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Promotie Tineke Strik
Dissertatie:
Besluitvorming over asiel- en migratierichtlijnen: de wisselwerking tussen nationaal en
Europees niveau

Op vrijdag 28 oktober 2011 (13:30 uur) zal Tineke Strik, ter verkrijging van de graad van
doctor aan de Radboud Universteit, haar proefschrift verdedigen.

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek is:

Hoe zijn de Gezinsherenigingsrichtlijn en de Procedurerichtlijn totstandgekomen en
geïmplementeerd door de lidstaten en welke betekenis hebben de richtlijnen voor de
harmonisatie van nationale wetgeving en voor de rechtswaarborgen voor asielzoekers en
migranten?

by:

Ashley Terlouw & Karin Zwaan

Tijd en Asiel
60 jaar Vluchtelingenverdrag

Dit jaar bestaat het Vluchtelingenverdrag 60 jaar. In deze bundel geschreven ter gelegenheid
van die zestigste verjaardag, hebben de auteurs zich gebogen over de betekenis van tijd in
het asiel- en vluchtelingenrecht. Bleichrodt schrijft in zijn bijdrage hoe in 1954 - het
Vluchtelingenverdrag drie jaar oud - met de succesvolle campagne ‘één uur voor de toekomst’
aan werkgevers en werknemers in Nederland gevraagd, één uur salaris af te dragen aan het
Noodfonds van de UNHCR. Eén uur, zestig jaar, wat betekent tijd voor het asielrecht en onze
visie daarop, voor asielzoekers zelf, voor hun opvang? De tijdgeest is veranderd, wij zijn
veranderd in zestig jaar. Zijn we niet alleen ouder maar ook wijzer geworden of haalt de tijd
ons in en is het Vluchtelingenverdrag verouderd, niet meer van deze tijd?
De auteurs van deze bundel zijn activisten van het eerste uur, juristen, historici, sociale
wetenschappers en medewerkers van maat–schappelijke organisaties. De diversiteit van de
bijdragen is groot, maar het thema tijd loopt als rode draad herkenbaar door elke bijdrage.

Dit boek wordt gepresenteerd tijdens een seminar op vrijdag 21 oktober 2011 op de Radboud
Universiteit Nijmegen.

Deventer: Kluwer
by:  (red.)
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Krista van Mourik, Karin Zwaan & Ashley Terlouw

Gehoor geven
Een onderzoek naar de toepassing van IND-werkinstructie 2008/6 omtrent asielzoekers
met psychische problemen

In de periode 1 maart 2010 tot 1 maart 2011 is door het Centrum voor Migratierecht en het
Instituut voor Rechtssociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek gedaan naar
de effecten van werkinstructie 2008/6. Werkinstructie 2008/6 is een richtlijn voor hoor- en
beslisambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor de wijze waarop zij
binnen de asielprocedure moeten omgaan met asielzoekers met psychische problemen. De
werkinstructie geeft daarnaast handvatten voor advocaten die asielzoekers met psychische
problemen bijstaan. Het grote belang van de werkinstructie is dat daarmee de noodzaak van
aandacht voor psychische problemen in de asielprocedure is erkend en dat deze problemen
van invloed kunnen zijn op die procedure.

Nijmegen (NL): Wolf Legal Publishers
by:

ISBN: 9789058506573

Ashley Terlouw & Hansko Broeksteeg

Overheid, recht en religie
Serie Staat en Recht, 5

De overheid moet zich vanwege de scheiding van kerk en staat en de grondwettelijke vrijheid
van religie terughoudend opstellen ten opzichte van religie en alle geloofsovertuigingen gelijk
behandelen. Strikt neutraal ten aanzien van religie is onze wetgeving echter niet. Denk aan
het randschrift 'God Zij Met Ons' op de Nederlandse twee-euromunt of aan de officiële vrije
dagen die zijn gebaseerd op christelijke vrije dagen.
De overheid kan zich niet volstrekt van afzijdig houden van religie. Zo kan de vrijheid van
religie botsen met andere grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting of het
gelijkheidsbeginsel en kan het noodzakelijk zijn met het oog op rechten van anderen de
vrijheid van religie te beperken. Waar ligt bijvoorbeeld de grens aan het geluidsvolume en de
duur van religieus klokgelui? En moet een rechter die op grond van haar geloofsovertuiging
een hoofddoek wil dragen daarvan afzien vanwege de uit de scheiding van kerk en staat
voortvloeiende neutraliteit van de rechterlijke macht? Mag de overheid subsidie verstrekken
aan religieuze instellingen en moet de overheid bepaalde religieuze handelingen zoals ritueel
slachten verbieden?

