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    16)   VREEMDELINGENRECHT, MIGRATIERECHT        STAND  01-05-2023 

 

NIEUW in 2023 : 

 
Tekstuitgave Regelgeving EU Migratierecht Editie 2023/2024 - Deel I (Schengen, 

Asiel en Terugkeer) 

Bevat de belangrijkste verordeningen en richtlijnen van de Europese Unie op het gebied van 

Schengen, Asiel en Terugkeer. De regelgeving die niet is opgenomen in de bundels is digitaal 

te raadplegen op de speciale productpagina van de website van uitgeverij Iustitia Scripta. Alle 

bepalingen hebben omschrijving dan wel een trefwoord gekregen. Actueel per 15-02-2023.  

A.Pahladsingh,S.A.Sharma(Iust.Scr.-9789083332017) begin mei 2023  676 pag.    € 60,00 

 

Tekstuitgave Regelgeving EU Migratierecht Editie 2023/2024 - Deel II (Regulier) 

Bevat de belangrijkste verordeningen en richtlijnen van de Europese Unie op het gebied van 

het Regulier Migratierecht De regelgeving die niet is opgenomen in de bundels is digitaal te 

raadplegen op de speciale productpagina van de website van uitgeverij Iustitia Scripta. Alle 

bepalingen hebben omschrijving dan wel een trefwoord gekregen. Actueel per 15-02-2023.  

A.Pahladsingh,S.A.Sharma(Iust.Scr.-9789083332024) begin mei 2023  676 pag.    € 60,00 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Verschenen in 2022 : 

 
EU Immigration and Asylum Law 

EU directives and regulations, and the case law of the European Court of Justice, are becoming 

ever more important. Focuses on core legislation, including: asylum Procedure and Reception;  

conditions Directives; Dublin III Regulation; qualification Directive; Schengen Borders Code, 

Visa Code and Frontex Regulation; family Reunion Directive; Long-Term Residents Directive; 

Blue Card Directive; Return Directive. Combines thematic introductions with detailed 

comments on secondary legislation. Provides reliable overview of the case law of the Court of 

Justice, domestic courts, and the European Court of Human Rights. The new edition includes 

updates of introductions to policy developments and covers the new versions of the Schengen 

Borders Code, the Students and Researchers Directive, and the Visa Code. 

D.Thym,K.Hailbronner(Beck-9783406779695) 3e dr. maart 2022  1806 pag. geb. ca. € 350,00 

 
Hoofdzaken Vreemdelingenrecht 

Helder overzicht van de belangrijkste regelgeving en jurisprudentie. Biedt een toegankelijk 

overzicht van de belangrijkste regelgeving en jurisprudentie die wordt verduidelijkt met 

heldere voorbeelden en schema’s. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod, van toegang 

tot Nederland, de procedures, de rechtsmiddelen en de vrijheidsbeperkende en -ontnemende 

maatregelen tot zaken als vertrek, uitzetting en inburgering. Voorwaarden voor  verblijfs-

vergunningen asiel en regulier worden uitgebreid besproken. In deze 4e druk is de Wet 

inburgering 2021 toegevoegd, die 1 januari 2022 inwerking treedt. Ook de wijziging van de 

asielprocedure wordt besproken, hiermee werd per 25 juni 2021 de nieuwe aanmeldfase 

geïntroduceerd. Daarnaast is een paragraaf over gezinshereniging met minderjarige kinderen 

toegevoegd (Chavez-Vilchez-arrest). 

L.Kampstra (K-9789013164695) 4e dr. januari 2022                  240 pag.    € 29,00 

 

Immigration and Privacy in the Law of the EU - the Case of Information Systems 

Examines the privacy challenges raised by the establishment, operation and reconfiguration of 

EU-wide information systems that store personal data, including biometrics, of different 

categories of third-country nationals that may be used for various immigration related and law 

enforcement purposes. Analyses both the currently operational databases – Schengen 

https://www.jongbloed.nl/auteur/35902
https://www.jongbloed.nl/auteur/13628
https://www.jongbloed.nl/auteur/35902
https://www.jongbloed.nl/auteur/13628


Information System (SIS), Visa Information System (VIS) and Eurodac – and forthcoming 

systems – Entry/Exit System (EES), European Travel Information and Authorisation Systems 

(ETIAS) and European Criminal Record Information System for Third-Country Nationals 

(ECRIS-TCN) – as well as their future interoperability. Assesses the compatibility of legal 

instruments governing information systems and their interoperability with the right to respect 

for private life. Calls for the centrality of privacy as the appropriate lens through which 

instruments involving the processing of personal data should be viewed and offers a typology 

of privacy standards based on relevant case law by the Strasbourg and Luxemburg Courts. 

N.Vavoula (Brill- 9789004356092)  september 2022                  780 pag.    € 265,00 

 

het Inreisverbod in Vreemdelingen- en Strafrecht  -  over deze Europese maatregel en 

aanverwante instrumenten in Nederland 

Het inreisverbod is een van de instrumenten uit de Terugkeerrichtlijn. In deze richtlijn zijn 

gemeenschappelijke normen en procedures vastgesteld die door de lidstaten van de Europese 

Unie moeten worden toegepast bij de terugkeer van illegaal op hun grondgebied verblijvende 

onderdanen van derde landen. Bespreekt meest recente ontwikkelingen aangaande het 

inreisverbod in het vreemdelingen- en strafrecht. Het arrest van het EU-Hof in de zaak 

Ouhrami (aanvang van de duur van het inreisverbod) heeft vergaande gevolgen voor het 

vreemdelingenrecht en strafrecht gehad. Buiten het inreisverbod wordt een aantal 

aanverwanten instrumenten besproken zoals het terugkeerbesluit en de maatregelen die in 

2017 zijn geïntroduceerd in het kader van terrorismebestrijding (zoals de intrekking van het 

Nederlanderschap). Staat ook stil bij nieuwe en aangekondigde (Europese) regelgeving.  

J.Waasdorp e.a. (Iustitia Scripta-9789083066141) januari 2022        330 pag.    € 47,50 

 

Juridische Verkenning van het Recht op Voorzieningen en Verblijf voor Oudere 

Ongedocumenteerden 

Veel immigranten die in de jaren tachtig en negentig naar Nederland kwamen voor hun 

veiligheid, werk of vanwege de liefde, hebben nooit een legale verblijfsstatus kunnen 

verkrijgen. Toch hebben zij tijdens hun langdurig verblijf gewerkt en hier een bestaan 

opgebouwd. Velen hebben geen banden meer met het land van herkomst. Deze Juridische 

Verkenning laat zien dat de groep oudere en langdurig verblijvende ongedocumenteerden 

ernstig gedupeerd is door steeds engere interpretatie van o.a. recht op verblijf op basis van 

persoonlijke schrijnende omstandigheden en op grond van gezinshereniging. Daarnaast is 

toegang tot voorzieningen, verstrekkingen en bijstand voor oudere ongedocumenteerden in 

Nederland sinds de introductie van de Koppelingswet in 1998 bemoeilijkt. 

J.v.Berckel Smit (B- 9789462126664) juni 2022                        60 pag.    € 19,90 

 

Migrant Domestic Workers in Europe  -  Law and the Construction of Vulnerability 

Explores the often neglected, but overwhelmingly common, everyday vulnerability of those 

who support the smooth functioning of contemporary societies: paid domestic workers. 

Investigates the role of law in producing, reinforcing – or, alternatively, attenuating – 

vulnerability to exploitation. Departs from extreme abuse such as 'modern' slavery or 

trafficking, to more widespread day-to-day vulnerabilities created at the intersection of 

different legal regimes. Examines low wages, unregulated working time, dismissals and the 

impact of migration status on enforcing rights at work. Complex legal regimes regulating 

migrant domestic labour in Europe include migration and labour law sources at different levels: 

international, national and EU. Opens up space for transformative legal change.  

V.Pavlou (HART- 9781509942374) januari 2022                      184 pag. geb.    ca. € 120,00 

 

Migratie middels Mensenrechten - binding en bodem als concepten voor een 

mensenrechtenbenadering van het migratierecht 

Mensenrechtennormen - waaronder folterverbod enrecht op gezinsleven - kunnen een staat 

verplichten om een vreemdeling op te nemen. Er zijn ook andere bepalingen die impliciete 

verplichting voor de staat inhouden om niet uit te zetten: recht op leven, recht op eerlijk 

proces, verbod op arbitraire detentie (refoulementverbod), recht op respect voor privéleven.  

Beoogt na te gaan in hoeverre deze en andere grondrechten een verbod op uitzetting en  

toelatings- en verblijfsaanspraken kunnen opleveren. Welke mensenrechtennormen – naast 

verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling/bestraffing en recht op 

respect voor het gezinsleven – kunnen migratierechtelijke consequenties hebben? 

B.Aarrass (dissertatie VU) juni 2021   687 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 



Nationality and Statelessness in Europe - European law on preventing and solving 

statelessness 

Statelessness remains an issue of concern in Europe. Stateless people are without any 

nationality and often experience problems with accessing basic rights, despite the proclamation 

of human rights and a right to a nationality for all. Various attempts have been made to 

address statelessness specifically, for instance by the adoption of the United Nations 

Statelessness Conventions, but also by European regional cooperation mechanisms. This 

research therefore analyses and places into context the legal approaches that states have 

taken together in the context of the Council of Europe and the European Union to prevent and 

solve statelessness from a human rights perspective. In understanding the contribution of 

European law to preventing and solving statelessness, the study also reflects on what this adds 

to the legal concept of nationality and ways in which to move forward. 

