU te duiden, 

waarbij specifiek wordt ingezoomd op het recht van het kind op gezinsleven en het absolute 

recht op verblijf dat voortvloeit uit de nationaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat de Europese 

hoven een zeer verschillende benadering ten opzichte van deze rechten ten toon spreiden. De 

scriptie biedt volgens de jury "een diepgaande juridische analyse", die tevens blijk geeft van 

"een genuanceerde benadering waarin niet alleen een duidelijke compassie blijkt  voor 

minderjarigen die het kind van de rekening worden door een strikt immigratiebeleid".   

 

Een gedeelde tweede en derde plaats was er voor de scripties van Pieter van Reenen    ‘Over 

de samenwerkingsplicht en onderzoek doen in de asielprocedure’ en Fian van Vlokhoven ‘A 

Common European Asylum System: A bridge too far? Study on the difficulties in the 

completion of the Common European Asylum System, focussing on the recast processes of 

the Dublin Regulation, Asylum Procedures and Reception Conditions Directives’. 

22-12-2012 

29 november | Eerste jaarvergadering DAMR: ‘The 

Selection of Migrants' 

De selectie van migranten wordt besproken door drie promovendi van verschillende 

disciplines. Op deze manier hoopt DAMR de interactie tussen de verschillende disciplines en 

de wetenschappelijke discussie te stimuleren. 



 

De eerste jaarvergadering van DAMR zal gehouden op 29 november in Leiden. Het thema 

voor de vergadering is ‘the selection of migrants’. Drie promovendi zullen dit thema 

behandelen vanuit het perspectief van hun eigen discipline (geschiedenis, recht en 

antropologie). Na afloop zal prof. dr. Marlou Schrover (Universiteit Leiden) reflecteren op de 

presentaties.  

 

DAMR 

De ‘Dutch Association for Migration Research’ (DAMR) richt zich op het vergroten van 

wetenschappelijk debat van het migratieonderzoek door nadruk te leggen op 

onderzoeksmethodologie, theorievorming en aandacht voor de maatschappelijke relevante van 

migratieonderzoek.  

 

Specifiek richt de vereniging zich op het samenbrengen van jonge promovendi en 

onderzoekers om zo interactie en wetenschappelijke discussie te stimuleren. DAMR is een 

interdisciplinaire verenging waarin de verschillende disciplines van het migratieonderzoek 

samenkomen. Op deze manier wordt het interdisciplinaire en interuniversitaire onderzoek 

versterkt.  

Meer informatie 

Datum: Donderdag 29 november 2012  

Locatie: Academiegebouw Universiteit Leiden (Rapenburg 67-73, Leiden)  

Registratie: Voor lidmaatschap en aanmelding zie www.damr.nl 

22-10-2012 

Tiende editie Hanneke Steenbergen scriptieprijs 

Dit jaar beleeft de Hanneke Steenbergen scriptieprijs haar tweede lustrum! Het is de tiende 

keer dat voor de beste scriptie op het terrein van het migratierecht een prijs zal worden 

uitgereikt. Voor de prijs zijn dit jaar 6 scripties genomineerd. De scripties zullen door de 

genomineerde kort worden toegelicht en zij zullen een stelling formuleren waar onder 

andere door prof. P.R. Rodrigues op zal worden gereageerd 

 

http://www.hum.leiden.edu/history/staff/schrover.html
http://www.damr.nl/


De uitreiking vindt dit jaar plaats op 29 november 2012 in Leiden. De bijeenkomst is van 

15.00 - 17.30. Daarna is nog de mogelijkheid onder genot van een drankje met elkaar na te 

praten.  

 

U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. U kunt zich aanmelden door een 

email te sturen naar: c.w.zwaaneveld@law.leidenuniv.nl, of schriftelijk op onderstaand adres:  

 

Stichting Hanneke Steenbergen Fonds  

p/a Postbus 9529  

2300 RA Leiden  

t.a.v. Mevr. G.G. Lodder 

 

Programma 

15.00 Ontvangst met koffie en thee  

15.20  Opening door voorzitter van de Stichting Hanneke Steenbergen scriptieprijs, mr. 

H.M.J.I. Steenbergen  

15.30: Presentatie scripties genomineerde scribenten  

16.20: Reactie door referenten  

16.50: Beoordeling  scripties door jury en prijsuitreiking  

17.20: Afsluiting  

17.30: Borrel  

 

Locatie: Klein auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 67-73, Leiden 

09-10-2012 

Vak European Migration Law start september 2012 

 

Het Instituut voor Immigratierecht verzorgt in het eerste semester van 2012 (4 september-23 

oktober) het Engelstalige bachelor vak European Migration Law. In dit vak wordt ingegaan 

op de relatie tussen de verschillende niveaus van internationaal, Europees en nationaal 

migratierecht en hun impact op individuen. Drie thema’s staan in dit vak centraal: (1) EU 

recht met betrekking tot vrij verkeer van personen, (2) Gezinsleven en gezinshereniging en (3) 

Rechten van asielzoekers en vluchtelingen. Voor dit vak (5 ECTS) dienen drie opdrachten 

geschreven te worden (er is geen tentamen). Zie voor meer informatie over dit vak de e-

Studiegids . 

25-07-2012 

mailto:c.w.zwaaneveld@law.leidenuniv.nl
https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/31356/european_migration_law
https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/31356/european_migration_law


Kind in het immigratierecht 

Het Instituut voor Immigratierecht heeft een nieuwe SDU-uitgave in haar publicatiereeks 

uitgebracht: Het kind in het immigratierecht. De publicatie is tot stand gekomen naar 

aanleiding van ons Lustrumcongres op 26 januari 2012. 

 

Vanuit verschillende invalshoeken zijn toen op dit congres ter ere van de 15e verjaardag van 

het Instituut voor Immigratierecht bijdragen geleverd over de kwetsbare positie van 

minderjarige vreemdelingen. De voordrachten van de plenaire sprekers zijn in de bundel 

opgenomen, evenals de bijdragen van de inleiders van de werkgroepen. Deze bundel biedt 

daardoor een actueel en ook multidisciplinair overzicht van de laatste stand van zaken over dit 

belangrijke onderwerp. Op deze wijze is getracht recente kennis over het migrerende kind te 

bundelen.  

05-07-2012 

 

Jaarverslag 2011 

Het jaar 2011 stond vooral in het teken van de promotie van Instituutsmedewerker Maarten 

den Heijer. Hij onderzocht de extra-territoriale bescherming van asielzoekers die zich nog 

buiten de grenzen van de Europese Unie bevinden. De vraag was of de lidstaten in hun 

optreden tegenover deze asielzoekers gebonden zijn aan mensenrechtenverdragen zoals het 

Europees Verdrag voor Rechten van de Mens en het recht van de Europese Unie. 

 

http://www.sdu.nl/catalogus/9789012388757
http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/lustrumcongres-het-kind-in-het-immigratierecht.html


Het proefschrift van Maarten den Heijer werd niet alleen met een cum laude beloond, hij 

verkreeg voor zijn bijzonder waardevolle studie ook de Max van der Stoelprijs Human Right 

Award en bovendien de Erasmusprijs.  

Verheugend nieuws is dat het Instituut voor Immigratierecht met ingang van 1 januari 2011 

weer terug is onder de reguliere financiering van de rechtenfaculteit. Daarmee is een einde 

gekomen aan de status aparte van het Instituut en de afhankelijkheid van donaties voor haar 

voortbestaan. 

Lees meer over deze onderwerpen in het verschenen jaarverslag 2011 van het Instituut. In het 

verslag wordt ook uiteengezet welke activiteiten in 2011 door het Instituut zijn ondernomen 

op het terrein van onderwijs, onderzoek en het uitdragen van kennis over immigratierecht. 

09-05-2012 

17 april | Actualiteiten Regulier Vreemdelingenrecht  

In de cursus Actualiteiten Regulier Vreemdelingenrecht wordt nader ingegaan op actuele 

thema's op dit rechtsgebied. Op deze wijze worden professionals die werkzaam zijn op het 

terrein van het reguliere vreemdelingenrecht in staat gesteld hun vakkennis bij te houden en 

kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen. 

 

In de cursus Actualiteitencursus Regulier Vreemdelingenrecht wordt nader ingegaan op 

actuele thema's op dit rechtsgebied. Op deze wijze worden professionals die werkzaam zijn op 

het terrein van het reguliere vreemdelingenrecht in staat gesteld hun vakkennis bij te houden 

en kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen. Naast het bieden van een overzicht van de 

ontwikkelingen op een bepaald thema wordt ook ingegaan op de consequenties voor de 

rechtspraktijk. De keuze voor de onderwerpen wordt in de loop van 2012 bekend gemaakt en 

is afgestemd op de actualiteit. Bij deze keuze is eveneens aandacht voor Europese en 

internationale regelgeving op het terrein van het regulier vreemdelingenrecht. Inbreng van de 

cursisten door middel van casus gerichte vragen is mogelijk.  

 

Voor meer informatie zie de website van Juridisch PAO. 

02-03-2012 

Lustrumcongres ‘Het Kind in het Immigratierecht’ 

Op 26 januari 2012 organiseerde het Instituut voor Immigratierecht een lustrumcongres ter ere 

van het 15-jarig bestaan van het instituut. 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/jaarverslag-2011-def.pdf
http://www.paoleiden.nl/cms2/index.php?option=com_content&view=article&id=437:actualiteitencursus-regulier-vreemdelingenrecht&catid=45:immigratierecht


 

Het thema van het congres was ‘het kind in het immigratierecht’. Vanuit verschillende 

perspectieven zijn academici, vertegenwoordigers van NGO’s, advocaten en beleidsmakers 

ingegaan op de rol van de rechten van het kind in het migratierecht. De sprekers tijdens het 

plenaire gedeelte van het congres waren Peter Rodrigues (Hoogleraar aan het Instituut voor 

Immigratierecht), Carla van Os (Defence for Children), Harke Heida (directeur Migratiebeleid 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) en Diane Schmitt (Head of Unit of Immigration 

and Integration, DG Home, Europese Commissie). 

02-12-2011 

Twee interviews met hoogleraar Peter Rodrigues 

Hoogleraar immigratierecht Peter Rodrigues geeft interviews voor “Right” Tijdschrift voor de 

Rechten van het Kind en “Wordt Vervolgd” Tijdschrift voor Mensenrechten. 

 

Voor “Right” gaat Rodrigues in op de problemen van staatloze Roma kinderen. Hij bepleit 

daarbij een Europese oplossing en de urgentie is mede ingegeven door het 

Kinderrechtenverdrag. In “Wordt vervolgd” komen naast staatloosheid en Roma ook de 

positie van de minderjarige in het vreemdelingenrecht aan de orde. Tevens wordt ingegaan op 

het onderwijs dat Rodrigues op de rechtenfaculteit verzorgd. 

http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/rodrigues.html
http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/rodrigues.html
http://www.defenceforchildren.nl/p/21/397/mo89-mc35/tijdschrift-rechten-kind-en-right!
http://www.amnesty.nl/over-amnesty/bladen/wordt-vervolgd
http://media.leidenuniv.nl/legacy/right.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/wordt-vervolgd.pdf


31-01-2012 

Maarten Den Heijer wint de Max van der Stoel Human 

Rights Award 2011 

Maarten den Heijer heeft met zijn op 7 april 2011 in Leiden cum laude verdedigde 

proefschrift “Europe and Extraterritorial asylum” op 9 december 2011 de eerste prijs voor 

dissertaties gewonnen. 

 

De Max van der Stoel Human Rights Award bestaat voor deze categorie uit een bedrag van € 

3000,--. Het boek van Den Heijer bestudeert de juridische implicaties van migratiecontrole 

buiten de landsgrenzen.  Promotores waren prof mr. P. Boeles en prof. mr R.A. Lawson.  

In het juryrapport wordt van de studie van Den Heijer gezegd: The topic is conceptually 

fascinating and also raises many problems from the normative point of view. The author has a 

keen eye both for the disturbing empirical practices related to keeping asylum seekers away 

from European borders and for the challenges to international law and to legal theory in this 

respect. (…) The jury finds this book a very well-written, well-documented and well-

structured piece of academic work on a very interesting subject that is both topically and 

socially relevant 

13-12-2011 

Keuzevak immigratierecht 

Integratievereisten, versnelde asielprocedures, strikte bestuursrechtelijke toetsing – het zijn 

typische aspecten van het Nederlandse immigratierecht. De gesloten structuur van de 

Vreemdelingenwet 2000 en de rol van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

bij de uitleg van die wet vormen een belangrijk bestanddeel van het vak immigratierecht. 

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/16699
http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/pboeles.html
http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/europainstituut/medewerkers/prof-dr-ra-lawson.html


 

De invloed van het Europees migratierecht speelt onmiskenbaar een steeds grotere rol. De 

consequenties hiervan voor het immigratierecht in Nederland komen in dit keuzevak ook aan 

de orde. (Voor een vollediger behandeling van het Europese aspect is er het Engelstalige 

keuzevak European Migration Law). Nieuw dit collegejaar is aandacht voor het onderwerp 

arbeid en vreemdelingen en nationaliteitsrecht. De behandeling van het vak is niet schools, 

maar probleemgericht. Naast enkele colleges waarin het overzicht wordt geboden zijn er 

colleges die geheel op karakteristieke knelpunten van het Nederlandse vreemdelingenrecht 

zijn gericht.  