Deventer: Kluwer
by:  (red.)

Hemme Battjes & Karin Zwaan
Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010

Rechtspraak Vreemdelingenrecht is de jurisprudentiebundel die sinds 1968 jaarlijks een
overzicht biedt van de ontwikkelingen in de rechtspraak op het gebied van het vreemdelingen-
en vluchtelingenrecht. in deze uitgave alle belangrijke uitspraken van het jaar 2009.

Nijmegen (NL): Ars Aequi
by:  (red.)

ISBN: 9789069167367
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Kees Groenendijk & Maaike Luiten
Rechten van Turkse Burgers op grond van de associate EEG-Turkije

Het recht dat in het kader van de associatie tussen de EU en Turkije tot stand kwam, is van
groeiend belang voor de rechtspositie van Turkse burgers in de EU. Voor de huidige stand van
het associatierecht zijn bijna vijftig arresten van het EU Hof van Justitie bepalend. Zonder die
rechtspraak is de betekenis van de regels die op grond van de Associatieovereenkomst zijn
afgesproken, niet goed te begrijpen.
Dit bronnenboek is bedoeld om de rechtspraak van het Hof van Justitie op het gebied van het
associatierecht toegankelijker te maken. Het bevat een overzicht van de belangrijkste
overwegingen van het Hof van Justitie over de relevante artikelen betreffende het verblijfsrecht
en de gelijke behandeling van Turkse burgers op basis van de Associatieovereenkomst.
De associatieregels zijn van groot belang voor de rechtspraktijk. Turkse burgers zijn veruit de
grootste groep burgers uit derde landen in Nederland en in de EU. De associatieregels blijven
relevant zolang Turkije nog niet tot de EU is toegetreden. Bovendien zal de rechtspraak van
het Hof van Justitie over de associatieregels ook een rol spelen bij de uitleg van de nieuwe EU
richtlijnen over de rechtspositie van migranten uit landen buiten de EU.

Nijmegen (NL): Wolf Legal Publishers
by:

ISBN: 9789058505378

Betty de Hart et al.
Mix Jongeren in Nederland

In ‘Mix Jongeren in Nederland’ wordt etnische gemengdheid voor het eerst onder de aandacht
van een breed publiek gebracht. In het boek wordt aan de hand van essays van
wetenschappers, schrijvers en ervaringsdeskundigen, persoonlijke ervaringen van
volwassenen en jongeren en foto’s van etnisch gemengde jongeren door gerenommeerde
fotografen, een unieke inkijk gegeven in etnische gemengdheid in de Nederlandse
samenleving. Kinderen geboren uit interetnische en interculturele relaties vormen geen
eenduidige, etnische groep. Hun roots zijn meerduidig en bestaan uit meerdere etniciteiten,
nationaliteiten en culturele kenmerken.
Met dit foto- en essayboek wil FORUM de bewustwording stimuleren over de feitelijke
aanwezigheid van etnische menging in onze samenleving en laten zien dat de scherpe
scheidslijnen die tussen bevolkingsgroepen getrokken worden geen recht doen aan de
realiteit. De jongeren in Mix ontkrachten bij uitstek de vermeende tegenstelling tussen ‘wij’ en
'zij'.

Utrecht: Forum
by:

ISBN: 978-90-89101-79-2

Ashley Terlouw
Gelijkheid en diversiteit in de multiculturele samenleving

Geeft de vrijheid van meningsuiting het recht om te moslims te beledigen, de vrijheid van
onderwijs de ruimte om homoseksuele docenten te weigeren en de verenigingsvrijheid de
mogelijkheid om migranten uit te sluiten? Discriminatie in de multiculturele samenleving is
vaak gebaseerd op verschillen in ras, nationaliteit of religie, identiteitskenmerken die door de
gelijkebehandelingswetgeving worden beschermd. De begrippen ras, nationaliteit en religie
zijn echter verre van duidelijk. In dit boek wordt het systeem van het gelijkebehandelingsrecht
beschreven in het bijzonder met betrekking tot deze identiteitskenmerken en ingegaan op de
vraag hoe de gelijkheidsnorm in de praktijk werkt. Tevens wordt ruim aandacht besteed aan
een aantal actuele kwesties, zoals voorkeursbeleid, spreidingsbeleid en omgekeerde
discriminatie.