C.Vlieks (I-9781839702617) juni  2022                                286 pag.     ca. € 97,50 

 

het Recht op Zorg voor de Gezondheid van Onrechtmatig Verblijvende 

Vreemdelingen in Nederland 

Bespreekt hoe recht op gezondheidszorg van ongedocumenteerden in Nederland is 

gewaarborgd. Aan de hand van rechterlijke uitspraken is onderzocht hoe de rechter het 

koppelingsbeginsel toetst aan internationale bepalingen en welke de gevolgen zijn van 

uitsluiten van zorgverzekeringswetten voor individuele ongedocumenteerden. Ook is 

onderzocht welke knelpunten zich voordoen met betrekking tot de (toegang tot) de 

zorgverlening aan ongedocumenteerden. Centraal hierbij staan de thema’s financiering en 

medisch noodzakelijke zorg. Ook recht op gezondheidszorg van kinderen zonder rechtmatig 

verblijf en uitzetting van ernstig zieke vreemdelingen naar and van herkomst komen aan bod. 

V.Derckx (dissertatie U.U.) maart 2021   228 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Tekstuitgave Regelgeving Vreemdelingenrecht – editie 2022-2023 

Bevat belangrijkste selectie van wet- en regelgeving betreffende vreemdelingenrecht en wet 

arbeid vreemdelingen, geactualiseerd tot 15-09-2022. Met de QR-code op de cover kan men 

naar de Productpagina op de website van de uitgever gaan. Op deze pagina staan links naar 

alle in de uitgave opgenomen wet- en regelgeving en documenten, hetgeen m.n. bij de vele 

bijlages bij het Voorschrift vreemdelingen erg handig is. 

S.Arjun Sharma e.a.(JustitiaScripta- 9789083066189) oktober 2022     ??? pag.    € 60,00 

 

Turks Associatierecht - het recht van de Associatie EEG-Turkije binnen het Nederlandse 

vreemdelingenrecht 

Voor Turken die geslaagd beroep kunnen doen op het Associatierecht EEG-Turkije gelden 

gunstigere regels voor toelating en verblijf in Nederland. Bespreekt de binnen het Nederlandse 

vreemdelingenrecht belangrijkste en meest toegepaste bepalingen van het Associatierecht 

EEGTurkije aan de hand van Europese en de nationale rechtspraak. Omdat niet alle 

rechtsbronnen van het Associatierecht EEG-Turkije officieel zijn gepubliceerd, zijn de relevante 

bepalingen ervan opgenomen in de bijlage. 

M.Boom (B- 9789462900561)  eind juni  2022                             246  pag.        € 52,00 

Verantwoord Vertrek Vreemdelingen 

Actievere houding van Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) kan bijdragen aan meer aandacht 

voor belangen van vreemdelingen en daarmee verantwoord vertrek. De dienst moet inzetten 

op hun vertrek, vrijwillig dan wel gedwongen. In vertrekproces is het belangrijk dat DT&V’ers 

afwegen of bijzondere aspecten maken dat vertrek uitgesteld of afgelast moet worden. 

Min J & V november 2022           40 pag.                      GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Vreemdelingendetentie in de Lage Landen - Een etnografisch onderzoek naar 

uitvoeringspraktijken van vreemdelingendetentie in België en in Nederland 

Wat speelt er zich af achter de muren van de detentiecentra waar mensen zonder verblijfsrecht 

worden opgesloten ? Hier krijgen personen die opgesloten zijn en personen die werkzaam zijn 

in één Nederlands en drie Belgische vreemdelingendetentiecentra een stem. Hun ervaringen en 

de werking van de verschillende centra worden vanuit een criminologisch-penologische 

invalshoek bestudeerd op basis van langdurige observaties, talrijke informele gesprekken en 

interviews. De vergelijking van detentiecentra over landsgrenzen heen maakt duidelijk dat 

uitvoeringspraktijken en ervaringen aanzienlijk kunnen verschillen.  

L.Breuls (B-9789462363052) september 2022                          323 pag.    € 59,00 

 

20 jaar Vreemdelingenwet 2000 



Op 1 april 2021 was het twintig jaar geleden dat de Vreemdelingenwet 2000 in werking trad. 

Om dat te vieren heeft de Raad van State het initiatief genomen voor deze bundel over 

rechtsontwikkeling in het migratierecht. Die ontwikkeling kenmerkt zich door een sterke 

Europeanisering. De invloed van het EVRM en het EU-recht op nationale rechtsontwikkeling, in 

Nederland en andere lidstaten, wordt beschreven door aansprekende auteurs uit binnen- en 

buitenland, vanuit hun eigen rol in de rechtspraktijk.  

M.Bosma,O.v.Loon (ed.) (B-9789462909854) januari 2022                430 pag.     € 67,00 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2021 : 
 
Ars Aequi - Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2021 - Landmark Cases on Asylum 

and Immigration Law 

Most annotations are in English, while Dutch case law is followed by annotations in Dutch. New 

annotations have been written, giving overview of latest developments and discussing most 

important concepts of asylum and immigration law in a coherent and chronological manner. 

E.Brouwer e.a.(red.) (A- 9789493199330) 5e dr. eind juli 2021           826 pag.    € 59,50 

 
Boom Basics – ASIEL- en MIGRATIERECHT                                  NIEUWE UITGAVE 

De focus ligt op : het in kaart brengen van de verschillende rechtsniveaus en de verschillende 

verblijfsstatussen. Bij elk onderwerp wordt duidelijk gemaakt welke rechtsbronnen van 

toepassing zijn. Daarna wordt besproken op welke categorieën migranten deze rechtsbronnen 

van toepassing zijn, en welke criteria erzijn voor het verkrijgen van een verblijfsrecht. 

W.Hutten (B-9789462909052) juni 2021                                   166 pag.    € 15,00 

 

Controlling Immigration Through Criminal Law - European and Comparative Perspectives 

on "Crimmigration" 

Provides a systematic and comprehensive overview of the increased role of criminal law in 

managing migration, from a European, domestic and comparative law perspective. Critically 

engages with the current trends leading to the criminalisation of irregular migrants, asylum 

seekers and those who engage in 'humanitarian smuggling' and the national and common 

policies calling for a broader use of criminal law measures. Explores the measures used to 

protect borders and their impact in terms of effectiveness and their ability to strike a fair 

balance between security and the protection of human rights. 

G.Gatta e.a. (ed.) (HART-9781509933921) januari 2021      312 pag. geb.   ca. € 117,00 

Toen in de 70er jaren de eerste boeken over vreemdelingenrecht verschenen (proefschrift van 

Bert Swart +) plaatste ik die, bij Boekhandel Scheltema, bij het strafrecht. Op een kritische 

vraag hierover was mijn antwoord:”maar vreemdelingen worden toch gestraft”. 

 

EU Migration Agencies - The Operation and Cooperation of FRONTEX, EASO and EUROPOL 

Analyzes the evolution of the operational tasks and cooperation of the European Border and 

Coast Guard Agency (FRONTEX), the European Asylum Support Office (EASO) and the 

European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (EUROPOL). Exploring the recent 

expansion of the legal mandates of these decentralized EU agencies and the activities they 

undertake in practice, it offers a critical assessment of the EU migration agencies. Identifies 

two key trends in the administration of the European Area of Freedom, Security and Justice. 

Discusses how on one hand the new legal frameworks of FRONTEX, EASO and EUROPOL stress 

that their operational roles are limited to providing national authorities with technical 

assistance, while on the other hand these agencies are increasingly involved in guaranteeing 

the enforcement of EU migration, asylum and border management measures. Expertly 

illustrates how FRONTEX, EASO and EUROPOL establish an effective and uniform national 

implementation of laws and policies, with a focus on their multilateral cooperation in the 

hotspots established in the aftermath of the refugee crisis. 

D.Fernandez-Rojo (E.Elgar-9781839109331)februari 2021    272 pag. geb.    ca. € 125,00 

 

 

Immigration & Asylum Law 

Expert coverage of case law and legislation, along with dynamic analysis of the political context 

and social impact of the law, and a strong focus on human rights. New to this edition: 

updates on Brexit and its implications for Immigration and Asylum Law; impact of Covid-19 on 

Immigration and Asylum Law, especially the asylum process. Leading UK textbook. 



G.Clayton,G.Firth (OUP-9780198848936) 9e dr. april 2021                680 pag.    ca. € 54,00 

 

Integration Requirements for Immigrants in Europe - a Legal-Philosophical Inquiry 

Sets out three central claims about integration requirements as conditions for attaining 

increased rights (ie family migration, permanent residency and citizenship) in Europe: 

(1) That the recent proliferation of these (mandatory) integration requirements is rooted in a 

shift towards 'individualised' conceptions of integration. (2) That this shift is counterproductive 

as it creates barriers to participation and inclusion for newcomers (who will most likely 

permanently settle); and is normatively problematic insofar as it produces status hierarchies 

between native-born and immigrant citizens. (3) That the remedy for this situation is a firewall 

that disconnects integration policy from access to rights. Draws on perspectives on immigrant 

integration in EU Member States and includes legal reactions to the refugee/migrant crisis. 