 

Nieuw dit jaar is dat het onderwijs naast Leiden bij voldoende belangstelling ook in Den 

Haag in de avonduren zal plaatsvinden. Voor dagen en tijden zie rooster.  

 

Voor meer vakinhoudelijke informatie raadpleeg de vakbeschrijving in de E-gids.  

 

Op 31 januari a.s. zal het keuzevak van start gaan. Aanmelding voor dit vak is vanaf 2 januari 

mogelijk via Usis. 

08-12-2011 

 

26 januari | Lustrumcongres Immigratierecht "Het kind in 

het immigratierecht" 

Begin dit jaar bestaat het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden vijftien 

jaar. Het lustrum zal gevierd worden door middel van een congres. 

 

In de ochtend zal een aantal sprekers plenair op dit belangrijke en actuele onderwerp ingaan, 

terwijl in de middag verschillende werkgroepen rondom specifieke thema’s worden 

gehouden.  

http://www.leidenuniv.nl/rechten/osi/wg/22967205W-2011-S2.html
https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/31005/immigratierecht_nationaalrechtelijke_variant


 

Sprekers 

Dagvoorzitter: Pieter Boeles, emeritus hoogleraar Immigratierecht, Universiteit Leiden  

 

Plenaire sprekers:  

Peter Rodrigues, hoogleraar Immigratierecht, Universiteit Leiden  

Carla van Os, jurist, Defence for Children  

Harke Heida, directeur Migratiebeleid, ministerie van BKZ  

Diane Schmitt, Head of Unit of Immigration and Integration, DG Home, EC  

 

Afsluiting door Mariëlle Bruning, hoogleraar Jeugdrecht, Universiteit Leiden.  

Informatie, programma en registratie 

Datum: 26 januari 2012  

Locatie: Universiteit Leiden, Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25 te Leiden 

(routebeschrijving)  

Tijd: 09.30 uur tot 17.00 uur  

Kosten (incl. bundel): € 60 (studenten), € 120 (overige deelnemers), gratis voor medewerkers.  

 

Programma 

 

Inschrijving is gesloten 

 

Dit congres is mede mogelijk gemaakt met steun van het Leids Universiteits Fonds. 

01-11-2011 

 

Promovendus wint Stichting Praemium Erasmianum 

studieprijs 

De Stichting kent jaarlijks maximaal vijf studieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het 

gebied van de geesteswetenschappen en de maatschappij- en gedragswetenschappen. Dit jaar 

is een van deze prijs toegekend aan een promovendus van de faculteit der Rechtsgeleerdheid. 

http://law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/pboeles.html
http://law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/rodrigues.html
http://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/wie-is-wie/K.2001.00047.html
http://www.law.leidenuniv.nl/org/privaatrecht/bpr/burgerlijkrecht/medewerkers/bruningmr.html
http://www.law.leidenuniv.nl/bezoekersgids/adresenbereikbaarheid/kamerlingh-onnesgebouw.html
http://media.leidenuniv.nl/legacy/programma-lustrumcongres-instituut-voor-immigratierecht.pdf


 

Maarten den Heijer krijgt de prijs, bestaande uit 3000 euro en een oorkonde, toegekend voor 

zijn onderzoek 'Europe and Extraterritorial Asylum'. Op 15 december wordt prijs uitgereikt 

om 16.00 uur in het Bethaniënklooster, Barndesteeg 6b te Amsterdam.  

10-11-2011 

 

Basiscursus Immigratierecht 

13 december a.s. zal de Basiscursus Immigratierecht plaatsvinden. In de Basiscursus 

Immigratierecht worden de fundamenten van het immigratierecht behandeld. 

 

Daarbij is eveneens aandacht voor Europese en internationale regelgeving op het terrein van 

asiel en migratie. Niet alleen het wettelijk kader wordt besproken, maar ook wordt ingegaan 

op de praktijk, waarbij diverse valkuilen en vraagpunten worden besproken. Er zal aandacht 

worden besteed aan zowel de materiële als procedurele aspecten van het immigratierecht.   

Aan de hand van een bespreking van relevante ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak 

zal de vereiste basiskennis van het immigratierecht bij de kandidaat worden neergelegd. 

Tevens wordt ingegaan op een aantal verschillende belangrijke aspecten van het procederen in 

vreemdelingenzaken. Tijdens de colleges worden tevens aan de hand van te behandelen 

casuïstiek praktische vaardigheden bijgebracht. Inbreng van de cursisten door middel van 

casus gerichte vragen is mogelijk.  

 

Voor meer informatie klik hier. 

12-07-2011 

15 november: Cursus Kernthema’s Immigratierecht 

Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden organiseert in de cyclus 

kernthema's immigratierecht aankomend najaar een cursus regulier op 15 november 2011. In 

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/16699
http://www.paoleiden.nl/cms2/index.php?option=com_content&view=article&id=381:basiscursus-immigratierecht&catid=45:immigratierecht


deze cursus zullen drie actuele thema's van het immigratierecht aan de orde komen. In een 

halve dag worden deze voor de praktijk relevante thema's intensief door deskundigen 

uitgediept. 

Programma (wijzigingen voorbehouden) 

 

 Actualiteiten regulier. Dhr. mr. Ben Olivier, voormalig docent bestuursrecht 

Universiteit van Amsterdam.  

 Vreemdelingentoezicht.  Prof. mr. Peter Rodrigues, hoogleraar Instituut voor 

Immigratierecht, Universiteit Leiden.  

 Vreemdelingendetentie: een overzicht van recente ontwikkelingen. Dhr. mr. 

Florimond Wassenaar, advocaat bij Luscuere, de Jong, Wassenaar, Dingenouts 

advocaten Rotterdam  

Datum:  Dinsdag 15 november 2011 

Tijd:  11.30 uur tot 17.00 uur 

Locatie:   
Gebouw Sterrewacht, Zaal C102, Sterrewachtlaan 11, Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid Leiden 

Kosten:   360 euro (dit is inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en een lunch) 

  

 

Opleidingspunten en aanmelding  

In het kader van de Permanente Opleiding Advocatuur zijn bij deelname aan deze cursus 4 

opleidingspunten te behalen.  

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier (zie hieronder) te retourneren. 

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

   

http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/rodrigues.html


Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Licette Claproth via 071 527 7713, via 

immigrationlaw@law.leidenuniv.nl. Klik hier om het aanmeldingsformulier te kunnen 

downloaden 

11-10-2011 

Immigratierecht als probleem van een ongelijke 

behandeling (5 ECTS) 

11 november a.s. start het vak Immigratierecht als probleem van een ongelijke behandeling. 

Dit vak maakt deel uit van de interdisciplinaire minor Multiculturele Samenleving. 

Beschrijving 

 

Een inleiding in de manier waarop juristen omgaan met het verschil tussen staatsburgers en 

vreemdelingen bij het vormen van immigratierecht. De volgende onderwerpen komen aan de 

orde:  

• Ethiek van migratierecht: is migratie goed of slecht?  

• Hoe het recht werkt bij regulering van immigratie.  

• Wat is de reden voor ongelijke behandeling van staatsburgers en vreemdelingen? Wat is het 

effect ervan voor de kansen op integratie?  

• Discriminatie naar nationaliteit: opvattingen van de Commissie Gelijke behandeling.  

• Verschillen in behandeling van asielzoekers en gezinsherenigers. 

 

Leerdoelen 

Kennis van de belangrijkste dilemma’s in het vreemdelingenrecht;  

Algemeen inzicht in wijze van regulering van het vreemdelingenrecht;  

Inzicht in de wijze waarop onderscheid wordt gemaakt tussen onderdanen en vreemdelingen 

en vreemdelingen onderling;  

Het tot uitdrukking brengen van de eigen opvattingen over onderscheid in het 

vreemdelingenrecht.  

Inzicht verschaffen in de wijze waarop juristen omgaan met het verschil tussen staatsburgers 

en vreemdelingen in het immigratierecht. 

Meer informatie 

Wil je meer weten over dit minorvak klik dan hier. 

18-10-2011 

mailto:immigrationlaw@law.leidenuniv.nl
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Gastlezing over “Human Rights and Migration” door 

Secretaris-Generaal van de Raad van Europa 

Op 3 november 2011 zal de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa – Thorbjørn 

Jagland – een gastlezing verzorgen over het thema “Human Rights and Migration”. 

 

De lezing zal voorafgegaan worden door een welkomstwoord door prof. dr. R.A. Lawson, 

decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Na de lezing is er gelegenheid voor verdere 

discussie over de onderwerpen die door Jagland zijn aangesneden tijdens een receptie in de 

naastgelegen Faculty Club. Voertaal van de bijeenkomst is Engels. 

 

De bescherming van migranten (immigranten, asielzoekers en vluchtelingen) vormt één van 

de grootste uitdagingen waarmee de lidstaten van de Raad van Europa momenteel worden 

geconfronteerd. Het zeer restrictieve beleid ten aanzien van de toelating van vreemdelingen in 

veel Europese landen vormt niet alleen (mede) een voedingsbodem voor xenofobe en 

discriminerende reacties jegens vreemdelingen onder de bevolking, maar staat soms ook op 

gespannen voet met internationale mensenrechtennormen. De jurisprudentie van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) laat zien hoe belangrijk het is om ook op dit 

gevoelige beleidsterren de fundamentele rechten van betrokkenen in het oog te blijven 

houden. Het EHRM heeft ten aanzien van diverse belangrijke kwesties op dit terrein 

uitspraken gedaan. Daarbij ging het bijvoorbeeld om de opvang van asielzoekers in 

Griekenland en Italië, de procedures tot behandeling van asielverzoeken aldaar en het recht op 

familieleven van immigranten. Ook treft het EHRM soms interim maatregelen om uitzetting 

te voorkomen (vanwege het gevaar voor een onmenselijke behandeling in het land waarheen 

de uitzetting plaats zou vinden) en oordeelt het over het gebruik van diplomatieke 

toezeggingen in uitwijzingsprocedures. De EHRM-jurisprudentie heeft een grote invloed op 

het migratierecht en -beleid, niet alleen dat van afzonderlijke Europese landen, maar ook dat 

van de Europese Unie. Zorgwekkend is evenwel dat juist op dit terrein sommige landen steeds 

minder geneigd lijken om interim maatregelen en uitspraken van het EHRM correct na te 

leven. 

 

Thorbjørn Jagland is sinds 1 oktober 2009 Secretaris-Generaal van de Raad van Europa. Van 

2005 tot 2009 was hij voorzitter van de Storting (het Noorse parlement). Daarvoor was hij 

minister- president (1996-97) en minister van Buitenlandse Zaken (2000-2001) van 

Noorwegen en ruim tien jaar leider van de Noorse sociaal-democratische Arbeiderspartij. Hij 

werd gekozen tot voorzitter van het Noorse Nobel Comité dat jaarlijks de Nobelprijs voor de 

Vrede toekent en is momenteel bestuursvoorzitter van het Oslo Centre for Peace and Human 

Rights en lid van het internationaal bestuur van het Peres Center for Peace.  

http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/europainstituut/medewerkers/prof-dr-ra-lawson.html


 

Medewerkers en studenten van het Instituut voor Publiekrecht worden van harte uitgenodigd 

om deze lezing bij te wonen. Nadere informatie kan worden verkregen bij Jan-Peter Loof 

(Staats- en bestuursrecht) en Nelleke Koffeman (Europa Instituut). 

Locatie:  Academiegebouw (Groot Auditorium), Rapenburg 73, Leiden 

Aanvang:  
10.00 uur (klokke), zaal open vanaf 9.30 uur 

19-10-2011 

Stageplek Vluchtelingenwerk 

Voor de afdeling Asiel, eenheid Asielprocedure is het Landelijk Bureau van 

VluchtelingenWerk Nederland op zoek naar een stagair(e) voor minimaal 16u p/w.  

In de bijgevoegde vacaturetekst treft u meer informatie over deze functie aan. 

 Stage VWN 2011  

 

01-09-2011 

European Migration Law LLC coming September 

This is a field governed by human rights treaties and European Union Law. Human rights 

play a predominant role in immigration law. 

 

Important treaties like the Geneva Convention on the Status of Refugees, the European 

Convention on Human Rights, the UN Treaty on the Rights of the Child and the UN Treaty 

Against Torture, limit the discretion of states in shaping immigration policies. 

http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/sbrecht/medewerkers/loofjp.html
http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/europainstituut/medewerkers/koffeman-nr.html
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For member states of the European Union, this discretion is also limited by binding provisions 

of European Union Law. Freedom of movement of persons having the nationality of member 

states has since long been a primary goal of the European Union. With the entry into force of 

the Treaty of Amsterdam in May 1999, legislation on immigration and asylum matters, 

regarding third country nationals, has also become a subject of Union competence. Since 

1999, a number of Regulations and Directives on asylum, family reunification and other 

relevant subjects, have been adopted. 

The course program is, apart from the introductory lecture (on September 6
th

), divided in three 

parts each consisting of three sessions. The three parts are: 1. Free movement of persons 

under EU law; 2. Asylum; and 3. Family life and family reunification. Each part consists of 

two lectures on the topic in the first week and a working group (moot-court session) in the 

second week. This course is intended to give insight into the relationship between the various 

levels of international and national migration law and their impact on individuals. 

The registration via uSis will be possible as from 28 days before the beginning of the course 

until the sixth working day before the beginning of the courses. 

Click here for more information. 