Den Haag: Sdu
by:

ISBN: 9789012384513

For further info on research. lectures and seminars, please check our website www.ru.nl/law/cmr/
Centre for Migration Law Faculty of Law Radboud University Nijmegen The Netherlands
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Karin Zwaan

De verbrede leerplicht.
De juridische (on)mogelijkheid van invoering van een verplichting tot het leren van de
Nederlandse taal voor ouders van jonge kinderen met een risico op taalachterstand in
het Nederlands.

In het Regeerakkoord ‘Samen Werken, Samen Leven’ van 7 februari 2007 is een relatie
gelegd tussen de taalontwikkeling van kinderen en hun ouders. In het Regeerakkoord is het
volgende opgenomen: ‘Kinderen bij wie op driejarige leeftijd door het consultatiebureau of
elders een taalachterstand wordt geconstateerd, zullen via kinderopvang/peuterspeelzalen,
voor- en vroegschoolse educatie en aparte (schakel)klassen op het vereiste niveau worden
gebracht. De ouders van die kinderen worden hierbij direct betrokken via een verbrede
leerplicht.’ De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie heeft vervolgens mede namens de
Minister voor Jeugd en Gezin en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
aan onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen opdracht
gegeven om een onderzoek te doen met het doel inzicht te krijgen in de juridische (on)
mogelijkheid van een verbredeleerplicht.Het onderzoek heeft de juridische (on)mogelijkheid
verkend van de verbrede leerplicht.

Nijmegen (NL): Wolf Legal Publishers
by:

Carolus Grütters

De Praktijk van de Pardonregeling
De uitvoering op gemeentelijk niveau van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude
Vreemdelingenwet

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 werd tijdens de coalitieonderhandelingen een
akkoord bereikt over een ‘Pardonregeling’. Met deze regularisatieregeling wilde het kabinet
Balkenende IV ‘schoon schip maken’. De Regeling beoogde in één keer de gehele voorraad
van zo’n 30.000 oude asielzaken weg te werken, door aan alle nog in Nederland verblijvende
vreemdelingen die onder de oude Vreemdelingenwet een asielverzoek hadden ingediend,
ambtshalve een verblijfsvergunning te verlenen. In dit boek wordt verslag gedaan van
empirisch onderzoek naar de totstandkoming, inhoud en de uitvoering van de Pardonregeling,
vooral in de gemeenten.

Den Haag: Sdu
by:

ISBN: 9789012380454

Karina Franssen
Tijdelijke Bescherming van asielzoekers in de EU

In dit boek wordt aandacht besteed aan de wijze waarop drie EU-lidstaten, te weten Duitsland,
Nederland en het Verenigd Koninkrijk, in recht en praktijk vorm gaven aan tijdelijke
bescherming voordat de Tijdelijke beschermingsrichtlijn tot stand kwam. Dit wordt geïllustreerd
aan de hand van de reactie van de regeringen van deze drie lidstaten op drie grote
asielzoekersgroepen (Tamils uit Sri Lanka, Bosniërs en Kosovo Albanezen). Wat opvalt, is dat
alle drie de lidstaten deze groepen asielzoekers gedoogden. Dit gedogen vond plaats
voorafgaand, tijdens en na de asielprocedure. Vervolgens wordt uitvoerig ingegaan op de rol
en de inbreng van de drie lidstaten tijdens de onderhandelingen over de Tijdelijke
beschermingsrichtlijn en op de inhoud van de richtlijn zelf. De drie lidstaten hebben
geprobeerd op diverse punten hun eigen nationale wetgeving en praktijk op te nemen in de
richtlijn. De uiteindelijke richtlijn biedt een relatief hoge graad van bescherming en niveau van
opvang. Dit komt onder meer omdat de kans groot is dat er zich onder degenen die in
aanmerking komen voor tijdelijke bescherming op grond van de richtlijn talrijke vluchtelingen in
de zin van het Vluchtelingenverdrag kunnen bevinden en het niveau van opvang daarom niet
veel lager kan zijn dan de rechten die dat verdrag aan vluchtelingen toekent. Bovendien
moeten aantrekkelijke materiële rechten ervoor zorgen dat een te groot aantal asielverzoeken
(die kunnen zorgen voor verstopping van het systeem ingeval van een massale toestroom)
wordt voorkomen.

den Haag: Boom Juridisch
by:

ISBN: 978‐90‐8974‐564‐4
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