T.de Waal(HART-9781509931651) juli 2021                              184 pag. geb.    ca. € 94,00 

 

Mensenrechten en Migratierecht - mensenrechtennormen als grond voor toelating en 

verblijf 

Schetst systematische mensenrechten benadering van het migratierecht. Daartoe wordt 

onderzocht in hoeverre een recht op toelating en verblijf kan voort vloeien uit mensenrechten 

normen. Alom bekend zijn het recht op respect voor gezinsleven en het refoulementverbod 

voortvloeiend uit het verbod op foltering en vernederende en onmenselijke behandeling. De 

rode draad vormt een tweedeling in mensenrechtennormen door middel van de concepten 

binding en bodem. Het begrip binding ziet op het idee dat mensen op meerdere manieren, via 

netwerken, met elkaar en met één of meerdere staten verbonden zijn. Het begrip bodem ziet 

op het idee dat (bepaalde) grondrechten een ondergrens (bodem) hebben, die niet over 

schreden mag worden. Biedt niet alleen overzicht van bestaande rechtspraak van het EHRM 

over grondrechten en migratierecht, maar verschaft ook vernieuwend kader om toekomstige 

gevallen inzake toelating en uitzetting aan mensenrechtenbepalingen te onder werpen.  

B.Aarrass (B-9789462909519) juni 2021                                            674 pag.    € 99,50 

 

het Motiveren van Uitspraken in Hoger Beroep in het Vreemdelingenrecht - verslag 

van een onderzoek naar de Pilot 91-2 bij de Afd. bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Op 8 september is dit onderzoeksrapport gepubliceerd over het motiveren van uitspraken in 

hoger beroep in het vreemdelingenrecht. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State startte begin 2020 met een nieuwe werkwijze van motiveren in vreemdelingenzaken en 

vroeg de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit 

Groningen om deze werkwijze te evalueren.                                                                                  

B.Marseille e.a. (RUG)  september 2021   100 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Nederlands Migratierecht 

Presenteert de Nederlandse rechtsregels voor vreemdelingen over de toegang tot Nederland en 

hun toelating, verblijf en vertrek. Deze worden in belangrijke mate bepaald door internationale 

en Europese verplichtingen die Nederland is aangegaan. Denk aan het Vluchtelingenverdrag en 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en zeker ook aan het Unierecht, dat bijna 

alle onderdelen van het migratierecht voor Unieburgers en derdelanders beheerst. De 

Nederlandse regels worden in deze internationale en Europese context geplaatst. Naast 

hoofdstukken over de algemene materiële en procesrechtelijke regels, krijgt het verblijf op 

grond van gezinshereniging, arbeid, studie en asiel afzonderlijke aandacht.  Elk onderdeel 

begint met een casus en een aantal vragen daarover. Geactualiseerde nieuwe editie. 

K.Zwaan e.a. (B-9789462901537)  4e dr. september 2022        520 pag.    € 47,00 

 

On Foreign Grounds -  Rethinking work rights and political rights of non-members in the 

framework of human rights based on non-humiliation 

Mensenrechten beschermen migranten onvoldoende tegen vernedering, meent filosoof Nina 

van Egmond. Ze verdedigde deze week haar proefschrift ‘On Foreign Grounds’ aan de VU 

Amsterdam. Van Egmond spreekt van een rechtsvacuüm: ‘’Regeringen kunnen bijvoorbeeld 

migranten onder bepaalde omstandigheden het recht op werken ontzeggen. Daarmee zetten 

ze mensen economisch én sociaal buitenspel. Migranten kunnen daardoor geen interacties met 

andere aangaan op basis van wederkerigheid, wat hun zelfrespect aantast.’’ 

N.v.Egmond – dissertatie VU 23-11-21, 326 pag.(embargo tot 23-11-2023)handelseditie ? 

samenvatting + inhoudsopgave + interview                     GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/180078114/210830_Rapport_ABRvS_91_2_met_bijlagen.pdf


Ongehoord. Onrecht in het Vreemdelingenrecht                                                                      

De Specialistenvereniging Migratierecht Advocaten (SVMA) en Vereniging Asieladvocaten en 

Juristen Nederland (VAJN) stelden een bundel samen met misstanden in het 

vreemdelingenrecht. Onderzoekers constateren dat mensen met een tijdelijke 

verblijfsvergunning geregeld ‘spijkerhard en onheus’ worden behandeld. Het rapport werd op 

12 april 2021 aan Tweede Kamerleden en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State overhandigd.                                                            

B.Wegelin,I.Oomen,J.Nijland,  april 2021  36 pag.            GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

the Oxford Handbook of International Refugee Law 

Provides both doctrinal and theoretical analyses of international refugee law and practice.  

Critiques existing law from a variety of normative positions, with several chapters identifying 

foundational flaws that open up space for radical rethinking. Asseses international legal 

instruments relevant to refugee protection, including international human rights law, 

international humanitarian law, international migration law, the law of the sea, and 

international and transnational criminal law. Examines regional and domestic laws and 

practices from around the world, with 10 chapters focused on specific regions. 

C.Costello e.a.(ed.) (OUP-9780198848639) juni 2021          1344 pag. geb.    ca. € 205,00 

 

the Refugee in International Law 

This completely revised and updated edition, casts new light on the refugee definition,  

meaning of persecution, including with regard to gender and sexual orientation, and protection 

due to refugees and those affected by statelessness or disasters. Reviews the fundamental 

principle of non-refoulement as a restraint on the conduct of States, even as States 

themselves seek new ways to prevent the arrival of those in search of refuge. Related 

principles of protection—non-discrimination, due process, rescue at sea, and solutions— are 

analysed in light of the actual practice of States, UNHCR, and treaty-monitoring bodies. Closely 

examines relevant international standards, and the role of UNHCR, States, and civil society, in 

providing protection, contributing to the development of international refugee law, and 

promoting solutions. New chapters focus on the evolving rules on nationality, statelessness, 

and displacement due to disasters and climate change. 

G.Goodwin-Gill,J.McAdam (OUP- 9780198808572) 4e dr. september 2021  pap. ca.  € 72,00 

 

Rightful Relations with Distant Strangers - Kant, the EU, and the Wider World 

Provides a philosophical critique of legal relations between the EU and 'distant strangers' 

neither located within, nor citizens of, its Member States. Starting with the EU's commitment in 

Articles 3(5) and 21 TEU to advance democracy, human rights, and the rule of law in 'all its 

relations with the wider world', examines in detail the salient EU and international legal 

materials and thereafter critiques them in the light of a theory of just global legal relations 

derived from Kant's philosophy of right. Sheds light on areas of EU law (EU external relations 

law, standing to bring judicial review), public international law (jurisdiction, global public 

goods) and human rights (human rights jurisdiction). 

A.Ganesh (HART-9781509941315) maart 2021                        296 pag. geb.     ca. € 99,00 

 

Staatloosheid - Jurisprudentiedatabank 

De Statelessness Case Law Database bevat jurisprudentie van o.a. het HvJEU en het EHRM 

over Staatloosheid. Toegang tot de databank is gratis. 

The Statelessness Case Law Database is a free online resource containing national and regional 

case law covering Europe, as well as international jurisprudence addressing statelessness. The 

database covers jurisprudence from any jurisdiction in Europe, the European Court of Human 

Rights, the Court of Justice of the European Union and UN human rights treaty bodies. It is 

managed by the European Network on Statelessness (ENS) with contributions and support 

from ENS members and partners. The database is searchable by country, legal instruments, 

key aspects and by keywords, and includes case summaries. The database aims to support 

ENS members, legal practitioners, policy and decision makers, official institutions, researchers, 

and the wider civil society to identify relevant case law from other countries or European and 

international bodies which can assist their work. 

European Network on Statelessness, okt. 2021  www.Statelessness Case Law Database.eu  

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Verschenen in 2020: 

https://www.statelessness.eu/
https://www.statelessness.eu/about/members
https://d8dev-litigation.statelessness.eu/partners


 
Detection, Detention, Deportation  - criminal justice and migration control through the lens 

of crimmigration  (Meijers Reeks) 

Whereas globalisation appears to have diminished the relevance of international borders, 

states have simultaneously sought ways to regain some form of control over cross-border 

mobility. In this process, alternative and novel means of border enforcement have emerged. 

What do these bordering practices look like ? How are they implemented on the ground and 

experienced by those subjected to them ? Looks at bordering practices in the Netherlands 

through the lens of crimmigration, the term used to refer to the growing merger of criminal 

justice and migration control. Relying on extensive empirical fieldwork – including 

observations, focus group discussions, surveys, and in-depth inter views – the dissertation 

examines two bordering practices: intra-Schengen migration policing and the punishment and 

deportation of criminally convicted non-citizens. The different empirical chapters highlight the 

various ways these contemporary bordering practices are shaped by and in their turn shape 

the criminal justice system, and how this ultimately results in considerable challenges for the 

legitimacy of both the migration control and the criminal justice system. 

J.Brouwer (B-9789462369887)  januari  2020                               224 pag.    € 42,50 

 

Diaspora Status and Citizenship Rights - a comparative-legal analysis of the quasi-

citizenship schemes of China, India and Suriname 

Diasporas who have not obtained the nationality of their State of residence retain a certain 

level of uncertainty. Naturalisation may lead to the loss of the nationality of their” countries of 

origin”. Do they forego naturalisation, thereby “accepting” the risks associated with incomplete 

integration? Or do they naturalise and thereby lose (or renounce) their former nationality? 

Many “sending” States that recognise the importance of their Diaspora have turned towards 

alternative means of retaining a bond with their Diaspora, even if they cannot yet fully accept 

dual nationality. On particular tool is to create a privileged legal status for their Diaspora. This 

intermediate status grants them more rights than a non-citizen resident may have, while still 

not going as offering them the option of (dual) nationality. Examines three existing forms of 

external quasi-citizenship schemes: Chinese “Green Card” scheme,Indian “Overseas Citizen of 

India Cardholder” scheme, and Surinamese “Person of Surinamese Origin” scheme. Examines 

the extent to which these forms of external quasi-citizenship schemes approximate the rights 

and duties of the Diaspora in comparison to full nationality. 