01-07-2011 

Symposium Buitenlands migratiebeleid en de rechten van 

vluchtelingen 10 juni 2011 

Het Instituut voor Immigratierecht en Vluchtelingenwerk Nederland organiseren een 

symposium Buitenlands Migratiebeleid en rechten van vluchtelingen. 

 

Het traditionele asielbeleid van Europese landen is erop gericht vluchtelingen te beschermen 

door hen toe te laten tot het eigen grondgebied en opvang te bieden. Maar in toenemende mate 

trachten Europese landen beschermingsalternatieven buiten Europa te creëren. De Europese 

lidstaten zetten in op het behandelen van asielaanvragen in transitlanden en op de opvang van 

vluchtelingen in de regio. Dit ‘externe asielbeleid’ wordt geflankeerd door pogingen om 

ongedocumenteerde migratie richting Europa zo veel mogelijk in te dammen: bootjes worden 

onderschept en teruggestuurd op hoge zee, paspoorten worden gecontroleerd op buitenlandse 

luchthavens en met Europees geld wordt de Afrikaanse grenswacht opgetuigd. 

De sprekers op het symposium buigen zich over de gevolgen van deze ontwikkelingen voor 

de internationale bescherming van vluchtelingen. Hoe kan Europa een bijdrage leveren aan 

het oplossen van de wereldwijde vluchtelingenproblematiek? Is bescherming buiten Europa 

een nastrevenswaardig alternatief? Hoe kan een zinvol onderscheid gemaakt worden tussen 

https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/27739/european_migration_law


vluchtelingen en andere ongedocumenteerde migranten? Tijdens het symposium treden 

politici, beleidsmakers, wetenschappers en mensen uit het veld met elkaar in discussie.  

 

Toegang gratis  

De toegang tot dit symposium is gratis. Er is echter maar een beperkt aantal plekken 

beschikbaar. Bij over-inschrijving gaan genodigden voor. U kunt zich aanmelden voor het 

symposium door een e-mail te sturen naar immigrationlaw@law.leidenuniv.nl  

Klik hier voor meer informatie. 

20-05-2011 

Subsidies voor kennisoverdracht naar Juffer en Rodrigues 

Wetenschap is mooi, maar hoe laat je de maatschappij profiteren van de resultaten? Een 

nieuwe subsidie van NWO is bedoeld voor de overdracht of de toepassing van kennis. Prof.dr. 

Femmie Juffer en prof.dr. Peter Rodrigues ontvangen er een. 

Training voor adoptie-ouders 

 

Femmie Juffer is hoogleraar Adoptiestudies bij Algemene en Gezinspedagogiek. 

Adoptiekinderen hebben vaak moeite met hechting. In het gehonoreerde project wordt een 

training ontwikkeld voor ouders van adoptiekinderen die hun leert hoe ze ervoor kunnen 

zorgen dat hun adoptiekinderen zich goed aan hun nieuwe familie hechten. 

 

Symposium over migratiebeheersing en vluchtelingenrechten 

Peter Rodrigues is hoogleraar migratierecht bij het Instituut voor Publiekrecht. Met zijn 

subsidie gaat hij een symposium organiseren dat zich buigt over de dynamiek tussen externe 

vormen van migratiecontrole en het recht van vluchtelingen op toegang tot bescherming in 

Europa.  

NWO heeft zestien projecten gehonoreerd, die een subsidie krijgen van 10.000 tot 50.000 

euro. Voorwaarde is dat de onderzoekers in hun project nauw samenwerken met 

maatschappelijke partners. 

Meerwaarde 

MeerWaarde is een initiatief van de wetenschapsgebieden Maatschappij- en 

Gedragswetenschappen (MaGW), Geesteswetenschappen (GW) en Aard- en 

mailto:immigrationlaw@law.leidenuniv.nl
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Levenswetenschappen (ALW) van NWO. Het gebied ALW maakt volgende maand bekend 

welke onderzoekers de MeerWaardesubsidie krijgen. De subsidie past bij het beleid van 

NWO om de overdracht van kennis naar de maatschappij te bevorderen. 

Links 

 Femmie Juffer  
Prof.dr. Femmie Juffer  

Child and Family Studies  

Onderzoeksgebied Health, prevention and the human life cycle  

Pedagogiek studeren in Leiden, bachelor en master  

 Peter Rodrigues  

Prof.dr. Peter Rodrigues  

Instituut voor Immigratierecht  

Onderzoeksgebied Interaction between legal systems  

Rechten studeren in Leiden, bachelor en master  

 Bericht van NWO  

09-06-2011 

Maarten den Heijer cum laude gepromoveerd 

Op 7 april 2011 is Maarten den Heijer cum laude gepromoveerd op zijn proefschrift Europe 

and Extraterritorial Asylum. Het proefschrift onderzoekt de trend waaronder Europese staten 

in toenemende mate samenwerken met niet-Europese landen en controlemechanismen buiten 

de EU inrichten om migratie- en asielstromen te reguleren.  

 

De kwaliteit van het proefschrift werd uitgebreid geroemd door de leden van de 

promotiecommissie.   

Meer informatie over het proefschrift.  

Promotores: Prof. mr. P.R. Boeles en prof. dr. R.A. Lawson.  

http://www.socialsciences.leiden.edu/educationandchildstudies/childandfamilystudies/organisation/staffcfs/juffer.html
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30-05-2011 

 

Jaarverslag 2010 

Voor het Instituut voor Immigratierecht was 2010 een bijzonder jaar.   

Allereerst heeft de nieuwe hoogleraar Peter Rodrigues op 3 september zijn oratie uitgesproken 

onder de titel ‘De grenzen van het vreemdelingenrecht’. 

 

Daarnaast overschreed het aantal studenten dat zich in 2010 inschreef voor vak Nederlands 

Immigratierecht de maximum capaciteit van het vak (60 studenten). In 2010 zijn gesprekken 

gevoerd om het Instituut weer onder de reguliere financiering van de rechtenfaculteit terug te 

brengen. Deze onderhandelingen hebben erin geresulteerd dat per 1 januari 2011 het Instituut 

voor Immigratierecht weer onder de gangbare facultaire financiering valt.   

Lees meer over deze onderwerpen in het verschenen jaarverslag 2010 van het Instituut. Ook 

wordt in het verslag uiteengezet welke activiteiten in 2010 door het Instituut zijn ondernomen 

op het terrein van onderwijs, onderzoek en het uitdragen van kennis over immigratierecht. 

Klik hier voor het jaarverslag 

25-01-2010 

Cursus raakvlakken strafrecht en vreemdelingenrecht op 

31 mei 2011 

Welke gevolgen heeft een strafrechtelijke vervolging of een transactie voor het verblijfsrecht 

van een vreemdeling? Wat kan een advocaat in een strafzaak van een vreemdeling aanvoeren 

om verblijfsrechtelijke gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen? Mag een asielzoeker die met 

valse documenten Nederland binnenkomt daarvoor strafrechtelijk vervolgd worden? Kan een 

ongewenstverklaarde, maar niet uitzetbare vreemdeling een beroep doen op overmacht 

wanneer hij vanwege zijn verblijf in Nederland strafrechtelijk wordt vervolgd?  

 

Het strafrecht en het vreemdelingenrecht kennen vele raakvlakken. In deze cursus wordt een 

http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/medewerkers/rodrigues.html
http://media.leidenuniv.nl/legacy/oratie-peter-rodrigues.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/jaarverslag-instituut-voor-immigratierecht.pdf


aantal belangrijke thema’s die zowel het strafrecht als het vreemdelingenrecht raken 

besproken. De cursus was gericht op professionals in de strafrechtpraktijk, zoals advocaten, 

rechters en officieren van justitie. In de cursus wordt veel aandacht besteed aan de 

rechtspraktijk. De onderwerpen worden behandeld aan de hand van concrete casus en 

jurisprudentie.  

De deelnemers krijgen de gelegenheid voorafgaand aan de cursus vragen en casus aan de 

sprekers voor te leggen, zodat deze tijdens de cursus kunnen worden meegenomen.  

 

Sprekers:   

 Mr. Willem Blaauw Advocaat bij Blaauw Advocaten te Haarlem.   

 Mr. Drs Gerrie Lodder Onderzoeker bij het Instituut voor Immigratierecht van de 

Universiteit Leiden  

 Mr. Arjette van Luyck Advocaat bij Blaauw Advocaten te Haarlem.  

 Mr. Marq Wijngaarden Advocaat bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden Advocaten 

te Amsterdam  

 

Datum: 31 mei  

Tijd: 13:00 - 17:30u  

Locatie: Gravensteen, Pieterskerkhof 6, Universiteit Leiden  

Nova punten: 4  

Prijs: 400 Euro  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Urszula Kiwara, via email 

immigrationlaw@law.leidenuniv.nl of per telefoon op 071-527 75 35. 

 

 Programma en Aanmeldingsformulier  

 

25-10-2011 

Promotie Maarten den Heijer 

Op 7 april 2011 promoveert Maarten den Heijer op zijn proefschrift Europe and 

Extraterritorial Asylum. De promotie vindt plaats om 16.15 uur in het Academiegebouw, 

Rapenburg 73, te Leiden. 

mailto:immigrationlaw@law.leidenuniv.nl
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Het proefschrift onderzoekt de trend waaronder Europese staten in toenemende mate 

samenwerken met niet-Europese landen en controlemechanismen buiten de EU inrichten om 

migratie- en asielstromen te reguleren.  

Deze trend omvat de onderschepping van migranten op volle zee, controles op luchthavens in 

het buitenland, het opleggen van verplichtingen aan luchtvervoerders ( carrier sanctions ) en 

het creëren van beschermings- en opvangalternatieven voor vluchtelingen in landen buiten de 

Europese Unie.  

Dergelijke maatregelen hebben vooral tot doel een rem te zetten op de binnenkomst van 

ongedocumenteerde migranten. Deze nieuwe vormen van migratiecontrole roepen tal van 

juridische vragen op: de toepasselijkheid van mensenrechtenverdragen buiten het eigen 

grondgebied van de staat, de toedeling van staatsaansprakelijkheid en de reikwijdte van het 

recht van de Unie inzake grenscontroles en asiel.  

Het onderzoek verduidelijkt het toepasselijke rechtskader en toetst in hoeverre de externe 

controles in overeenstemming zijn met internationale en Europese normen.  

 

Het proefschrift concludeert onder meer dat externe migratiecontroles het risico van 

gebrekkige individuele rechtsbescherming met zich dragen en doet aanbevelingen om zeker te 

stellen dat de controles acht slaan op de bijzondere rechten van vluchtelingen.  

Een handelsversie van het proefschrift komt op een later moment beschikbaar. 

 

28-03-2011 

Betaalde stage EPIM 

Het Europees Programma voor Integratie en Migratie (EPIM) is op zoek naar een stagiair 

voor 6 tot 9 maanden die op 1 maart zou starten. Tot de belangrijkste taken van de stagiair 

behoren onder andere: helpen bij de tenuitvoerlegging van een communicatiestrategie, het 

organiseren van seminars en conferenties, het analyseren van voortgangsverslagen voor 

evaluatie doeleinden, en de monitoring van de ontwikkelingen in het veld EU migratie en 

asiel. 

De deadline voor aanvragen is 20 februari.  

EPIM is een initiatief van NEF, Network of European Foundations, en een 

samenwerkingsverband tussen 12 Europese stichtingen. Het programma heeft tot doel de 

http://www.epim.info/
http://www.epim.info/docs/documents/EPIM%20Intern%20Vacancy%202011.pdf?
http://www.nefic.org/?


levensomstandigheden van migranten te verbeteren door versterking van de rol van NGO's die 

actief zijn op migratie en integratie vraagstukken. 

11-01-2011 

Cursus Kernthema's 22 maart 2011 

Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden organiseert in de cyclus 

kernthema's immigratierecht aankomend voorjaar een cursus regulier op 22 maart 2011. 

 

Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden organiseert in de cyclus 

kernthema's immigratierecht aankomend voorjaar een cursus regulier op 22 maart 2011  

 

Op het programma staan de volgende onderwerpen:   

 De terugkeerrichtlijn en de doorwerking in de Nederlandse rechtspraktijk. Prof. mr. 

Pieter Boeles, emeritus hoogleraar Instituut voor Immigratierecht, Universiteit 

Leiden.  

 Het associatierecht EG- Turkije, ontwikkelingen in de rechtspraak en gevolgen voor 

het Nederlandse beleid. Mevr. mr. dr. Helen Oosterom-Staples, universitair docent 

Europees en Internationaal publiekrecht, Universiteit van Tilburg.  

 Actualiteiten regulier. Dhr. mr. Ben Olivier, docent bestuursrecht Universiteit van 

Amsterdam.    

De cursus wordt van 11.30 tot 17.00 uur gegeven op de Rechtenfaculteit van de Universiteit 

Leiden gevestigd op de Steenschuur 25, Leiden. Deelname bedraagt 360 euro (dit is inclusief 

cursusmateriaal, koffie, thee en lunch) en levert 4 NOvA punten op.    

 

Meer informatie en aanmelden: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Urszula 

Kiwara via 071-5277535, e-mail: immigrationlaw@law.leidenuniv.nl. U kunt het 

deelnameformulier hier downloaden. 

