
 
 

Uitnodiging 
 

Dit najaar verschijnt het boek De gelaagdheid van de vreemdelingenregelgeving in historisch en 
vergelijkend perspectief. In het boek wordt onderzocht hoe de gelaagde structuur van de 
vreemdelingenregelgeving is ontstaan en wat de voor- en nadelen ervan zijn voor organisaties en 
functionarissen die met de regelgeving moeten werken. Aanleiding voor het onderzoek vormde een 
debat in de Eerste Kamer over regeldruk in het vreemdelingenrecht. Het onderzoek werd in opdracht 
van het WODC verricht door onderzoekers van het onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR) van 
de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. Het boek verschijnt bij uitgeverij Kluwer in de reeks 
Staat en Recht (SteR).  

 
Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek organiseert het Centrum voor Migratierecht op 
vrijdagmiddag 27 september 2013 een seminar.  
 

Datum:  vrijdag 27 september, 13:15 – 17:00 uur 

Plaats:   Huize Heyendaal (Marijnenkamer) Radboud Universiteit Nijmegen 

Contactpersonen: Anita Böcker en Ashley Terlouw (cmr@jur.ru.nl, 024 3612087) 

 

Aanmelding 

Deelname aan het seminar is gratis. Wel stellen wij het zeer op prijs als u zich vooraf aanmeldt, bij 
voorkeur vóór 1 september. U kunt zich aanmelden per e-mail: cmr@jur.ru.nl.  

Na aanmelding ontvangt u een routebeschrijving en het definitieve programma.  

 

Over het boek 

De Nederlandse vreemdelingenregelgeving heeft een gelaagde structuur. De Vreemdelingenwet bevat 
een groot aantal delegatiebepalingen en facultatieve bepalingen. Veel rechten, aanspraken en 
verplichtingen van vreemdelingen zijn in lagere regelgevingslagen (Vreemdelingenbesluit en 
Voorschrift Vreemdelingen) of beleidsregels (Vreemdelingencircularie) neergelegd of uitgewerkt. In 
het boek wordt deze gelaagdheid vanuit een historisch en rechtsvergelijkend perspectief belicht. Is de 
structuur in de loop der tijd veranderd, wijkt de vreemdelingenregelgeving op dit punt af van andere 
terreinen van het bestuursrecht en kennen andere EU-lidstaten vergelijkbare gelaagde stelsels? Het 
boek geeft inzicht in de oorzaken van de gelaagde structuur en de voor- en nadelen ervan voor 
organisaties en functionarissen die de regels moeten uitvoeren, handhaven, toepassen of interpreteren. 

 

Na afloop van het seminar is het boek te koop voor een gereduceerde prijs.  

Het WODC heeft het onderzoeksrapport in digitale vorm op zijn website gepubliceerd:  
http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/de-gelaagdheid-van-de-nederlandse-vreemdelingenregelgeving-in-
historisch-en-rechtsvergelijkend-eu-perspectief.aspx?nav=ra&l=wetgeving_en_beleid&l=vreemdelingenbeleid    
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Programma 
 

 
13:15  Inloop met koffie en thee 
 

13.30   Welkom door voorzitter Ashley Terlouw  
 

13. 45 - 14.30  Deel 1: Hiërarchie van regelgeving 

  Spreker – Mr. E.A. Brijder, Ministerie van Veiligheid en Justitie  

  Referent – Prof. mr. S.E. Zijlstra, Vrije Universiteit Amsterdam 

 

14.30 - 15.15  Deel 2: Gelaagdheid van regelgeving binnen verschillende rechtsgebieden 

  Panelgesprek met:  

  Dr. T. Strik, Eerste Kamer en Radboud Universiteit – Vreemdelingenrecht 

  Dr. J.J. van den Broek, Radboud Universiteit – Belastingrecht 

  Mr. S. Hillegers, Radboud Universiteit – Milieurecht  

 

15.15 - 15.45  Pauze 

 

15.45 - 16.30  Deel 3 De nieuwe Vreemdelingencirculaire 

  Spreker – Mr. P.M. van der Horst, Immigratie- en Naturalisatiedienst 

  Referent – Prof. C.A. Groenendijk, Radboud Universiteit 

 

16:30 - 17:00 Borrel 
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