Ngo Chun Luk (W- 9789462404571) mei 2020                                  695 pag.    € 59,95 
 

Humanitarian Admission to Europe - the Law between Promises and Constraints 

Identifies international and European legal obligations that are binding on both the EU and the 

Member States, and the constraints they impose – potentially and actually – when dealing with 

migrants who are outside EU territory. Studies the legal framework of humanitarian admission 

in three Member States (Germany, Italy and Belgium), as well as the related procedures and 

practices. Focuses on the experiences of those seeking humanitarian admission, including how 

they mobilize the law to obtain legal access to Europe. Presents results of ethnographic 

fieldwork conducted among refugees in a refugee camp in Uganda who are seeking 

resettlement, as well as the testimony of the lawyer who defended a Syrian family applying for 

a humanitarian visa in Belgium in a landmark case that was litigated before the CJEU (X. and 

X. v. Belgium). Discusses prospects for future developments in EU legal and policy framework, 

including attempts at reforming EU Visa Code and establishing Union resettlement framework. 

M-C Foblets,L.Leboeuf(ed.)(NOMOS-9783 848757305) juli 2020   371 pag. geb.    ca. € 105,00 

 

the International Legal Protection of Environmental Refugees (Meijers Inst.nr.342) 

- a human rights-based, security and State responsibility approach 

Climate change and environmental degradation, earthquakes and soil erosion, in combination 

with other factors, poverty, lack of government action and armed conflict, can lead to forced 

migration. The protection of these environmental refugees requires a different approach than 

that of ‘traditional war refugees’. Most environmental refugees are internally displaced. As a 

result, developing countries that are hit hardest by the negative effects of climate change, also 

have to deal with high numbers of internally displaced persons. These countries rely on 

international support to be able to bear the costs of mitigation and adaptation measures. The 

current legal system not only offers insufficient protection for environmental refugees, but also 

offers insufficient opportunities for support by the international community. Principles and rules 

of international environmental law, human rights law and State responsibility can be used in an 

instrumental way to co-finance and support local measures.  

https://www.jongbloed.nl/auteur/95450/ngo-chun-luk


J.v.d.Vliet (B-9789462361393) mei 2020                                          456 pag.    € 69,50 

 

Law & Judicial Dialogue on the Return of Irregular Migrants from the European Union 

Examines the implementation of the Return Directive from the perspective of judicial dialogue. 

While the role of judges has been widely addressed in European asylum law and EU law more 

generally, their role in EU return policy has hitherto remained under explored. Addresses the 

interaction and dialogue between domestic judiciaries and European courts in the 

implementation of European return policy. What constitutes inadequate implementation of the 

Directive and under which conditions can judicial dialogue solve it ? How can judges ensure 

that the right balance is struck between effective return procedures and fundamental rights ? 

Why do we see different patterns of judicial dialogue in the Member States when it comes to 

particular questions of return policy, for example regarding the use of detention ? 

M.Moraru e.a.(ed.)(HART- 9781509922956) augustus  2020  528 pag.geb.    ca.  € 120,00 

 

het Migratiepact - kroniek van een crisis                                            BELGISCH RECHT 

In 2016 werd in de schoot van de Verenigde Naties besloten om een Global Compact for Safe, 

Orderly and Regular Migration te ontwikkelen. Het resultaat van dat werk zou een symbool 

worden van de tegenstellingen die het thema 'migratie' wereldwijd oproept. Het Compact, in 

België bekend als het Migratiepact, was ook in ons land politiek een heet hangijzer. Er zou 

uiteindelijk een regering over vallen. Het Migratiepact heeft bovendien tal van vragen rond 

migratierecht, internationaal recht en grondwettelijk recht losgemaakt. Sommige daarvan 

waren eigen aan de crisis, andere waren alleszins nog niet afdoende beantwoord. 

T.Moonen e.a.(red.) (DieKeure-9789048639090) juli 2020     ca. 300 pag.    € 79,00 

 

Nederlands Migratierecht 

Presenteert de Nederlandse rechtsregels voor vreemdelingen over de toegang tot Nederland en 

hun toelating, verblijf en vertrek. Deze worden in belangrijke mate bepaald door internationale 

en Europese verplichtingen die Nederland is aangegaan. Denk aan het Vluchtelingenverdrag en 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en zeker ook aan het Unierecht, dat bijna 

alle onderdelen van het migratierecht voor Unieburgers en derdelanders beheerst. De 

Nederlandse regels worden in deze internationale en Europese context geplaatst. Naast 

hoofdstukken over de algemene materiële en procesrechtelijke regels, krijgt het verblijf op 

grond van gezinshereniging, arbeid, studie en asiel afzonderlijke aandacht.  Elk onderdeel 

begint met een casus en een aantal vragen daarover. Geactualiseerde nieuwe editie. 

K.Zwaan e.a. (B-9789462907560)  3e dr. 17 augustus  2020        552 pag.    ca. € 42,50 

 

Protection in European Union Asylum Law -International and European Law Requirements 

for Assessing Available Protection as a Criterion for Refugee and Subsidiary Status 

Asylum law in the EU is ripe with caveats that allow authorities to reject asylum applications 

due to ‘protection’ received in the home country or another location. But what does ‘protection’ 

mean in this context ? And when is it strong enough to make denying an application lawful ? 

Departing from the notion that refugee status is a “surrogate” for lacking protection at home,  

investigates the interplay of international law and EU law on protection against harm by non-

state actors, the Internal Protection Alternative concept, asylum in third countries en route EU.  

J.Lehmann (Brill- 9789004430396) oktober 2020                      304 pag. geb.   € 154,00                    
 

the Readmission of Asylum Seekers under International Law 

Discourses relating to refugees' access to territory, rescue at sea, push-back, and push-back 

by proxy dominate political debate. Looking at the questions which lie at the junction of 

migration control and refugee law standards, it explores the extent to which readmission can 

hamper refugees' access to protection. Though it draws mainly on European law (ECHR) it also 

examines other international frameworks, including those employed by the UN and 

instruments such as the Refugee Convention. Offers an analysis of both the legal and policy 

questions at play, and engages fully with widely-disputed cases concerning readmission 

agreements, deportation with assurances and interception at sea.  

M.Giuffré (HART-9781509902491) februari 2020                   408 pag. geb.   ca. € 105,00   

 

Safeguarding Children's Rights in Immigration Law 

There are almost 50 million children who have migrated or who have been forcibly displaced. It 

is also reported that children form half the global refugee population and that many flee from 

violence, conflict and insecurity. Children who are migrants or refugees often find themselves 

in a particular vulnerable position. This collection of scientific papers was presented at the 



conference of Leiden Law School, nov. 2018. Reflects the growing concern for children and 

children’s rights in immigration in academia and practice. Shows the diversity of issues related 

to immigration and children, including family reunification, detention, participation, human 

trafficking and the rights of siblings in the context of migration, as well as the significance of 

regional legal systems and infrastructures for protection of children on the move.  

M.Klaassen e.a.(I-9781780689494) januari 2020        290 pag.    € 81,75 

 
Visum : geen visum nodig voor familieleden van EU-burger met permanente 

verblijfsvergunning 

Familieleden van een EU burger die een permanente verblijfsvergunning bezitten hoeven geen 

visum aan te vragen om te verblijven in een andere EU-lidstaat. Een verblijfsvergunning wordt 

tevens gezien als bewijs van de status van familielid van een EU-burger. Dat antwoordt het 

EU-Hof op vragen van een Hongaarse rechter. 

EU Hof, juni 2020     1 pag.                                              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Vreemdelingenrecht Begrepen 

De kernzaken van het vreemdelingenrecht worden in toegankelijke taal uitgelegd. Ook wordt 

gebruikgemaakt van vele praktische voorbeelden. Deze zijn deels fictief en verder gebaseerd 

op rechterlijke uitspraken. Ingewikkelde onderwerpen worden schematisch weergegeven. 

P.Samim (B-9789462906310) 3e dr. mei 2020                           340 pag.    € 39,50 

 

Waiting for Europe – Invisibilization and non-politics in the margins of the Aegean Sea. An 

inquiry into the reception conditions of asylum seekers on the Greek Island of Lesvos  

Verheldert hoe rechteloosheid van vluchtelingen op Lesbos verknoopt is met de onmogelijkheid 

om te bepalen wie er accountable is voor de mensenrechtenschendingen van asielzoekers die 

elke dag op het eiland plaatsvinden. Dit gebrek aan accountability is op meerdere niveaus 

aanwezig: EU-Turkije Deal, samenwerking Griekse Staat en EU in verzorgen van opvang voor 

vluchtelingen op het eiland, en interactie tussen Griekse Staat en humanitaire NGO’s in Moria 

Kamp. Betoogt David dat op al deze niveaus verantwoordelijkheid door betrokken partijen 

ofwel stelselmatig ontkend wordt ofwel zodanig verspreid is over actoren, dat de praktijken 

van mensenrechtenschendingen niet vallen aan te vechten in juridische of politieke zin. 

D.Bogaers (scriptie Radboud Univ.)  juli 2019     105 pag.        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Weten en Wegen - advies over het gebruik van landeninformatie in de asielprocedure 

Meer in algemene zin stelt de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) vast dat IND, 

advocaten en rechters vrijwel nooit expliciet toetsen of de gebruikte bronnen betrouwbaar zijn. 