25-01-2011 

Uitnodiging voor de uitreiking van de Hanneke 

Steenbergen scriptieprijs 

mailto:immigrationlaw@law.leidenuniv.nl
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Op vrijdag 17 december 2010 vindt de uitreiking van de Hanneke Steenbergen scriptieprijs 

plaats aan de Universiteit Maastricht. Deze scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste 

Nederlandse afstudeerscriptie geschreven op het terrein van het immigratierecht. Ook de 

scriptie van de Leidse student Mark Klaassen is voor deze prijs genomineerd. 

Symposium 

Bij deze gelegenheid vindt tevens een mini-symposium plaats over de rechtspositie van 

Turkse migranten in het licht van Europese rechtspraak.  

U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. De toegang is gratis. U kunt 

inschrijven via het bijgevoegde registratieformulier.  

Hanneke Steenbergen 

De prijs is vernoemd naar mr. Hanneke Steenbergen. Zij heeft sinds haar aanstelling in 1985 

tot 2001 – het jaar waarin zij overleed – vreemdelingenrecht gedoceerd aan de Universiteit 

Leiden en het vak daar tot grote hoogte gebracht. 

 Uitnodiging  

07-10-2010 

Oratie Peter Rodrigues 

Op 3 september heeft Peter Rodrigues zijn oratie met de titel "De grenzen van het 

vreemdelingenrecht" uitgesproken.  

 

De tekst van deze rede is onderaan deze pagina als pdf bijgevoegd. 

 

 Oratie Rodrigues  

07-09-2010 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/uitnodiging.pdf
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Kernthema's Immigratierecht "Regulier" 26 oktober 2010 

Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden organiseert in de cyclus 

kernthema's immigratierecht op 26 oktober 2010 een cursus regulier.   

Op het programma staan de volgende onderwerpen: 

 Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: mogelijke betekenis voor 

het vreemdelingenrecht. Mevr. mr. Marcelle Reneman, promovendus bij het Instituut 

voor Immigratierecht, Universiteit Leiden.  

 De bestuurlijke handhaving van de Wav, ontwikkelingen in de rechtspraak bij het 

opleggen van boetes. Dhr. mr. Michiel Tjebbes, adviseur bij Everaert Advocaten.  

 Actualiteiten regulier. Dhr. mr. Ben Olivier, docent bestuursrecht Universiteit van 

Amsterdam.  

 De cursus wordt van 11.30 tot 17.00 uur gegeven in de PAO-zaal van de juridische faculteit, 

Steenschuur 25, Leiden. Deelname bedraagt 360 euro inclusief cursusmateriaal, koffie, thee 

en lunch. 

  

Meer informatie en aanmelden:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Urszula Kiwara via 071-5277535, e-mail: 

immigrationlaw@law.leidenuniv.nl. Het aanmeldingsformulier is bijgevoegd in onderstaande 

Pdf. 

 Aameldingsformulier Kernthema's  

30-08-2010 

Nationale speelruimte in immigratierecht is beperkt 

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 zijn ook de 

bepalingen van het Grondrechten Handvest van de Europese Unie (EU) voor Nederland 

bindend geworden. De mensenrechten zijn zo onderdeel geworden van het Unierecht. 

Nederland kan zich voor het immigratierecht alleen aan deze verplichtingen onttrekken door 

het lidmaatschap van de EU op te zeggen. Dit betoogt prof.mr. Peter Rodrigues op vrijdag 3 

september in zijn oratie naar aanleiding van zijn benoeming tot hoogleraar Immigratierecht 

aan de Universiteit Leiden. 

 

Niet meer autonoom 

Als Nederland een restrictief vreemdelingenbeleid wil voeren, is het daarbij gehouden aan de 

normen van de mensenrechtenverdragen en het recht van de Europese Unie; Nederland kan de 

grenzen van het vreemdelingenrecht niet meer autonoom vaststellen. 

mailto:immigrationlaw@law.leidenuniv.nl
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Onvoldoende op de hoogte  

De partijen die in hun partijprogramma’s voor de Tweede-Kamerverkiezingen in juni 

jongstleden restrictieve immigratieregels voorstelden, wekken de indruk onvoldoende op de 

hoogte te zijn van de (bindende) Europese en andere internationale rechtsregels waaraan 

Nederland zich heeft te houden. 

Geen noodzaak tot restrictie  

Rodrigues betwijfelt bovendien de noodzaak van een restrictief vreemdelingenbeleid: door de 

vergrijzing is vanaf ongeveer 2020 een instroom van 100.000 immigranten per jaar nodig, niet 

alleen kenniswerkers maar ook mensen om praktisch werk te doen. Nederland heeft dus 

belang bij immigratie. 

Dalende trend  

Ook om andere reden zet Rodrigues vraagtekens. In de periode 2000-2007 was sprake van een 

dalende trend wat betreft de immigratie van niet-westerse nationaliteiten, ook Turkse en 

Marokkaanse. Per saldo – hoewel dit vanwege de economische omstandigheden en de 

restrictieve tendens van de afgelopen jaren wellicht tijdelijk is – is het totale migratiesaldo 

zelfs negatief: er vertrekken meer mensen uit Nederland dan er binnen komen. 

Burgerschapsexamen  

Rodrigues gaat in zijn oratie ook in het burgerschapsexamen – gekoppeld aan het vereiste van 

het aanvragen van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) – en de vrijstelling die voor 

een aantal landen geldt. (Dat zijn Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, 

Vaticaanstad, de VS, Zuid-Korea en Zwitserland.) Het Internationaal verdrag inzake de 

uitbanning van rassendiscriminatie (IVUR) van de Verenigde Naties verbiedt niet alleen 

rassendiscriminatie, maar ook onderscheid op basis van nationaliteit, tenzij hier een 

rechtvaardigingsgrond voor bestaat. Het Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination dat toeziet op de naleving van de IVUR, heeft Nederland hierover op de 

vingers getikt. 

Excessief formalisme 

Rodrigues acht het van belang dat, wanneer het komt tot een individuele juridische procedure, 

ook altijd het individuele belang meeweegt, zodat excessief formalisme wordt vermeden. Bij 

het nemen van beslissingen op het terrein van het immigratierecht dient niet alleen naar de 

formele criteria te worden gekeken, maar ook naar de materiële omstandigheden van de 

personen die het aangaat. 

Links 

 De volledige oratietekst  

 Interview met prof. Peter Rodrigues op 3 september 2010 bij de NOS  

 Interview op 7 september in het BNN-radioprogramma Juridische Zaken  

 Weblog NRC Handelsblad van Folkert Jensma op 8 september  

 Interview in de Volkskrant van 8 september  

http://media.leidenuniv.nl/legacy/grenzen-van-het-vreemdelingenrecht.pdf
http://www.radio1.nl/podcasts/94-radio-1-podcast/feed_items/413745
http://www.bnr.nl/static/jspx/play.jspx?dag=7&maand=9&jaar=2010&tijd=19:30&lengte=30&titel=Radio-archief
http://weblogs.nrc.nl/rechtenbestuur/2010/09/08/opzeggen-mensenrechtenverdragen-is-complex-langdurig-en-geen-oplossing/#more-4618
http://www6.lexisnexis.com/publisher/EndUser?Action=UserDisplayFullDocument&orgId=101945&topicId=106400004&docId=l:1258543704&start=2&Em=1&md5=363e4f4f4fdef7eaa87aad96ce613d7f


(30 augustus 2010/Corine Hendriks)  

 

Betaalde Stage bij EPIM 

Het Europees Programma voor Integratie en Migratie (EPIM) is op zoek naar een stagiair 

voor 6 tot 9 maanden die op 1 maart zou starten. Tot de belangrijkste taken van de stagiair 

behoren onder andere: helpen bij de tenuitvoerlegging van een communicatiestrategie, het 

organiseren van seminars en conferenties, het analyseren van voortgangsverslagen voor 

evaluatie doeleinden, en de monitoring van de ontwikkelingen in het veld EU migratie en 

asiel. 

Het Europees Programma voor Integratie en Migratie (EPIM) is op zoek naar een stagiair 

voor 6 tot 9 maanden die op 1 maart zou starten. Tot de belangrijkste taken van de stagiair 

behoren onder andere: helpen bij de tenuitvoerlegging van een communicatiestrategie, het 

organiseren van seminars en conferenties, het analyseren van voortgangsverslagen voor 

evaluatie doeleinden, en de monitoring van de ontwikkelingen in het veld EU migratie en 

asiel. 

De deadline voor aanvragen is 20 februari.  

EPIM is een initiatief van NEF, Network of European Foundations, en een 

samenwerkingsverband tussen 12 Europese stichtingen. Het programma heeft tot doel de 

levensomstandigheden van migranten te verbeteren door versterking van de rol van NGO's die 

actief zijn op migratie en integratie vraagstukken. 

 Stage Defence for Children  

30-08-2010 

Keuzevak EML 

Wegens omstandigheden zijn de roosters 2010-2011 van de faculteit Rechtsgeleerdheid nog 

niet beschikbaar. Het rooster EML vindt u daarom in onderstaand bericht. Inschrijvingen voor 

dit vak op Usis zijn al geopend. 

http://www.epim.info/
http://www.epim.info/docs/documents/EPIM%20Intern%20Vacancy%202011.pdf?
http://www.nefic.org/?
http://media.leidenuniv.nl/legacy/dci-stage-helpdesk.pdf


Rooster 

  Date  Time  Room  Subject     Assignment  

WEEK 

1 

9 sept 

   

11.00 - 

13.00 
B017 Introduction 

Gerrie 

Lodder 
  

WEEK 

2 

13 Sept 
11.00 - 

13.00 
B 013 

Free movement of 

persons under EU 

law I 

Jorrit 

Rijpma 

Handout 

assignment 

1 

16 Sept 
11.00 - 

13.00 
C 131 

Free movement of 

persons under EU 

law II 

Jorrit 

Rijpma 
  

WEEK 

3 
23 Sept 

11.00 - 

13.00 
B 017 

Free movement – 

moot court 

Jorrit 

Rijpma 

Deadline 

assignment 

1 

WEEK 

4 

  

27 Sept 
11.00 - 

13.00 
B 013 

Voluntary migration: 

Family life and 

family reunification 

Gerrie 

Lodder 

Handout 

assignment 

2 

30 Sept 
11.00 - 

13.00 
C 131 

EC Directives on 

voluntary migration: 

family reunification 

and long-term 

residents 

Gerrie 

Lddder 
  

WEEK 

5 
7 Oct 

11.00 - 

13.00 
B 020 

Family reunification 

– moot court 

Gerrie 

Lodder 

Deadline 

assignment 

2 

WEEK 

6 

18 Oct 
11.00 - 

13.00 

Room 111 

Gravensteen 

building 

Asylum I – 

International refugee 

law 

Marcelle 

Reneman 

Handout 

assignment 

3 

21 Oct 
11.00 - 

13.00 

Room 111 

Gravensteen 

building 

Asylum II – 

European asylum law 

Marcelle 

Reneman 
  

WEEK 

7 
28 Oct 

11.00 - 

13.00 

Room 111 

Gravensteen 

building 

Asylum – moot court 
Marcelle 

Reneman 

Deadline 

assignment 

3 

  

Inschrijven via Usis 

EML is te vinden door via Usis--> selfservice-->studie activiteit te zoeken.  

Vul bij het zoekscherm onder "extra zoekcriteria" cursusnaam: European Migrationlaw in. 

23-08-2010 



WODC-rapport Gemeenschapsrechten en gezinsmigratie 

Gerrie Lodder was een van de auteurs van het WODC-rapport Gemeenschapsrechten en 

gezinsmigratie. Dit rapport, dat tot stand is gekomen door een samenwerking tussen 

Regioplan Beleidsonderzoek, het Instituut voor Immigratierecht en INDIAC, is geschreven 

naar aanleiding van de politiek gevoelige kwestie van gebruik dan wel misbruik van 

gemeenschapsrecht om de nationale regels voor gezinshereniging en gezinsvorming te 

omzeilen. 

In de onderzoeksperiode 2005 - 2008 is er een duidelijke toename van het aantal aanvragen 

voor gezinsmigratie op grond van het gemeenschapsrecht door derdelanders bij zowel 

Nederlandse referenten als overige in Nederland verblijvende EU-burgers. 

De onderzoekers kunnen op grond van de beschikbare gegevens, gemeten naar de huidige 

opvattingen van het Hof van Justitie van de EG over wat onder misbruik moet worden 

verstaan, niet concluderen dat er sprake is van (rechts)misbruik. Mensen lijken in de 

afgelopen jaren wel steeds beter op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die het 

gemeenschapsrecht biedt. In het onderzoek is getracht meer inzicht te krijgen in de mensen 

die gebruik maken van het gemeenschapsrecht door achtergrond gegevens zoals nationaliteit, 

geslacht, land van herkomst, verblijfsduur in Nederland, eerdere procedures en verblijfsstatus 

in kaart te brengen. Daarnaast zijn de mogelijke verklaringen voor toename van het gebruik 

van het gemeenschapsrecht onderzocht. 

Het volledige rapport vindt u hier. 

16-02-2010 

Kernthema's Immigratierecht "Regulier" 30 maart 2010 

Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden organiseerde in de cyclus 

kernthema's immigratierecht een cursus regulier op 30 maart 2010. 

Op het programma stonden de volgende onderwerpen:  

 Toegang tot Europa; Ontwikkelingen en jurisprudentie inzake EU grenscontrole en 

betekenis voor de Nederlandse rechtspraktijk.  

Mevr. mr. Evelien Brouwer, docent staats- en bestuursrechtUniversiteit van Utrecht.  