Hoeveel asielzoekers zijn er als gevolg hiervan ten onrechte uitgezet. Hoeveel van hen kregen 

ten onrechte een verblijfsstatus? Vragen waarop het advies geen antwoord geeft.  

ACVZ (9789085210894) mei 2020  132 pag.                        GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

T.Barkhuysen (in NJB 2020/1444, afl. 23.)  2 pag.                GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2019: 
 
Ars Aequi - Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019 - Landmark Cases on Asylum 

and Immigration Law 

De belangrijkste Engels- en Nederlandstalige uitspraken op het gebied van vreemdelingenrecht 

van 1950 tm 2019 speciaal geselecteerd en geannoteerd. De uitspraken zijn gerubriceerd op 

de volgende gebieden: Asiel, Gezinshereniging, Arbeid en Studie, Vrijheidsbeneming en 

Uitzetting, Associatieovereenkomst, Langdurig Ingezetenen, Sociale Rechten, Varia. 

K.Zwaan,S.Kok,E.Brouwer(red.) (A-9789492766342) 4e dr. augustus 2019  742 pag.   € 49,50 

 
Caught In Between Borders - Liber Amicorum in Honour of prof. dr. Elspeth Guild 

Reflects the fact that the same individual can be a citizen, a migrant or a human being within 

the same borders and that this categorization can change just like that. Captures not only the 

academic fascination of professor Elspeth Guild for borders but also, to a certain extent, the 

life of Elspeth herself.nContains 33 scientific contributions divided into the categories: borders, 

citizens, migrants, asylum and the global compact on migration. Elspeth Guild was prof.  

European Migration Law from 2001-2019 at the Radboud University Nijmegen. 

P.Minderhout e.a. (ed.) (B-9789462405509) oktober 2019    368 pag.   € 79,95 

 



the EU Citizenship Directive: A Commentary 

Defines the right of free movement for citizens of the European Economic Area. Applies to EU 

citizens and their family members who move to another Member State. This might seem a 

straightforward definition, but immediately questions arise. Who determines if a person is an 

EU citizen at all ? What about dual citizens of two Member States, or of one Member State and 

a non-Member State (a 'third State')? What is the position of EU citizens who move to one 

Member State, and then return to their home Member State ? Special emphasis is placed on 

highlighting the connections and interactions between the Directive's constituent provisions so 

as to permit a global appreciation of the system of free movement rights to which the Directive 

gives effect. Each provision is annotated containing a detailed analysis of the case-law of the 

Court of Justice as well as of related measures impacting upon the Directive's interpretation 

including European Commission reports and guidelines on the Directive's implementation. 

This new edition includes dscussion of relevant case law and has been expanded to include 

detailed discussion of rights of EU and UK citizens after Brexit in the withdrawal agreement. 

E.Guild e.a.(OUP-9780198849384) 2e dr. oktober 2019      400 pag. geb.    ca. € 175,00 

 
Images of Immigrants and Refugees - Media Representations, Public Opinion and 

Refugees’ Experiences 

The topic of migration has become particularly contentious in national and international 

debates. Media have a discernable impact on overall societal attitudes towards this 

phenomenon. Polls show time and again that immigration is one of the most important issues 

occupying people’s minds. This book examines the dynamic interplay between media 

representations of migrants and refugees on the one hand and the governmental and societal 

(re)actions to these on the other. Largely focusing on Belgium and Sweden, this collection of 

interdisciplinary research essays attempts to unravel the determinants of people’s preferences 

regarding migration policy, expectations towards newcomers, and economic, humanitarian and 

cultural concerns about immigration’s effect on the majority population’s life. Whilst migrants 

and refugees remain voiceless and highly underrepresented in the legacy media, this volume 

allows their voices to be heard. 

L.d’Haenens e.a. (Leuven UP- 9789462701809) juni 2019   208 pag.    € 21,00 

 
International Migration Law    

Provides a detailed and comprehensive overview of the international legal framework 

applicable to the movement of persons across borders. Offers a unique and comprehensive 

mapping of this growing field of international law. Brings together and critically analyses the 

disparate conventional, customary, and soft law on a broad variety of issues, such as irregular 

migration, human trafficking, refugee protection, labour migration, non-discrimination, 

regional free movement schemes, and global migration governance. Also offers a particular 

focus on important groups of migrants, namely migrant workers, refugees, and smuggled 

migrants. Maps the current status of the law governing their movement, providing a thorough 

critical analysis of the various stands of international law which apply to them.  

V.Chetail (OUP-9780199668274) april 2019   512 pag.pap.    ca. € 50,00  

 
International Refugee Law and the Protection of Stateless Persons 

Examines the extent to which the 1951 Convention relating to the Status of Refugees 

protectsde jure stateless persons. While de jure stateless persons are clearly protected by the 

1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, this book seeks to explore the 

extent to which such persons are also entitled to refugee status. The questions addressed 

include the following: When is a person 'without a nationality' for the purpose of the 1951 

Refugee Convention? What constitutes one's country of former habitual residence as a proxy to 

one's country of nationality? When does being stateless give rise to a well-founded fear of 

persecution for reasons specified in the 1951 Refugee Convention and/or UNHCR mandate? 

What are the circumstances under which statelessness constitutes persecution or inhuman or 

degrading treatment? How are courts assessing individual risk or threat to stateless persons? 

Draws on historical and contemporary interpretation of international law based on the travaux 

préparatoires to the 1951 Refugee Convention and its antecedents, academic writing, UNHCR 

policy and legal documents, UN Human Rights Council resolutions, UN Human Rights 

Committee general comments, UN Secretary General reports, and UN General Assembly 

resolutions. It is also based on original comparative analysis of existing jurisprudence 

worldwide relating to claims to refugee status based on or around statelessness 

M.Foster,H.Lambert (OUP-978019 8796015) april 2019     288 pag.geb.    ca. € 98,00 



 
Integratie door Werk - Meer Kansen op Werk voor Nieuwkomers 

Hoewel statushouders vaak beschikken over de juiste papieren én werkervaring, is het niet 

makkelijk in Nederland een baan te vinden. Slechts een kwart van de volwassen statushouders 

die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had in 2017 werk gevonden. 67 procent ontving 

een uitkering. De statushouders die wél werk vinden, gaan voor een groot deel aan de slag in 

tijdelijke, laaggekwalificeerde banen. Gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal en 

cultuurverschillen tussen de Nederlandse arbeidsmarkt en die in het thuisland noemt de SER 

als drempels. Maar de grootste barrière, dat is het ontbreken van een netwerk. 

SER (Verkenning 19/04)  mei 2019     39 pag.                       GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Narrowing the Impunity Gap? -  How host states deal with alleged perpetrators of serious 

crimes excluded from international protection: a case study of the Netherlands 

States hosting asylum seekers could make a crucial contribution to the aim of narrowing the 

impunity gap that exists for international crimes, by promoting the criminal prosecution of 

asylum seekers who are believed to be guilty of such crimes.To what extent are these states 

willing to bring people residing on their territory who allegedly have 'blood on their hands' to 

justice, and what can and do they do to promote accountability for these alleged perpetrators ? 

M.Bolhuis, dissertatie VU (9789492801388) juni 2018   193 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG 

 

Policing Humanitarianism -  EU Policies Against Human Smuggling and their Impact on Civil 

Society 

Examines the ways in which EU policies aimed at countering migrant smuggling affect civil 

society actors' activities in the provision of humanitarian assistance, access to rights for 

irregular immigrants and asylum seekers. Explores the effects of EU policies, laws and 

agencies' operations in anti-migrant smuggling actions and their implementation in the EU 

Member States: Italy, Greece, Hungary and the UK. Critically studies policies designed and 

implemented since 2015, during the so-called 'European refugee humanitarian crisis'. 

S.Carrera e.a. (HART-9781509922994) januari 2019    240 pag. geb.    ca.  € 88,00 

 

Rechten van Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen in België   BELGISCH RECHT 

Veel kinderen migreren zonder hun ouders naar België. Schetst hier een globaal beeld van de 

rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België, door het samenbrengen 

van verschillende rechtsdomeinen (asielrecht, migratierecht, familierecht, jeugdrecht, 

onderwijsrecht). Heeft een juridische hoofdinsteek, maar ook andere disciplines  komen aan 

bod (pedagogie, sociaal werk, tolkwetenschap. Is zowel theoretisch als praktisch georiënteerd. 

S.Bouckaert e.a.(red.) (DieKeure- 9789048634750) maart 2019   ca.300 pag.geb.   € 59,00 

 

Research Handbook on International Refugee Law 

In recent years the UNHCR has expressed increasing concern at how war, violence and 

persecution have resulted in an age of unprecedented mass displacement. The global financial 

crisis, the rise of populist leaders, and the growth of anti-EU parties, raises the need to 

interrogate the ‘refugee’, ‘migrant’, ‘citizen’, ‘stateless’, ‘legal’, and ‘illegal’ as concepts. This 

Research Handbook maintains that refugees need to be seen as core indicators of the failure of 

national, international, economic, and political governance, and provides critical analyses of 

the legal ordering of refugees, giving a glimpse at what the future of refugee law could – and 

should – look like. Innovative and groundbreaking chapters provide a critical perspective on 

the legal landscape for refugees at a time when the politics and legitimacy of transnational 

regulatory governance are in question as never before. In an age of growing ethnic nationalism 

and anti-immigrant rhetoric, the authors examine key issues surrounding refugees and 

migration, and build a new outlook on social justice, as the post-war international order ends. 