 Modern migratiebeleid en ander actualiteiten regulier.  

Dhr. mr. Ben Olivier, docent bestuursrecht Universiteit van Amsterdam.  

 De Wet inburgering en zijn gevolgen voor het Nederlandse vreemdelingenbeleid.  

Dhr. mr. Jaap van der Winden, wetgevingsjurist bij het ministerie van Justitie.  

Datum: 30 maart 2010  

Tijd: 11.45 - 17:00u  

Locatie: Academiegebouw Rapenburg 67-73, Universiteit Leiden  

Nova punten: 4  

Prijs: 436 Euro  

 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/1889-eindrapport-gemeenschapsrecht-en-gezinsmigratie-regioplan-9nov2009.pdf


25-01-2010 

 

Meer informatie en aanmelden: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Urszula 

Kiwara via 071-5277535, e-mail: immigrationlaw@law.leidenuniv.nl. 

 

Promotie Suzanne Guevremont 

Op 5 november 2009 promoveert Suzanne Guevremont op haar proefschrift getiteld: vers un 

traitement équitable des étrangers extracommunautaires en séjour régulier. Exam des 

directives sur le regroupement familial et sur les rsidents de longue durée'. De promotie vindt 

plaats om 15.00 in het Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden. 

 

12-04-2009 

Leidse Sheila Maas winnaar van 'Hanneke Steenbergen 

scriptieprijs' 

Net als in 2008 werd ook in 2009 aan een Leidse studente de 'Hanneke Steenbergen 

scriptieprijs' toegekend. Deze prijs is bestemd voor de beste scriptie geschreven op het gebied 

van het migratierecht. 

mailto:immigrationlaw@law.leidenuniv.nl


 

De winnares van dit jaar, Sheila Maas kreeg deze prestigieuze prijs voor haar scriptie getiteld: 

‘Dual Protection in European Asylum Law: Good or Bad for those Seeking Subsidiary 

Protection?’. Haar scriptiebegeleider was prof. dr. R. Lawson met mr. drs. M. den Heijer als 

co-lezer.  

 

Gelaagdheid 
De jury was met name onder de indruk van de wijze waarop zij ‘een asielrechtelijk vraagstuk 

als uitgangspunt heeft genomen voor het exploreren van een algemeen Europees rechtelijk 

probleem, namelijk de verhouding tussen het recht van de Europese Gemeenschap enerzijds 

en de het EVRM anderzijds. Daarmee heeft het onderwerp een gelaagdheid, een diepte en een 

bijzondere scoop gekregen die het verhaal een grote meerwaarde geeft. Het helpt het 

wetenschappelijk denken over het onderwerp vooruit’, aldus de jury. Sheila Maas ontving de 

prijs uit handen van staatssecretaris van justitie mevr. N. Albayrak.  

17 december 2009 

Boekaanbieding 18 november 

Op woensdag 18 november werd het door de medewerkers van het Instituut voor 

Immigratierecht geschreven boek European Migration Law door Prof. mr. L.J. Brinkhorst 

aangeboden aan Minister Hirsch Ballin.  

 

 

Het boek European Migration Law is een Engelstalig handboek over het Europese 

migratierecht. Het boek geeft een overzicht van de relevante internationale en Europese 

rechtsbronnen voor het migratierecht en bespreekt de rechten van toegang en verblijf van EU-

burgers en derdelanders in Europa.    

 



 

Het boek is te bestellen bij uitgever Intersentia voor het bedrag van € 95,- (voor studenten 

geldt een gereduceerd tarief). Aanvullende informatie vindt u in onderstaand bestelformulier.   

 Boek EML  

30-11-2009 

Peter Rodrigues nieuwe Hoogleraar Immigratierecht 

Met ingang van 1 september 2009 is dr. mr. P.R. Rodrigues (1956) benoemd tot hoogleraar 

Immigratierecht bij het Instituut voor Immigratierecht van de Leidse rechtenfaculteit. Peter 

Rodrigues zal tevens fungeren als voorzitter van het Instituut voor Immigratierecht.  

 

Peter Rodrigues was lid van de Commissie Gelijke Behandeling van 1995-2000 en heeft 

onder meer gewerkt voor het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie, het 

Molengraaff Instituut voor Privaatrecht te Utrecht en het Nederlands Instituut voor Sociaal en 

Economisch Recht. Peter Rodrigues combineert het hoogleraarsambt aan de Leidse 

rechtenfaculteit met zijn functie als hoofd van de afdeling Onderzoek & Documentatie van de 

Anne Frank Stichting te Amsterdam.  

 

Op de feestelijke bijeenkomst op 18 november verzorgde prof.mr. P.R. Rodrigues een korte 

inleiding over de migratiegeschiedenis van Anne Frank en de lessen die daaruit voor het 

huidige tijdsgewricht kunnen worden getrokken. De tekst die als basis diende voor die 

toespraak vindt u hieronder. 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/boek-eml.pdf


 

22-11-2009 

Aanbieding boek European Migration Law aan Minister 

Hirsch Ballin op 18 november 2009 



 

Op woensdag 18 november zal het door de medewerkers van het Instituut voor 

Immigratierecht geschreven boek European Migration Law door Prof. mr. L.J. Brinkhorst 

worden aangeboden aan Minister Hirsch Ballin. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst zal 

tevens worden gevierd dat het Instituut voor Immigratierecht, mede dankzij giften van derden, 

kan blijven voortbestaan en dat daartoe inmiddels een nieuwe hoogleraar is aangesteld, Prof. 

dr. mr. P.R. Rodrigues.  

 

De bijeenkomst vindt plaats van 16.00 tot 17.00 uur in de Lorentzzaal van het Kamerlingh 

Onnes Gebouw van de Leidse rechtenfaculteit. Naast de boekaanbieding aan de 

staatssecretaris zal prof. Rodrigues een korte inleiding verzorgen over de 

migratiegeschiedenis van Anne Frank en de lessen die daaruit voor het huidige tijdsgewricht 

kunnen worden getrokken.   

Belangstellenden zijn van harte welkom en worden vriendelijk verzocht zich aan te melden 

per email aan mevrouw U. Kiwara, via immigrationlaw@law.leidenuniv.nl.  

 

Het boek European Migration Law is een Engelstalig handboek over het gelaagde Europese 

migratierecht. Het boek geeft een overzicht van de relevante internationale en Europese 

rechtsbronnen voor het migratierecht en bespreekt de rechten van toegang en verblijf van EU-

burgers en derdelanders in Europa. Het boek is te bestellen bij uitgever Intersentia voor het 

bedrag van € 95,- (voor studenten geldt een gereduceerd tarief). Aanvullende informatie vindt 

u in onderstaand bestelformulier.     

 Boek EML  

12-10-2009 

Kernthema cursussen oktober 2009 

Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden organiseert in de cyclus 

Kernthema's immigratierecht komend najaar weer twee cursussen. Op 20 oktober 2009 zal 

mailto:immigrationlaw@law.leidenuniv.nl
http://media.leidenuniv.nl/legacy/int09-eurmigrlaw-lla4---zonder-snijlijnen.pdf


een cursus worden verzorgd met onderwerpen over regulier en op 27 oktober 2009 een cursus 

asiel.   

 

 

Op het programma voor 20 oktober staan de volgende onderwerpen:  

 Beweging in Europa? Ontwikkelingen t.a.v. de richtlijnen gezinsherening, langdurig 

ingezetene en de Europa-route. Mev. mr. drs. G.G. Lodder, Instituut voor 

Immigratierecht.   

 Actualiteiten regulier. Dhr mr. B.K. Olivier, docent bestuursrecht Universiteit van 

Amsterdam.  

 Betekenis van de terugkeerrichtijn voor de Nederlandse praktijk. Mevr. mr. K.A.E. 

Franssen, VluchtelingenWerk Nederland en Mw. m.r.  A. E. Bombeke, ECRE.  

Op 27 oktober staat op het programma:   

 Valse documenten: Strafvervolging van asielzoekers en de consequenties voor de 

verdere procedure. Dhr. mr. W.M.  Blaauw en Mevr mr. A. van Luijk van Willem 

Blaauw advocaten.  

 Het voorstel voor een nieuwe asielprocedure. Knelpunten en kansen. Dhr. mr. J.J. 

Wedemijer, Advocatenkantoor Oudegracht.  

 Artikel 15c Kwalificatierichtljn en de toepassing in de praktijk, Mevr. mr. M. 

Wijnkoop, VluchtelingenWerk Nederland  

 

 

De cursus wordt van 11.30 tot 17.00 uur gegeven in de PAO-zaal van de juridische faculteit, 

Steenschuur 25, Leiden. Deelname bedraagt 305 euro (dit is inclusief cursusmateriaal, koffie, 

thee en lunch). 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Urszula Kiwara via 071-5277535, e-mail: 

immigrationlaw@law.leidenuniv.nl. Via onderstaande link kunt u het aanmeldingsformulier 

downloaden. 

 Aanmeldingsformulier Kernthema's  

26-08-2009 

Stage bij VluchtelingenWerk Nederland eenheid 

Asielprocedure 

Voor de eenheid Asielprocedure van het Landelijk Bureau in Amsterdam zoekt 

VluchtelingenWerk:  

 

Twee stagiaires voor minimaal 16 uur per week (m/v) 
 

mailto:immigrationlaw@law.leidenuniv.nl
http://media.leidenuniv.nl/legacy/aanmeldingsformulier-oktober-2009.pdf


De eenheid Asielprocedure adviseert klanten (advocaten en lokale afdelingen van 

VluchtelingenWerk) en beantwoordt hun vragen op het gebied van de asielprocedure en het 

vluchtelingenrecht. Daarnaast schrijven de medewerkers artikelen voor onder andere de 

Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht (NAV). Ook leveren zij op hun aandachtsgebied 

een (schriftelijke) bijdrage aan VluchtWeb, de digitale kennisdatabank van 

VluchtelingenWerk Nederland.  

 

Zie bijgevoegde documenten voor meer informatie. 

 Advertentietekst  

 Poster  

22-09-2009 

Kernthema cursus mei 2009 

Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden organiseert in de cyclus 

kernthema's immigratierecht aankomend voorjaar weer een cursus. Op 19 mei 2009 zal een 

volle dagcursus worden verzorgd met onderwerpen over regulier en asiel.  Onderaan de 

pagina vindt u nadere informatie en een aanmeldingsformulier. 

Onderwerpen:   

 

De blue card richtlijn, toegang tot arbeid     

De heer mr. M.A.G. Reurs, advocaat bij Everaert Advocaten te Amsterdam.  

Het mvv-regime nu en straks     

De heerprof. mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht, Universiteit Leiden  

Scheurtjes in de koppelingswet     

De heer mr. P.E. Minderhoud, universitair hoofddocent Centrum voor Migratierecht, 

Radboud Universiteit Nijmegen  

De taalanalyse in de Nederlandse asielprocedure   

Mevrouw mr. K.M. Zwaan, onderzoeker Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit 

Nijmegen  

 

Aanmeldingsformulier  

Programma 

07-04-2009 

Seminar ‘The prohibition of refoulement in modern times’ 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/advertentietekst-stagiaire-bij-de-eenheid-asielprocedure.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/poster-stagiares-gezocht-1.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/Aanmeldingsformulier%20KT%2019%20mei%202009.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/Programma%20cursus%20Kernthema%27s%20Immigratierecht%20mei%202009.pdf


 

Op 23 april 2009 organiseert het Instituut voor Immigratierecht, in samenwerking met de VU 

Amsterdam, het seminar ‘The prohibition of refoulement in modern times’. Het seminar vindt 

plaats een dag voorafgaand aan de promotie van Kees Wouters. Toegang is gratis.  

 

Inhoud  

Aan de orde komen de huidige bedreigingen voor het verbod van refoulement, zoals nieuwe 

oorzaken van vluchtelingenschap, extraterritoriale grenscontroles, diplomatieke garanties en 

de strijd tegen het internationale terrorisme.  

 

Aanmelding  

Aanmelding via immigrationlaw@law.leidenuniv.nl. 

 Programme seminar The Prohibition of Refoulement in Modern Times  

18-03-2009 

Promotie Kees Wouters 

 

Op 24 april2009 promoveert Kees Wouters op zijn proefschrift International Legal Standards 

for the Protection from Refoulement. De promotie vindt plaats om 11.15 uur in het 

Academiegebouw, Rapenburg 73, te Leiden.  

Het proefschrift verkent de reikwijdte van het recht van elke gedwongen migrant om 

beschermd te worden tegen refoulement. Het verbod van refoulement vormt de hoeksteen van 

het internationale vluchtelingen- en asielrecht en beoogt personen te beschermen tegen 

vervolging, marteling en andere mensenrechtenschendingen bij terugkeer naar het land van 

oorsprong. Het proefschrift van Kees Wouters bevat een systematische vergelijking van het 

mailto:immigrationlaw@law.leidenuniv.nl
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verbod van refoulement neergelegd in vier verdragen: het Vluchtelingenverdrag, het EVRM, 

het IVBPR en het Anti-Folterverdrag.  

De handelsversie van het proefschrift is uitgegeven door Intersentia (K. Wouters, 

International Legal Standards for the Protection from Refoulement, Intersentia, 2009, ISBN 

978-90-5095-876-9, xx + 638 pp., 99 euro, paperback). 

 e-flyer Refoulement.pdf  

 Table of Contents.pdf  

18-03-2009 

Emma Besselink winnaar Hanneke Steenbergen 

scriptieprijs 2008 

 

De masterscriptie van Emma Besselink is verkozen tot winnaar van de Hanneke 

Steenbergenscriptieprijs 2008. Deze scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste 

Nederlandse afstudeerscriptie geschreven op het terrein van het immigratierecht. De scriptie 

van Emma Besselink handelt over de vraag wat de invloed is van algemene beginselen van 

gemeenschapsrecht op de asielprocedure, zoals vastgesteld in de Europese 

asielprocedurerichtlijn. 

09-12-2008 

Innovativiteit en stoutmoedigheid 

De jury, bestaande uit prof.mr. H.U. Jesserun d'Oliveira (oud-hoogleraar migratierecht UvA), 

mr. G.M.H. Hoogvliet (advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn) en mr. M. Tjebbes 

(adviseur en voormalig advocaat Everaert advocaten) roemde de scriptie om haar 

'innovativiteit' en de 'stoutmoedigheid en het elan' waarmee de gekozen vraagstelling werd 

benaderd. Al onderschreef de jury niet elke in de scriptie getrokken conclusie, zij was van 

oordeel dat de auteur 'zich op een aanbevelenswaardige manier op glad ijs heeft begeven en 

het er vervolgens goed vanaf heeft gebracht.'  

 

Emma Besselink schreef haar scriptie onder begeleiding van prof.mr. P. Boeles. Haar scriptie 

heeft als titel: General principles of Community law in action: the role of general principles in 

the context of the Asylum Procedures Directive' (pdf).  

Hanneke Steenbergen 

De prjis is vernoemd naar mr. Hanneke Steenbergen. Zij heeft sinds haar aanstelling in 1985 

tot 2001 – het jaar waarin zij overleed – vreemdelingenrecht gedoceerd aan de Universiteit 

Leiden en het vak daar tot grote hoogte gebracht. 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/e-flyer%20Refoulement.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/Table%20of%20Contents.pdf
http://www.law.leidenuniv.nl/general/img/scriptie_Besselink_tcm11-82233.pdf
http://www.law.leidenuniv.nl/general/img/scriptie_Besselink_tcm11-82233.pdf


 

Cursus ‘De Wet arbeid vreemdelingen belicht: De visie 

van de Afdeling en het Europees perspectief’ op 27 januari 

2009 

De Wet arbeid vreemdelingen staat de laatste tijd volop in de belangstelling, niet in de laatste 

plaats door de regen aan uitspraken.  Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit 

Leiden organiseert daarom op 27 januari 2009 een cursus over de WAV waarbij zowel de 

(afdelings)jurisprudentie als het toepasselijke Europese kader waarbinnen de uitlegging van 

de Wav dient plaats te vinden uitgebreid aan bod komen.  

De volgende onderwerpen worden in ieder geval besproken:  

 Controle van identiteitsdocumenten en de verplichting om daarvan afschriften te 

maken en ter beschikking te stellen aan anderen die - mogelijk -  eveneens als 

(feitelijk) werkgever kunnen worden aangemerkt  (artikel 15 Wav en WID). Vooral 

van belang bij uitzendarbeid en detachering;  

 Het verhinderen van illegale tewerkstelling door derden, wanneer men profijt heeft 

van de betreffende arbeidsprestatie;  

 Het werkgeversbegrip zoals door de ABRvS geduid, zowel volgens de Wav, als in 

communautair perspectief bezien en het begrip 'ketenaansprakelijkheid';  

 Unieburgers en zelfstandig verrichte arbeid bij met name 'zzp-ers' en v.o.f. 's (thans 

alleen nog van belang voor Roemenen en Bulgaren, maar mogelijk binnen afzienbare 

termijn ook van betekenis voor de burgers van nieuw toe te treden lidstaten zoals 

Kroatië);  

 Grensoverschrijdende dienstverlening en detachering;  

 Schorsing van de boete / de betalingsverplichting door de Voorzieningenrechter 

(Unibet-arrest HvJEG en artikel 6 EVRM - Janosevic-arrest EHRM).  

De cursus wordt gegeven door mr. M. Tjebbes, adviseur bij Everaert advocaten en mr. B.K. 

Olivier, Universitair docent bestuursrecht Universiteit van Amsterdam.      

 

Datum:              Dinsdag 27 januari 2009  

Tijd:                  10.15 uur tot 16.45 uur  

Locatie:             Campus Den Haag, Lange Voorhout 44 te Den Haag  

Kosten:             375 euro (dit is inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en een lunch) 

17-11-2008 

UNHCR is currently seeking an intern to commence 

January 2009 

UN Refugee Agency Location city: Brussels  

Location country: Belgium  

Closing date:  22 December 2008 Job Description: Intern 

UNHCR is currently seeking an intern to commence January 2009.   Description of 



Internship: the proposed internship lasts for a period of six months and is unpaid.  

 

The intern will participate in the various activities of the Benelux Legal Unit. In particular 

s/he will contribute to the following tasks:  

 

1. Drafting various reports.  

2. Drafting responses to information requests relating to individual cases, asylum law and 

practice and country of origin information.  

 

3. Monitoring legislative and policy developments on asylum matters at the national 

(Netherlands/Belgium) level.  

Required Qualifications: Graduate (Bachelors degree essential, Masters degree desirable) 

preferably in law or political science. Previous relevant experience in refugee matters or 

human rights preferred.   Essential:  fluency in Dutch and English (written and spoken); a 

working knowledge of French desirable. 

Vacancies Contact An application form (online at: www.unhcr.org - internship scheme 

application form or http://www.unhcr.org/cgi-

bin/texis/vtx/admin/opendoc.pdf?tbl=ADMIN&id=3bdfd7084 ) and covering letter marked 

for the attention of the Benelux Legal Unit should be forwarded by 12:00, 22 December 2008 

to: UNHCR, Benelux Legal Unit, 11B Rue Van Eyck, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax no: +32 

2 416 60 41 or by e-mail to belbr@unhcr.org, indicating Internship (Benelux Legal Unit 

January 2009 - Dutch) in the subject line of the e-mail. 

09-12-2008 

Kernthema cursus november 2008 

Op 27 november 2008 is er weer een cursus regulier verblijf. Onderaan de pagina vindt u 

nadere informatie en een aanmeldingsformulier. 

 

Onderwerpen:   

 

* Vreemdelingenbewaring: Een "noodzakelijke toevoeging" aan een 

"onbetwistbaar  soevereinrecht"?        

Mevrouw mr. G.N. Cornelisse, discipline Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht  

 

* Actualiteiten        

De heer mr. B.K. Olivier, docent bestuursrecht Universiteit van Amsterdam  

 

* Remigratie: regelingen, voorwaarden en recht op uitkeringen  

Mevrouw A. Yavuz, Consulent bij het Nederlands Migratie Instituut  

 Cursus Kernthema's Immigratierecht regulier 2008  

27-10-2008 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/admin/opendoc.pdf?tbl=ADMIN&id=3bdfd7084
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/admin/opendoc.pdf?tbl=ADMIN&id=3bdfd7084
mailto:belbr@unhcr.org
http://media.leidenuniv.nl/legacy/Cursus%20Kernthema%20s%20Immigratierecht%20regulier%202008.pdf


Stage bij de national officer van de UNHCR te Den Haag 

De national officer van de UNHCR te Den Haag is op zoek naar studenten/afgestudeerden die 

op vrijwillige basis voor 16-20 uur in de week(nader te overleggen) gedurende 3 tot 6 

maanden stage willen lopen. Zie vacature. 

 Taakomschrijving van stagiaire bij de national officer van de UNHCR te Den Haag  

Taakomschrijving van stagiaire bij de national officer van de UNHCR te Den Haag 

Onder verantwoordelijkheid van de national officer in Den Haag houdt de stagiair(e) zich 

bezig met de volgende taken:   

-Het bijhouden van ontwikkelingen in wetgeving, beleid en jurisprudentie op het gebied van 

het asielrecht en de rechtspositie van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland; het op de 

hoogte brengen van het kantoor te Brussel van deze ontwikkelingen.  

-Het op de hoogte brengen van het kantoor te Brussel van hetgeen in de Nederlandse pers 

verschijnt over het onderwerp asiel-en integratiebeleid.  

-Het voorbereiden van antwoorden op informatieverzoeken over asielrecht en –praktijk 

afkomstig van overheidsinstellingen, NGOs, particulieren en andere UNHCR-kantoren; 

Vereiste kwalificaties:  

-          Afgestudeerd jurist danwel vergevorderde rechtenstudent  

-          Kennis van mensenrechten en bestuursrecht  

-          Bij voorkeur kennis van vreemdelingenrecht en vluchtelingenrecht  

-          Goede beheersing Engels   

Inhoud van de stage:   

-          Duur van de stage: minimaal 3 maximaal 6 maanden  

-          Aantal uur per week: 16-20 (nader te overleggen)  

-          Vergoeding: geen vergoeding mogelijk 

Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met:  Rene Bruin, Tel.nr. 070 

3466100 

10-09-2008 

Conferentie 19 Juni 2008 'Uitgesloten! Toepassing van 

artikel 1F Vluchtelingenverdrag in Nederland' 

‘Afghaanse 1F'ers demonstreren tegen vluchtelingenbeleid’, ‘Kabinet en Kamer worstelen 

met 1F'ers, ‘Proefproces voor pardon kinderen vermeende oorlogsmisdadigers’, zomaar een 

paar koppen in de media van de afgelopen paar maanden.   De uitsluiting van een 

verblijfstatus van personen die van mensenrechtenschendingen worden verdacht en hun 

gezinsleden staat volop in de belangstelling.  Het Instituut voor Immigratierecht te Leiden 

organiseerde een conferentie waarin uiteenlopende aspecten van dit gecompliceerde en voor 

de praktijk zo belangrijke onderwerp zijn belicht. 

Gezaghebbende sprekers hebben o.a. aandacht besteed aan:  

http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/stage-bij-unhcr-den-haag.html#taakomschrijving-van-stagiaire-bij-de-national-officer-van-de-unhcr-te-den-haag


 Het juridische spagaat tussen niet toelaten, maar ook niet uitzetten  

 De consequenties van de ongewenstverklaring van 1-Fers  

 De bewijslast bij verdenking van mensenrechtenschendingen in zowel de 

asielprocedure als de strafrechtelijke procedure  

 De positie van gezinsleden van 1-Fers.  

Datum: 19 juni 2008  

Lokatie: Naturalis, Leiden 

Meer informatie over het programma en de sprekers treft u in de bijlage hieronder. 

 Programma congres juni 2008  

24-04-2008 

Discussieforum: Eén Europa – grenzen aan uitzetting EU-

burgers? Donderdag 24 januari, 14:00-17:30u, 

Rechtenfaculteit Universiteit Leiden 

Begin november ontstond in Europa grote ophef nadat de Italiaanse regering een begin 

maakte met het – al dan niet collectief – uitzetten van Roemenen die betrapt zijn op criminele 

activiteiten. De Italiaanse maatregel werd aangenomen na krachtig publiek protest over de 

moord op een 48-jarige vrouw, die eerst was beroofd en verkracht, door een Roemeen van 

Roma-afkomst. Het Italiaanse nooddecreet geldt als testcase voor Europa: niet eerder werd 

een dergelijk vergaande maatregel door een lidstaat ingezet als oplossing voor de toenemende 

instroom van EU-burgers met een beduidend lagere levensstandaard en andere achtergrond 

dan de eigen onderdanen. In Nederland wordt nu door staatssecretaris Albayrak, op verzoek 

van de Tweede Kamer, onderzocht wat de mogelijkheden zijn om burgers uit een andere 

lidstaat van de Europese Unie het land uit te zetten als ze veelvuldig overlast bezorgen of bij 

herhaling geweldsmisdrijven plegen. In dit discussieforum hebben een vijftal sprekers 

zich gebogen over het spanningsveld tussen de openstelling van Europese grenzen naar het 

oosten en de verantwoordelijkheid van lidstaten om de eigen openbare orde te bewaken. Met 

o.a. Mielle Bulterman (Ministerie van Buitenlandse Zaken), Elly de Groen-Kouwenhoven (lid 

Europees Parlement, de Groenen), Peter Rodrigues (Anne Frank Stichting). 

 Discussieforum uitzetting EU-burgers  

20-12-2007 

Vacature juridisch medewerker Vluchtelingenwerk Leiden 

Stichting Vluchtelingenwerk Leiden is op zoek naar studenten die op vrijwillige basis voor 8 

uur in de week zich in willen spannen als juridisch medewerker. Zie vacature. 