Uitermate actuele uitgave.1e hoofdstuk (14 pag) gratis op pdf op aanvraag(free access) 

S.Singh Juss (ed.)(E.Elgar- 9780857932808) oktober 2019  480 pag. geb.    ca. € 245,00 

 

 

Vreemdelingenbewaring 

Centraal staat de maatregel van bewaring als bedoeld in de artikelen 59, 59a, en 59b van de 

Vreemdelingenwet 2000. Gaat in op de vereisten die voor het opleggen van deze maatregel uit 

het Unierecht, het EVRM en het nationale recht voortvloeien en op het traject dat aan zo’n 

maatregel vooraf kan gaan: met name de staandehouding, ophouding, het binnentreden, het 

gebruik van handboeien en het overbrengen en ophouden. Ook wordt ingegaan op de 



jurisprudentie over de duur van bewaring en herhaalde bewaring en grondslagwijziging, de 

gang naar de bewaringsrechter in eerste aanleg en in hoger beroep en op de bijzonderheden 

en uitgangspunten die bij het procederen in bewaringszaken een grote rol spelen. 

B.v.Dokkum,J.Bouwman (A- 9789069166957) 3e dr. april 2019    520 pag.    € 42,50 

 

het Vreemdelingenrecht in 101 Antwoorden                                 BELGISCH RECHT 

Wie is vluchteling? En is er een verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker? Mag en kan 

iedereen zomaar naar België komen? Mag iedereen die in België is hier blijven? En mag 

iemand die in België is dan ook werken? Hebben alle vreemdelingen recht op steun van het 

OCMW? Heeft iedereen die ziek is recht op medische verzorging ? En hoe zit het met 

gezinshereniging? Mag een vreemdeling die in België woont het hele gezin laten overkomen 

naar België ? Kan een vreemdeling die hier woont hier ook trouwen ? En wat als er kinderen 

geboren worden in België ? Zijn die dan meteen Belg ? Of krijgen zij een verblijfsvergunning ? 

En wat met mensen die geen verblijfsvergunning hebben voor België ? Kunnen zij worden 

opgesloten en teruggestuurd naar hun land van herkomst ? Welke rechten hebben zij ? 

Hoeveel vreemdelingen wonen er eigenlijk in België en hoeveel komen er elk jaar bij ? Hoeveel 

mensen vragen asiel in België en hoeveel mensen krijgen effectief de bescherming die ze 

vragen ? En wat gebeurt er met de mensen die een negatieve beslissing krijgen ? 

K.Verstrepen e.a.(I-9789400010116) mei 2019   228 pag.    € 46,50 

 

What is Wrong with Human Trafficking ?  - Critical Perspectives on the Law 

The objective is to discuss and critique the legal regulation of human trafficking in national and 

transnational context. Discussion is needed not only with regard to the historical and 

philosophical points of departure for any criminalisation of trafficking, but also, regarding the 

societal and social framework, the empirical dimension such as existing statistics in the area, 

and the need for more data. Combines descriptive and normative analyses of the crime of 

trafficking in human beings from a cross-legal perspective. Notwithstanding the enhanced 

interest for human trafficking, a critical perspective such as the one pursued herewith has been 

largely absent. This approach allows for theoretical findings to be addressed by pointing out 

and elaborating different, interdisciplinary conflicts and inconsistencies in the regulation of 

human trafficking. Discusses the phenomenon of human trafficking critically from various 

angles, giving it 'shape' and showing how it comes to life in the legal regulation. 

R.Haverkamp e.a.(ed.) (HART-9781509921515) januari 2019   280 pag. geb.    ca. € 98,00 

 

------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2018:  

 
Asylum Legal Aid Lawyers' Professional Ethics in Practice -A Study into the Professional 

Decision Making of Asylum Legal Aid Lawyers in the Netherlands and England 

Asylum legal aid lawyers are under continuous public scrutiny. On the one hand, these lawyers 

are portrayed as being solely motivated by profit. On the other hand, they are depicted as 

leftist activists frustrating the legal system. When assisting their asylum seeking clients under 

the state’s legal aid scheme, lawyers need to balance the client’s interest, the public interest in 

the administration of justice and their own interest in profit or survival. Examines this 

balancing act and explores the role of the institutional context. It does so by studying the 

decision making of asylum legal aid lawyers in the Netherlands and England in respect of two 

ethical issues: ‘time vs. money’ and ‘hopeless cases’. Dissertatie Radboud Univ.Nijmegen 

Uitvoerige bespreking uit Mr –online 23-01-18  op verzoek leverbaar. 

T.Butter (B09789462368163) januari 2018  270 pag.   € 45,00 

 
Bed, bad en brood: Cities filling the gap? - een bestaansminimum voor vreemdelingen – 

ongeacht hun status – als sociale minimumnorm en de rol van lokale overheden bij de 

verwezenlijking hiervan  

Ondanks veel debat worden Rijk en gemeenten het niet eens over het te voeren opvangbeleid 

voor vreemdelingen zonder verblijfsstatus. De Nederlandse regering voert een beleid waarbij 

opvang voor deze groep vreemdelingen afhankelijk wordt gemaakt van medewerking aan 

vertrek. Dit komt er in de praktijk op neer dat vreemdelingen die hieraan niet kunnen voldoen 

op straat belanden. Ook het nieuwe regeringsakkoord duidt niet op grote wijzigingen in het 

standpunt van het Rijk. Gemeenten lijken hierdoor in een spagaat te verkeren: enerzijds 

ontmoedigt de nationale overheid het aanbieden van minimumvoorzieningen, anderzijds zien 

lokale actoren zich geconfronteerd met de gevolgen die het bemoeilijken van opvang 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=69d357a481&e=2750f1af54


teweegbrengt. Een groot aantal gemeenten voorziet daarom eigenhandig in aanvullende 

opvang, zonder dat dit op basis van wettelijke plichten noodzakelijk lijkt te zijn, sterker: het 

wordt door de centrale regering zelfs onwenselijk geacht. Deze praktijk is niet louter juridisch 

te verklaren, maar brengt ook maatschappelijke vraagstukken met zich mee. Om een goed 

beeld te krijgen van het onderliggende gedachtegoed, is in deze scriptie eerst onderzocht of 

het rechtstheoretisch verdedigbaar is dat eenieder – ondanks zijn status – toegang moet 

krijgen tot basale levensbehoeften. Vervolgens is geanalyseerd hoe dit theoretische 

uitgangspunt zich juridisch vertaalt op internationaal en nationaal niveau en tot slot is 

bestudeerd hoe gemeenten op deze problematiek inspelen. Het feit dat gemeenten het ‘gat’ 

dat ontstaat door ontoereikend centraal beleid trachten te dichten door het aanbieden van 

aanvullende opvang wordt verdedigbaar bevonden, mede in het licht van de toenemende rol 

die lokale overheden spelen in het garanderen van mensenrechten.                              

A.Stupers (RU Leiden)  november 2017    65 pag.              GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Best Interest of the Child-Assesments for Recently Arrived Refugee Children –

behavioural and children’s rights perspectives on decision-making in migration law 

De asielprocedure is voor recent gevluchte kinderen een moeilijk proces. Het migratierecht 

neemt de belangen van gevluchte kinderen onvoldoende serieus. Om dat te realiseren moet 

ook worden gekeken naar andere rechtsgebieden. Vooral getraumatiseerde kinderen kunnen 

vaak niet goed uitleggen waarom ze in Nederland veiligheid zoeken. De IND wil een coherent 

en consistent verhaal horen en dat is vaak te veel gevraagd voor deze kinderen. Er is nog 

weinig kennis beschikbaar over de manier waarop traumagerelateerde klachten doorwerken in 

het contact tussen kinderen en de IND. Dit onderzoek geeft daarvoor handvaten, zoals een 

kindvriendelijke interpretatie van de verhalen. Groningese onderzoek dissertatie. 

C.v.Os (9789403404875) juni 2018    274 pag.                    GRATIS OP PDF OP AANVRAAG             
 

Detentie van Asielzoekers - een onderzoek naar de toepassing van artikel 59b Vw 

Als een vreemdeling, in bewaring of tijdens ophouding, een asielaanvraag indient ‘louter om 

uitzetting te verijdelen’, kan hij in bewaring worden gesteld op grond van artikel 59b 

Vreemdelingenwet. Hier wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de wijze waarop de 

Nederlandse overheid deze bepaling toepast bij eerste aanvragers asiel en hoe het systeem 

van rechtsbe-scherming functioneert. Daarnaast is het rele-vante internationale en nationale 

recht geanalyseerd en is nagegaan of de praktijk hiermee in overeenstemming is. 

W.v.d.Spek e.a.(W-9789462404779) maart 2018    227 pag.    € 34,95 

 

Gedwongen Vertrek in Beeld 

Rapport bevat een nadere beschouwing van het gedwongen vertrek uit Nederland van 

vreemdelingen zonder verblijfsrecht. 

Min.v.J.&V.  april 2018         35 pag.                             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG             
 

Gewogen Gevaar – de belangenafweging in het vreemdelingrechtelijke openbare-orde beleid 

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) bracht ongevraagd een kritisch advies 

uit over de regelgeving omtrent criminele vreemdelingen. Het haalde nergens het nieuws, 

vermoedelijk vanwege het technische gehalte van de betreffende regelgeving. Een toelichting. 