 STICHTING VLUCHTELINGENWERK LEIDEN is op zoek naar JURIDISCHE 

MEDEWERKERS vrijwillig 8 uur per week  

http://media.leidenuniv.nl/legacy/Programma%20conferentie%20juni%20202008%5B1%5D.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/Discussieforum%20uitzetting%20EU-burgers%5B1%5D.pdf
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/vacature-juridisch-medewerker-vluchtelingenwerk-leiden.html#stichting-vluchtelingenwerk-leiden-is-op-zoek-naar-juridische-medewerkers-vrijwillig-8-uur-per-week
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/vacature-juridisch-medewerker-vluchtelingenwerk-leiden.html#stichting-vluchtelingenwerk-leiden-is-op-zoek-naar-juridische-medewerkers-vrijwillig-8-uur-per-week


STICHTING VLUCHTELINGENWERK LEIDEN is op zoek naar JURIDISCHE 

MEDEWERKERS vrijwillig 8 uur per week 

Als juridisch medewerker  

-         ondersteun je cliënten en hun begeleiders bij juridische zaken  

-         geef je voorlichting aan cliënten over de asielprocedure  

-         verzorg je samen met anderen een wekelijks juridisch spreekuur  

-         verwerk je de daaruit voortkomende vragen en problemen  

-         maak je in samenwerking met anderen vluchtverhaalanalyses  

-         ondersteun je clienten bij hun aanvraag voor gezinshereniging  

-         Voer je alle hieruit voortvloeiende adminstratieve handelingen uit  

-         maak je verslag van je werkzaamheden en houd je de juridische dossiers bij 

Deze vrijwillige medewerkers zijn mensen  

-         die affiniteit hebben met vluchtelingen  

-         die zich willen verdiepen in andere culturen  

-         die interesse hebben in het vreemdelingenrecht en mogelijkheden hebben zich de 

bestaande regelgeving eigen te maken en die toe te passen  

-         die communicatief vaardig zijn en inlevingsvermogen hebben  

-         die het leuk vinden in teamverband te werken  

-         die de Nederlandse taal beheersen  

-         die zich voor minimaal een jaar willen binden 

Wij bieden hiervoor 
-         een cursus en inwerkpogramma  

-         een afwisselende en boeiende werkomgeving  

-         ruimte om praktijkervaring op te doen  

-        werkbegeleiding 

Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met:  Els de Kraker (coördinator 

vrijwilligers) E.dekraker@vluchtelingenwerkleiden.nl Tel.nr. 071-5133088 

www.vluchtelingenwerkleiden.nl 

03-12-2007 
 

Publicatie afstudeerscripties immigratierecht 

In een nieuwe uitgave in de publicatiereeks van het Instituut voor Immigratierecht zijn twee 

bijzondere afstudeerscripties gebundeld die voor de rechtspraktijk van het vreemdelingenrecht 

van groot belang zijn. De eerste studie, over de hoorplicht in vreemdelingenzaken, biedt een 

kritische analyse van de regelgeving, de rechtspraak en de praktische toepassing van de 

hoorplicht. De auteur, mevrouw mr. C.M. de Koning, levert hiermee een substantiële bijdrage 

aan de vakliteratuur. De tweede studie vult eveneens een lacune in bestaande literatuur, en 

begeeft zich op een terrein dat voor veel praktijkbeoefenaren van het vreemdelingenrecht 

moeilijk toegankelijk is: de schadevergoeding door de overheid jegens de burger in 

vreemdelingenzaken. De schrijfster, mevrouw mr.drs. A.M. Zeeman, plaatst de recente 

uitspraken van de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over 

de Schutznorm in een bredere context en vermeldt voorstellen tot verbetering van dit 

rechtsgebied.  

mailto:E.dekraker@vluchtelingenwerkleiden.nl


 

De auteurs, Kitty de Koning en Annemiek Zeeman, studeerden rechten in Leiden en zijn 

tegenwoordig werkzaam als procesvertegenwoordiger bij de IND. De bundel is uitgegeven 

door de Sdu onder redactie van prof. Pieter Boeles: P. Boeles (red.), C.M. de Koning en A.M. 

Zeeman, Twee praktijkstudies: Horen in bezwaar in het vreemdelingenrecht en 

Schadevergoeding in het vreemdelingenrecht, Den Haag: Sdu, 2007. Te bestellen via 

www.sdu.nl, €27,75. 

05-11-2007 
 

‘De mens in het migratierecht’  

Ter gelegenheid van het bereiken van zijn emeritaat op 29 juni 2007, werd aan Prof. Mr. P. 

Boeles een liber amicorum met de titel ‘De mens in het migratierecht’ aangeboden. 

Verschillende auteurs geven invulling aan het thema: het bieden van een adequate 

rechtsbescherming aan de vreemdeling; de menselijke maat in het immigratierecht, of het juist 

ontbreken daarvan.  

U kunt dit boek bestellen voor € 15,- bij het Instituut voor immigratierecht door een email te 

sturen naar immigrationlaw@law.leidenuniv.nl . De volledige gegevens: G.G. Lodder (red.), 

De Mens in het Migratierecht, Den Haag: SDU uitgevers 2007, 137pp. ISBN 978-90-12-

12291-7. 

01-10-2007 

Tweedaagse cursus Europees Migratierecht 13 en 20 

november 2007 

De cursus is bedoeld voor ambtenaren, advocaten, rechters en andere professionals die 

behoefte hebben aan overzicht, verdieping van hun kennis en inzicht in de Europese 

regelgeving en jurisprudentie omtrent vrij verkeer van EU-burgers en hun familieleden, 

associatie- en toetredingsverdragen en toegang en verblijf van onderdanen van derde landen 

voor gezinshereniging of asiel krachtens titel IV van het EG-verdrag. Bij wijze van inleiding 

zal tevens aandacht besteed worden aan algemene gemeenschapsrechtelijke leerstukken 

rondom de inrichting van communautaire rechtsbescherming en beginselen van 

gemeenschapsrecht. 

 Dinsdag 13 november  

 Dinsdag 20 november  

Programma (wijzigingen voorbehouden) 

Dinsdag 13 november  

Beginselen van EG-recht, vrij verkeer van Unieburgers en familieleden, 

associatieverdrag EG-Turkije 

Resumé van gemeenschapsrecht,Het beroepsrecht van particulieren, de prejudiciële beslissing 

en de doorwerking van communautair recht in de lidstaten (Mevrouw dr. M.K. Bulterman, 

http://www.sdu.nl/
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/tweedaagse-cursus-europees-migratierecht.html#dinsdag-13-november-
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/tweedaagse-cursus-europees-migratierecht.html#dinsdag-20-november


Directie Juridische Zaken, afdeling Europees recht, Ministerie van Buitenlandse Zaken) 

 

Principles of Community Law (Mevrouw mr. A. M. Reneman, onderzoeker Instituut voor 

Immigratierecht en Beleidsmedewerker Vluchtelingenwerk ) 

 

Vrij verkeer van personen: Unieburgers en familieleden (Mevrouw dr. M.K. Bulterman) 

 

Associatieverdrag EG-Turkije (De heer Prof.mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht, 

Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden) 

Dinsdag 20 november 

Het gemeenschappelijke Europese asielrecht, gezinshereniging en Schengen 

De kwalificatierichtlijn (De heer Prof. mr. P. Boeles) 

 

Schengen (Mevrouw mr. drs. G.G. Lodder, onderzoeker Instituut voor Immigratierecht, 

Universiteit van Leiden)    

 

Recente ontwikkelingen rondom gezinshereniging (Mevrouw mr. drs. G.G. Lodder)    

 

De procedurerichtlijn (Mevrouw mr. M. Reneman) 

12-07-2007 

Fonds Leerstoel en Instituut voor Immigratierecht Leiden 

In maart 2007 heeft het bestuur van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden 

besloten de leerstoel Immigratierecht na het emeritaat van prof. mr. P. Boeles per 1 augustus 

2007 niet te continueren. De financiële bijdrage die de faculteit thans nog levert ten behoeve 

van andere stafleden van het instituut, staat eveneens ter discussie. 

Om te voorkomen dat de leerstoel en het daaraan gelieerde instituut verdwijnen is een fonds 

opgericht, dat wordt beheerd door het Leids Universiteits Fonds (LUF). De bedoeling is, 

voldoende geld te werven om te kunnen bewerkstelligen dat voor de komende vijf jaar een 

hoogleraar voor 0.5 fte kan worden aangesteld en dat het Instituut voor Immigratierecht kan 

blijven bestaan en verder kan worden uitgebouwd. 

In onderstaand dossier staat de nodige achtergrondinformatie over het plan de leerstoel en het 

instituut te behouden. Het dossier bestaat uit drie delen: (1) informatie met betrekking tot het 

instituut; (2) enkele citaten uit de steunbrieven die door externe partijen zijn verstuurd; en (3) 

een mission statement, opgesteld door de huidige onderzoekers en medewerkers van het 

instituut. 

Voor nadere informatie over het fonds:  mevr. Annah Neve, LUF, Rapenburg 61, 2311 GJ 

Leiden,  info@luf.leidenuniv.nl tel 071 - 5130503 , www.luf.nl 

Het postbanknummer van het LUF is 16 45 35 . Bij eventuele donaties graag vermelden 

“Fonds Immigratierecht”  

mailto:info@luf.leidenuniv.nl
http://www.luf.nl/


Dossier fonds leerstoel en Instituut voor Immigratierecht Leiden 

09-07-2007 

Succes bij NWO voor Immigratierecht 

Op 9 juli is door NWO een Open Competitie subsidie toegekend aan het Instituut voor 

Immigratierecht. Het gaat om een onderzoeksvoorstel ingediend door prof. Pieter Boeles voor 

een promotieonderzoek naar The European Community Principle of Fair and Effective 

Asylum Procedures . Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door mr. M. (Marcelle) Reneman, 

die nu een tijdelijke aanstelling bij het Instituut voor Immigratierecht heeft. 

Doel van het onderzoek is om vast te stellen welke impact het gemeenschapsrechtelijke 

beginsel van effectieve rechtsbescherming zal hebben op de recentelijk tot stand gekomen 

Europese regels rondom asielprocedures. Het onderzoek moet resulteren in een reeks 

gemeenschapsrechtelijke voorwaarden waaraan eerlijke en effectieve asielprocedures in de 

lidstaten van de EU moeten voldoen. De beoordelende commissie vond het ‘een prachtig 

voorstel met een degelijke theoretische onderbouwing.’ De maatschappelijk relevantie werd 

bestempeld als ‘evident’. 

In de vijfde tranche van de Open Competitieronde 2006 werden in totaal 33 aanvragen 

beoordeeld; 6 hiervan kwamen voor financiering in aanmerking.   

13-08-2007 
 

Emeritaat prof. Pieter Boeles: rede en symposium op 29 

juni 

Ter gelegenheid van het bereiken van zijn emeritaat sprak prof. Pieter Boeles op vrijdag 29 

juni een rede uit met de titel ‘What is the use of nationality?’. Voorafgaand vond er een 

symposium plaats over ‘European Courts as the Migrants’ Guardian’ 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/Dossier%20Fonds%20Leerstoel%20en%20Instituut%20voor%20Immigratierecht%20Leiden.pdf


 

Sprekers op het symposium waren prof.mr. B.E.P. Myjer (rechter in het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens), Mevr. N. Mole (directeur AIRE centre), prof.dr. E. Guild (Kingsley 

Napley Solicitors Londen, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen) en dr. M.K. Bulterman 

(Ministerie van Buitenlandse Zaken, universitair hoofddocent Universiteit Leiden). 

Zie hieronder het dagprogramma en de tekst van de rede van prof. Boeles. 

 Flyer 29 juni.pdf  

 Het_nut_van_nationaliteit[1].pdf  

07-05-2007 
 

Kernthema cursussen voorjaar 2007 

Op 29 maart 2007 werd er een cursus asiel gegeven en op 5 april 2007 een cursus regulier 

verblijf. 

 29 maart 2007 cursus asiel  

 5 april 2007 cursus regulier verblijf  

29 maart 2007 cursus asiel 

Onderwerpen: 

 Actualiteiten van het EHRM en Salah Sheekh tegen Nederland  

Mevrouw mr. A.M. Reneman, Junior Onderzoeker Instituut voor Immigratierecht en 

Beleidsmedewerker Vluchtelingenwerk Nederland 

 Medische aspecten van de Asielprocedure  

http://media.leidenuniv.nl/legacy/Flyer%2029%20juni.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/Het_nut_van_nationaliteit%5b1%5d.pdf
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/kernthemacursussen-voorjaar-2007.html#29-maart-2007-cursus-asiel
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/kernthemacursussen-voorjaar-2007.html#5-april-2007-cursus-regulier-verblijf


Mevrouw mr. H. Tiemersma, Coördinator Medische Onderzoeksgroep, Amnesty International 

 Actualiteiten Kwalificatierichtlijn   

De heer mr. S. Kok, beleidsmedewerker Vluchtelingenwerk Nederland 

5 april 2007 cursus regulier verblijf 

Onderwerpen: 

 De richtlijn langdurig ingezetenen, recente ontwikkelingen  

Mevrouw mr. drs. G.G. Lodder, onderzoeker Instituut voor Immigratierecht, Universiteit 

Leiden 

 Actualiteiten en ontwikkelingen  

De heer mr. B.K. Olivier, Universiteit van Amsterdam 

 Openbare orde en AIVD ambtsberichten  

De heer Prof. mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht, Instituut voor Immigratierecht, 

Universiteit Leiden 

22-01-2007 

Migrantenrecht over Conferentie Gezinshereniging op 3 

november 2006 in Leiden 

Op 3 november 2006 hield het Instituut voor Immigratierecht een conferentie over het Recht 

op Gezinshereniging. Nummer 1+2 van Migrantenrecht is gewijd aan deze dag.   

Voor meer informatie: www.migrantenrecht.nl 

15-02-2007 

Conferentie 3 november 2006 in NATURALIS te Leiden 

Op 3 november organiseerde het Instituut voor Immigratierecht een conferentie over 

gezinshereniging. 

 Gezinshereniging  

 Migrantenrecht 1+2  

 Verslag conferentie.  

http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/conferentie-recht-op-gezinshereniging-op-3-november-2006.html#gezinshereniging
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/conferentie-recht-op-gezinshereniging-op-3-november-2006.html#migrantenrecht-12
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/conferentie-recht-op-gezinshereniging-op-3-november-2006.html#verslag-conferentie


Gezinshereniging 

Het recht op gezinshereniging is hevig in beweging in het Nederlandse en het Europese recht. 

In Nederland zijn tamelijk recent de verscherpte inkomenseis voor gezinsvorming en de 

verplichting tot inburgering in het buitenland ingevoerd. En dat terwijl de al bestaande 

barrières niet gering zijn, zoals: het vereiste dat kinderen feitelijk tot het gezin behoren en de 

strikte handhaving van het mvv-vereiste. Ook in de asielpraktijk blijken vragen van 

gezinsleven een aanmerkelijke rol te spelen, bijvoorbeeld doordat slechts een gedeelte van een 

gezin asiel krijgt, of doordat asielzoekers hier te lande een nieuw gezin hebben gesticht. In 

nationale en Europese rechtszalen wordt gestreden om vragen van verenigbaarheid van het 

Nederlandse recht met art. 8 EVRM en met de EG-richtlijn inzake het recht op 

gezinshereniging. Het verschijnsel dat gezinshereniging meer en meer aan banden wordt 

gelegd doet zich overigens niet alleen in Nederland voor. De tendens kan in meer Europese 

landen worden waargenomen. Het gaat dus om een veelomvattend probleem met sterk 

internationale componenten.  

Migrantenrecht 1+2 

Het laatste nummer van Migrantenrecht is gewijd aan de conferentie 

(www.migrantenrecht.nl). 

Verslag conferentie. 

Hieronder vindt u een verslag van de conferentie. 

 tekst jv.pdf  

 Verslag Conference on the right to family reunification.pdf 

21-06-2006 
 

Kernthemacursussen 5 en 12 oktober 2006 

Op 5 oktober werd er weer een cursus asiel gegeven en op 12 oktober een cursus regulier 

verblijf. Onderaan de pagina vindt u een volledig programma. 

 5 oktober asiel  

 12 oktober regulier  

5 oktober asiel 

 Implicaties van recente Straatsburgse jurisprudentie op het Nederlandse 

asielrechtMevrouw mr. A.M. Reneman, VluchtelingenWerk Nederland    

Rechten van uitgeprocedeerde asielzoekersMevrouw mr. I.J.M. Oomen, advocaat bij 

Hamerslag & van Haren 

De Kwalificatierichtlijn en de Procedurerichtlijn, enkele implicaties voor de praktijkDe 

heer prof. mr. P. Boeles, hoogleraar immigratierecht, Universiteit Leiden  

http://media.leidenuniv.nl/legacy/tekst%20jv.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/Verslag%20Conference%20on%20the%20right%20to%20family%20reunification.pdf
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/kernthema-cursussen-oktober-2006.html#5-oktober-asiel
http://law.staging.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht/nieuws/kernthema-cursussen-oktober-2006.html#12-oktober-regulier


12 oktober regulier 

 Inburgeringsvereisten en het vreemdelingenrecht   Mevrouw mr. drs. G.G. Lodder, 

onderzoeker Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden 

Bespreking van actuele ontwikkelingen in het vreemdelingenrechtDe heer mr. B.K. 

Olivier, Universiteit van Amsterdam   

De rechtspositie van kennismigranten De heer mr. M. Reurs, advocaat bij Everaert 

Advocaten 

 Programma  

21-06-2006 

Agenda 

 European Migration Law. Engelstalig onderwijs (open voor bachelor, 'oude stijl' en 

LLC studenten). LET OP Het vak geldt ook als seminar internationaal immigratierecht 

voor studenten 'oude stijl' in de differentiatiefase Internationaal- en Europees 

Recht. Met ingang van studiejaar 2006/2007  hanteert de faculteit 

Rechtsgeleerdheid het semestersysteem, dit vak wordt dan in het eerste semester 

gegeven 

 5 en 12 oktober 2006 Cursus Kernthema's Immigratierecht    

 29 maart 2007 Cursus Kernthema's Immigratierecht Asiel       

 5 April 2007 Kernthema's Immigratierecht Regulier  

 Werkcollege immigratierecht (nationaalrechtelijke variant) / Bachelorkeuzevak 

Nederlands Immigratierecht. Nederlandstalig onderwijs open voor studenten oude stijl 

en bachelorstudenten. Dit vak wordt in het tweede semester gegeven.         

Mocht u vragen hebben met betrekking tot bovenstaande agenda dan kunt u zich wenden tot 

Marianne Bruins, student-assistent Instituut voor Immigratierecht, 

via immigrationlaw@law.leidenuniv.nl  of via 071 - 527 7535 (alleen ma 9-17 en do 9-13) 

09-01-2006 

Recente publicaties 

Gerrie Lodder, De gevolgen van de jurisprudentie van de Raad van State voor de AC-

procedure, Den Haag: Sdu uitgevers, 2004 (nummer vier in de publicatiereeks van het 

Instituut voor Immigratierecht die wordt uitgegeven bij Sdu uitgevers te Den Haag).   Kees 

Wouters, EU asylum protection in the region: questions of legal responsibility for the 

protection against refoulement in: 'Niemandsland. Opvang van vluchtelingen in de regio', 

Amsterdam: Amnesty International, 2003, p. 55-84. Mensen & papieren. Legalisatie en 

verificatie van buitenlandse documenten uit "probleemlanden" P. Boeles. FORUM 2003 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/programma.pdf
mailto:%20immigrationlaw@law.leidenuniv.nl


09-01-2006 

Conferentie Migratie, grondrechten en veiligheid 

Het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden organiseerde op dinsdag 7 

maart 2006 een conferentie onder de titel: Migratie, grondrechten en veiligheid 

Zeker vandaag de dag kan de relatie tussen migratie, grondrechten en veiligheid als 

“stormachtig” worden aangemerkt. Dilemma’s openbaren zich die aanleiding geven tot 

heftige politieke en academische discussies. In de conferentie werden de volgende 

fundamentele thema’s afwisselend door sprekers uit de praktijk en uit de academische wereld 

belicht  

 Bestaat veiligheid, en zo ja draagt verbanning van vreemdelingen daartoe bij?   

 Mensenrechten en staatsveiligheid, verenigbare grootheden?  

 Migratie, grondrechten, veiligheid en het Gemeenschapsrecht.  

 Uitingsvrijheid van vreemdelingen in Nederland.  

 Het punitieve karakter van ongewenstverklarig en ongewenstsignalering.  

 Uitzetting op grond van godsdienstige opvattingen.  

 Strafrecht en vreemdelingenrecht bij de toepassing van art. 1 F 

vluchtelingenverdrag.            

In een themanummer van Migrantenrecht, gewijd aan de conferentie, verschenen artikelen 

van de sprekers. De artikelen vindt u hieronder.   

Voor meer informatie: www.migrantenrecht.nl    

Migrantenrecht is een uitgave van FORUM 

Raadpleeg voor meer informatie onze website www.immigrationlaw.nl of neem contact op 

met Marianne Bruins, student-assistent Instituut voor Immigratierecht 071 – 527 7535 

 

Klik hieronder voor het programma en de artikelen uit Migrantenrecht. 

 Voorlopig Programma Conferentie over Migratie.pdf  

 MR 2006, 6-7, De grondwettelijke vrijheid van meningsuiting en de autonome wereld 

van het vreemdelingenrecht, J. Uzman.pdf  

 MR 2006, 6-7, De invloed van de AIVD op het bestuursrecht, M. Wijngaarden.pdf  

 MR 2006, 6-7, EG migratierecht en de grenzen bij bestrijding van terrorisme, C.A. 

Groenendijk.pdf  

 MR 2006, 6-7, Het gevaar van veiligheid, P. Boeles.pdf  

 MR 2006, 6-7, Het uitzetten van radicale imams, B.P. Vermeulen.pdf  

 MR 2006, 6-7, Mensenrechten, migratie en staatsveiligheid verenigbare grootheden, 

J.P. Loof.pdf  

 MR 2006, 6-7, Punitief karakter ongewenstverklaring, -signalering en 

rechtsbescherming, F.M.J. Houdijker.pdf  

16-12-2005 

Bundel 

http://www.forum.nl/migrantenrecht/index.html
http://athena.leidenuniv.nl/rechten/publiekrecht/index.php3?m=105&c=33
mailto:immigrationlaw@law.leidenuniv.nl
http://media.leidenuniv.nl/legacy/Voorlopig%20Programma%20Conferentie%20over%20Migratie.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/MR%202006,%206-7,%20De%20grondwettelijke%20vrijheid%20van%20meningsuiting%20en%20de%20autonome%20wereld%20van%20het%20vreemdelingenrecht,%20J.%20Uzman.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/MR%202006,%206-7,%20De%20grondwettelijke%20vrijheid%20van%20meningsuiting%20en%20de%20autonome%20wereld%20van%20het%20vreemdelingenrecht,%20J.%20Uzman.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/MR%202006,%206-7,%20De%20invloed%20van%20de%20AIVD%20op%20het%20bestuursrecht,%20M.%20Wijngaarden.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/MR%202006,%206-7,%20EG%20migratierecht%20en%20de%20grenzen%20bij%20bestrijding%20van%20terrorisme,%20C.A.%20Groenendijk.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/MR%202006,%206-7,%20EG%20migratierecht%20en%20de%20grenzen%20bij%20bestrijding%20van%20terrorisme,%20C.A.%20Groenendijk.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/MR%202006,%206-7,%20Het%20gevaar%20van%20veiligheid,%20P.%20Boeles.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/MR%202006,%206-7,%20Het%20uitzetten%20van%20radicale%20imams,%20B.P.%20Vermeulen.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/MR%202006,%206-7,%20Mensenrechten,%20migratie%20en%20staatsveiligheid%20verenigbare%20grootheden,%20J.P.%20Loof.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/MR%202006,%206-7,%20Mensenrechten,%20migratie%20en%20staatsveiligheid%20verenigbare%20grootheden,%20J.P.%20Loof.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/MR%202006,%206-7,%20Punitief%20karakter%20ongewenstverklaring,%20-signalering%20en%20rechtsbescherming,%20F.M.J.%20Houdijker.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/MR%202006,%206-7,%20Punitief%20karakter%20ongewenstverklaring,%20-signalering%20en%20rechtsbescherming,%20F.M.J.%20Houdijker.pdf


Op 14 juni 2002 organiseerde het Instituut voor Immigratierecht voor familie, vrienden en 

vakgenoten van Hanneke Steenbergen een studiemiddag ter nagedachtenis aan mr. Hanneke 

Steenbergen. Naar aanleiding van deze studiedag verscheen de bundel Het EVRM en het 

immigratierecht: Is de jurisprudentie van het Hof voltooid? De bundel bevat de bijdragen van 

alle sprekers van die dag. Het boekje is ook te bestellen bij het Instituut voor Immigratierecht, 

wij vragen daarvoor een bijdrage van 10 euro, te betalen aan de Stichting Hanneke 

Steenbergen Fonds, ABN AMRO 58 76 70 487 t.n.v. de Stichting Hanneke Steenbergen 

Fonds te Leiden. Voor bestellingen kunt u contact opnemen met ons 

via immigrationlaw@law.leidenuniv.nl 

09-01-2006 

Verhuisbericht 

Per 1 september 2004 zijn alle gebouwen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 

Universiteit Leiden naar één locatie verhuisd. Onze nieuwe gegevens zijn:  

Bezoekadres: Steenschuur 25 2311 ES Leiden (het secretariaat bevindt zich op kamer B 124). 

Postadres (blijft ongewijzigd): Postbus 9520 2300 RA Leiden. 

Faxnummer: 071 527 7509 (op uw fax gelieve altijd het Instituut voor Immigratierecht 

vermelden). 

Telefoonnummer student-assistent (tevens secretariaat): 071 527 7535 (zie voor de overige 

telefoonnummers de pagina bereikbaarheid). 

09-01-2006 

Bundel Integratie en uitsluiting 

Op 9 november 2004 organiseerde het Instituut voor Immigratierecht de 

conferentie "Integratie en uitsluiting. Inburgeringsvereisten en uitsluitingscriteria in het 

vreemdelingenrecht en het nationaliteitsrecht." De voordrachten van de verschillende 

sprekers tijdens de conferentie zijn samengebracht in de bundel Integratie en uitsluiting. In 

deze bundel worden de regeringsvoorstellen voor een nieuw inburgeringsbeleid door zeven 

auteurs aan kritische beschouwingen onderworpen. De bundel is voor 24,99 euro te bestellen 

bij Sdu uitgevers. De volledige gegevens zijn: P. Boeles & G.G. Lodder, Integratie en 

uitsluiting, Den Haag: Sdu uitgevers 2005, 147 pp. ISBN 90-54-09489-3.  

09-01-2006 
 

Vreemdelingenrecht in Vogelvlucht 

Nu verschenen in tweede herziene druk. 'Vreemdelingenrecht in Vogelvlucht. Over toelating 

en verblijf van vreemdelingen in Nederland.'  G.G. Lodder, 156 pp.  

Te bestellen voor 24,99 euro bij Sdu uitgevers: www.sdu.nl  

09-01-2006 

mailto:%20immigrationlaw@law.leidenuniv.nl