ACVZ (9789085210757) februari 2018      126 pag.             GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Hoofdzaken Vreemdelingenrecht 

Helder overzicht van de belangrijkste regelgeving en jurisprudentie. Biedt een toegankelijk 

overzicht van de belangrijkste regelgeving en jurisprudentie die wordt verduidelijkt met 

heldere voorbeelden en schema’s. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod, van toegang 

tot Nederland, de procedures, de rechtsmiddelen en de vrijheidsbeperkende en -ontnemende 

maatregelen tot zaken als vertrek, uitzetting en inburgering. Voorwaarden voor  verblijfs-

vergunningen asiel en regulier worden uitgebreid besproken. Het hoofdstuk naturalisatie is 

nieuw. Ook de toekomstige wijzigingen van Inburgering zijn in het hoofdstuk verwerkt. De 

afgelopen jaren zijn er op dit gebied vele wetswijzigingen geweest. Hier zijn onder andere 

opgenomen: Wet modern migratiebeleid; Visumwet; herschikking van de toelatingsgronden; 

wijziging van de Wet inburgering; herziening van de Wet arbeid vreemdelingen. 

Aangezien regelmatig wijzigingen in het vreemdelingenrecht worden doorgevoerd is een apart 

hoofdstuk opgenomen waarin de aankomende wetswijzigingen (voor zover mogelijk) worden 

behandeld. Verder is de regelgeving die geldig was tot 1 oktober 2018 in dit boek verwerkt. 

L.Kampstra (K-9789013143539) 3e dr. december 2018   232 pag.    € 28,00 



 

HRWN Pocket 2003 – editie 2018.02                            VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De Rijkswet op het Nederlanderschap regelt de nationaliteit van de onderdanen van het 

Koninkrijk der Nederlanden. De handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap 2003, uitgegeven in samenwerking met de IND, bevat de wettekst zoals 

deze per 1 april 2003 in werking is getreden en bevat per artikel een toelichting. Indien op een 

artikel een nadere regelgeving is verschenen, wordt deze in de handleiding verwerkt. 

IND (S-9789012403719) december 2018    702 pag.    € 58,50 

 

HRWN Pocket 2003 – editie 2018.01                            VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De Rijkswet op het Nederlanderschap regelt de nationaliteit van de onderdanen van het 

Koninkrijk der Nederlanden. De handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap 2003, uitgegeven in samenwerking met de IND, bevat de wettekst zoals 

deze per 1 april 2003 in werking is getreden en bevat per artikel een toelichting. Indien op een 

artikel een nadere regelgeving is verschenen, wordt deze in de handleiding verwerkt. 

IND (S-9789012402316)  juni 2018    708 pag.    € 58,50 

 

Illegally Staying in the EU  - An Analysis of Illegality in EU Migration Law 

Principally, this book comprises a conceptual analysis of the illegality of a third-country 

national's stay by examining the boundaries of the overarching concept of illegality at the EU 

level. Having found that the holistic conceptualisation of illegality, constructed through a 

combination of sources (both EU and national law) falls short of adequacy, the book moves on 

to consider situations that fall outside the traditional binary of legal and illegal under EU law. 

The cases of unlawfully staying EU citizens and of non-removable illegally staying third-country 

nationals are examples of groups of migrants who are categorised as atypical. By looking at 

these two examples the book reveals not only the fragmentation of legal statuses in EU 

migration law but also the more general ill-fitting and unsatisfactory categorisation of 

migrants. The potential conflation of illegality with criminality as a result of the way EU 

databases regulate the legal regime of illegality of a migrant's stay is the first trend identified 

by the book. Subsequently, the book considers the functions of accessing legality (both 

instrumental and corrective). In doing so it draws out another trend evident in the EU illegality 

regime: a two-tier regime which discriminates on the basis of wealth and the 

instrumentalisation of access to legality by Member States for mostly their own purposes. 

Finally, the book proposes a corrective rationale for the regulation of illegality through access 

to legality and provides a number of normative suggestions as a way of remedying current 

deficiencies that arise out of the present supranational framing of illegality. 

B.Menedez Queiroz (Hart-9781509912872) maart 2018   232 pag.geb.    ca. € 90,00 

 

het Inreisverbod - Over de doorwerking van deze Unierechtelijke maatregel in het 

vreemdelingenrecht 

Deze maatregel speelt niet uitsluitend op Europees, maar ook op nationaal niveau een 

belangrijke rol. Bij het laatste niveau kan een onderscheid worden gemaakt tussen het 

vreemdelingenrecht en het strafrecht. Op Europees niveau is meer rechtspraak van het Hof 

van Justitie gekomen met directe gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk (zowel 

vreemdelingenrecht als strafrecht). Verder is de Europese Commissie op 16-11-2017 gekomen 

met een gewijzigd Handboek Terugkeer. Op nationaal niveau is de recente rechtspraak van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het vreemdelingenrecht verwerkt. 

Ook is de recente rechtspraak van de Hoge Raad en de gerechtshoven voor het strafrecht 

opgenomen. Tot slot komt een aantal wetten in het kader van terrorismebestrijding aan de 

orde waarin wordt gewerkt met aanverwante rechtsinstrumenten, zoals de ongewenst 

verklaring en het uitreisverbod. In een strafprocedure ter zake van overtreding van een oude 

ongewenst verklaring of een zwaar inreisverbod kan de strafrechter zich gesteld zien voor een 

aantal vreemdelingenrechtelijke aspecten. Die aspecten doen zich met name voor wanneer het 

gaat om de vraag of alle stappen van de terugkeerprocedure zijn doorlopen. Die vraag is van 

belang voor de strafoplegging. In zoverre is een te onderscheiden rechtsgebied in 

ontwikkeling: het vreemdelingenstrafrecht.  Het arrest van het Hof van Justitie in de zaak 

Ouhrami heeft directe gevolgen voor Nederland. In het vreemdelingenrecht is de tekst van 

artikel 66a, zesde en zevende lid, van de Vw 2000 niet in overeenstemming met het Unierecht 

voor zover in deze bepalingen het onrechtmatig verblijf wordt gekoppeld aan het inreisverbod 

gedurende de periode dat de betrokken vreemdeling (nog) geen gehoor heeft gegeven aan zijn 

terugkeerverplichting. In het strafrecht bestaat discussie over de vraag of door het arrest 



Ouhrami een wettelijke grondslag ontbreekt in de Nederlandse wetgeving voor vervolging van 

een illegale derdelander die het grondgebied van de lidstaten niet heeft verlaten. 

J.Waasdorp,A.Pahladsingh (S-9789012402156) 2e dr. maart 2018   346 pag.    € 51,75 

 

NAGEKOMEN  INFORMATIE 

the Intra Corporate Transferee Directive - Central Themes, Problem Issues and 

Implementation in Selected Member States 

On 29 November 2016 the deadline for the transposition of Directive 2014/66/EU on the 

conditions of entry and residence of third-country nationals in the framework of an intra-

corporate transfer expired. This so called ICT Directive regulates the temporary secondment of 

managers, specialists or trainee employees who are transferred from a company outside the 

EU to an entity of the same undertaking or group of undertakings inside the EU, while staying 

on their home country employment contract, and who reside outside the EU at the time of 

application. Highlights here the central themes, problem issues and implementation in selected 

Member States of this ICT Directive. The contributions deal with the negotiations and 

transposition of the Directive, the role employment and social security rights play in the ICT 

Directive, a comparison with the EU Russia Agreement of 1997 as well as a business 

perspective and a migrants’ rights perspective. And it discusses the implementation in The 

Netherlands, Germany, Spain and Sweden. 

P.Minderhout,T.de Lange (W-9789462404786) september 2018       202 pag.   € 34,95 

 

Nederlands Migratierecht 

Presenteert de Nederlandse rechtsregels voor vreemdelingen over de toegang tot Nederland en 

hun toelating, verblijf en vertrek. Deze worden in belangrijke mate bepaald door internationale 

en Europese verplichtingen die Nederland is aangegaan. Denk aan het Vluchtelingenverdrag en 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en zeker ook aan het Unierecht, dat bijna 

alle onderdelen van het migratierecht voor Unieburgers en derdelanders beheerst. De 

Nederlandse regels worden in deze internationale en Europese context geplaatst. Naast 

hoofdstukken over de algemene materiële en procesrechtelijke regels, krijgt het verblijf op 

grond van gezinshereniging, arbeid, studie en asiel afzonderlijke aandacht.  Elk onderdeel 

begint met een casus en een aantal vragen daarover. Geactualiseerde nieuwe editie. 
K.Zwaan e.a. (B-9789462905092)  2e dr. begin augustus  2018   ca. 500 pag.    ca. € 38,50 

 

Protecting the Rights of Refugees Beyond European Borders - Establishing 

Extraterritorial Legal Responsibilities 

Pre-border control mechanisms composed of administrative, legislative and operational 

measures, are largely perceived as effective means to channel flows of migrants avoiding 

logistical and financial burdens for Member States. However, from a legal perspective, this 

shift to extraterritorial activities raises important questions related to the creation of zones in 

which responsibilities for legal norms related to the protection of refugees may be 

circumvented by States or any other actors involved in migration control activities. Examines 

the legal frameworks that govern situations in which a migrant meets an authority in the 

context of extraterritorial immigration control measures. Approaches the topic from the 

hypothesis that international and European obligations do not only constrain extraterritorial 

acts of States or specialised agencies, but give rise to concrete legal responsibilities deriving 

from different legal regimes such as general international law, human rights law and EU law.  

L.Heschl (I-9781780686141) april 2018    256 pag. geb.    € 79,00 

 

de Rechterlijke Toetsing in het Asielrecht  - Een juridisch onderzoek naar de intensiteit 

van de rechterlijke toets in de Nederlandse asielprocedure van 2001-2015 

De intensiteit van de rechterlijke toetsing in asielzaken is sinds de invoering van de 

Vreemdelingenwet 2000 onderwerp van kritische discussie. De bestuursrechter toetst het 

bestuurlijk oordeel over de geloofwaardigheid van een asielrelaas terughoudend, zij het dat 

deze toetsing sinds de implementatie van de herziene Procedurerichtlijn in 2015 minder 

terughoudend is dan voorheen. Deze dissertatie  geeft de juridische achtergrond weer van de 

terughoudende rechterlijke toetsing in asielzaken en biedt aan de hand van het uitgevoerde 

jurisprudentieonderzoek een nieuw inzicht in de intensiteit van de rechterlijke toetsing in 

asielzaken. Dit inzicht is actueel omdat sprake is van een verschil tussen de Nederlandse 

toetsing, de vereiste Unierechtelijke toetsing en de toetsing van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens in asielzaken. Ook verrijkt het verkregen inzicht algemeen 

bestuursrechtelijke theorie over bestuurlijke beslissingsruimte en rechterlijke toetsing.  

K.Geertsema (B-9789462905559) begin november 2018     386 pag.    € 52,50 

https://intersentia.us9.list-manage.com/track/click?u=478cc592697edcb7971cdb551&id=68d7b11680&e=2750f1af54


 

the Refugee Crisis: Factual Background and Legal Considerations - the Gap between 

the needs of the contemporary asylum crisis and legal response of the EU 

In 2015, refugee and asylum issues topped headlines all over the world and especially in 

Europe. All sectors of society and levels of government discussed the matter. Politicians have 

been trying to find a proper solution ever since, which has turned out to be a very difficult 

pursuit as they all have different solutions in mind. Conservative or open-minded in their 

respective state approach towards refugees, everybody has had to obey the law. Presents an 

overview of the current asylum crisis. The first part scrutinises the origins of the asylum crisis 

and the routes of displaced people who aim to reach Europe, and what obstacles they have to 

face therein. The second part provides an introduction to international and European refugee 

and asylum legislation in an overview and how the handling of persons in need of international 

protection by authorities in factual reality deviates from the legal requirements. The third part 

describes measures the European Union has taken to tackle the crisis. 

T.Pfleger (W-9789462404755) april 2018     ca. 220 pag.    € 24,95 

 

Sdu Commentaar – Europees Migratierecht- editie 2018 

Er is gekozen voor een artikelsgewijs commentaar per per VWEU en EU Handvest bepaling, 

richtlijn of verordening. Daarnaast is ernaar gestreefd om zo volledig mogelijk op de hoogte te 

brengen van de kern van een artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere 

artikelen. Uniek naslagwerk met deskundig commentaar van topauteurs. 

A. Pahladsingh e.a. (red.) (S-9789012402606) juli 2018  1210 pag.geb.   € 175,00 

 

Teksten Vreemdelingenrecht -2018-2019                                  JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het nationale vreemdelingenrecht. In 

deze editie zijn de teksten van de Vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbesluit en het 

Voorschrift Vreemdelingen geconsolideerd naar de stand van zaken per 1 juli 2018. Ook de 

overige onderdelen van de pocket zijn geactualiseerd. Bij de artikelen zijn in de marge handige 

trefwoorden weergegeven en onder de artikelen relevante verwijzingen 

P.Vos,W.de Vries (S-9789012403177) augustus 2018    718 pag.    € 62,50 

 

Towards a Decent Labour Market for Low Waged Migrant Workers 

Analyses low-wage migrant workers in Europe from many perspectives, including migration 

policies, human rights, economics, and more. Free movement of workers and services in the 

EU calls into question the extent to which the labour market and its institutions are able to 

counteract negative consequences, such as downward wage pressures and abuse of workers. 

These essays flesh out the imbalances that unfairly disadvantage low-wage workers, shed light 

on their causes, and discuss possible solutions. 

C.Rijken,T.de Lange (AUP-9789462987555) augustus 2018    282 pag. geb.    ca. € 115,00 

 

Vreemdelingencirculaire 2000 – editie 2018.2                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de 

Vreemdelingencirculaire 2000, delen A,B,C,enD. De teksten zijn ontsloten door margewoorden 

en een uitgebreid register. Deze onmisbare uitgave wordt 2x per jaar geactualiseerd. 

IND (S-9789012403740)  december  2018     352 pag.    € 57,50  

 

Vreemdelingencirculaire 2000 – editie 2018.1                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de 

Vreemdelingencirculaire 2000, delen A,B,C,enD. De teksten zijn ontsloten door margewoorden 

en een uitgebreid register. Deze onmisbare uitgave wordt 2x per jaar geactualiseerd. 

IND (S-9789012403160)  augustus 2018     348 pag.    € 55,00  

 

Vreemdelingencirculaire 2000 – editie 2017.2                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de 

Vreemdelingencirculaire 2000, delen A,B,C,enD. De teksten zijn ontsloten door margewoorden 

en een uitgebreid register. Deze onmisbare uitgave wordt 2x per jaar geactualiseerd. 

IND (S-9789012401388)  januari 2018     344 pag.    € 52,75  

 
Vreemdelingenrecht in Vogelvlucht 

Aan de orde komen o.a.: vreemdelingrechtelijke procedure, verschillende soorten verblijf (kort 

verblijf, regulier verblijf en asiel) en nationaliteitsrecht. Nieuw in deze 6e druk is een hoofdstuk 



over verblijfsrechtelijke positie van Unieburgers en hun familieleden. Licht gangbare juridische 

begrippen uitgebreid toe en in elk hoofdstuk zijn enkele praktijkcasussen opgenomen.  

G.Lodder (S-9789012403184) 6e dr. september 2018     204 pag.    € 37,50 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2017: 
 
Accessing Asylum in Europe - Extraterritorial Border Controls and Refugee Rights under EU 

Law 

Examines the interface between the EU's response to irregular flows, in particular the main 

extraterritorial border and migration controls taken by the Member States, and the rights 

asylum seekers acquire from EU law. "Remote control" techniques, such as the imposition of 

visas, fines on carriers transporting unsatisfactorily documented third-country nationals, and 

interception at sea are investigated in detail in a bid to assess the impact these measures have 

on access to asylum in the EU. Also thoroughly analyses the rights recognised by the EU 

Charter of Fundamental Rights to persons in need of international protection, inclusive of the 

principle of non-refoulement, the right to leave any country including one's own, the right to 

asylum, and the right to remedies and effective judicial protection. The fundamental focus is 

the relationship between the aforementioned border and migration controls and the rights of 

asylum seekers and how these rights limit the scope of such measures and the ways in which 

they are implemented. The ultimate goal is to conclude whether the current series of 

extraterritorial mechanisms is compatible in EU law with the EU rights of forced migrants. 

V.Moreno-Lax (OUP-9780198701002) september 2017  544 pag. geb.    ca. € 120,00 

 
Asielrecht - Deel 1: De asielprocedure 

Het recht dat de Nederlandse asielprocedure regelt is erg gecompliceerd geworden. De 

toename van de asielinstroom in 2015 vroeg om aanpassingen, maar ook de steeds sterker 

wordende invloed van het Europese recht heeft tot een fijnmazig juridisch netwerk geleid. 

Vooral de Procedurerichtlijn is in dit verband van belang. Deze richtlijn is met ingang van 20 

juli 2015 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Op 13 juli 2016 presenteerde de 

Commissie een pakket voorstellen om het zogeheten Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel 

(GEAS) te hervormen. Een van de voorstellen betreft de omvorming van de Procedurerichtlijn 

in een Procedureverordening. Hoewel de onderhandelingen hierover nog niet zijn afgerond en 

er daarna enige tijd zal zijn voor het aanpassen van de nationale wetgeving, werpen deze 

voorstellen hun schaduw vooruit. De consequenties voor de nationale vreemdelingenwet- en 

regelgeving kunnen aanzienlijk zijn. Dit boek beoogt inzicht te bieden in die ingewikkelde 

asielprocedure en de mogelijke veranderingen die op stapel staan. Het kan nuttig zijn voor 

studie en (asiel)praktijk. Materiële onderwerpen als vluchtelingschap, subsidiaire bescherming 

en geloofwaardigheidsbeoordeling blijven onbesproken en een basisinzicht in die concepten 

wordt bekend verondersteld. Het boek loopt vooruit op een nieuwe druk van het 

handboek Asielrecht en zal daarvan deel uitmaken. 

J.v.d.Winden (B-9789462903609)  september 2017      123 pag.     € 39,00 

 
UITERST ACTUEEL OOK IN NEDERLAND (KINDERPARDON NOG NIET IN DE WET GEREGELD !) 

Children's Rights and Refugee Law - Conceptualising Children Within The Refugee 

Convention 

Children are largely invisible in historical and contemporary refugee law. Furthermore, there 

has been very limited interaction between the burgeoning children’s rights framework, in 

particular the Convention on the Rights of the Child (CRC), and the 1951 Convention relating 

to the Status of Refugees (Refugee Convention). This book explores the possibility of a 

children’s rights approach to the interpretation of the Refugee Convention and within that what 

such an approach might look like. In order to construct a children’s rights approach, the 

conceptualisations of children outside the legal discipline, within international children’s rights 

law and then within refugee law and refugee discourse are analysed. The approach taken is 

socio-legal and comparative in nature and the suitability of the Refugee Convention as a 

framework for the interpretation of child claims is examined. Analyses to what extent the 

Refugee Convention is capable of dealing with claims from children based on the modern 

conceptualisation of children, which is underscored by two competing ideologies: the child as a 

vulnerable object in law to be protected and the child as subject with rights and the capacity to 

exercise their agency. The influence each regime has had on the other is also analysed. The 

work discusses how a children’s rights approach might improve outcomes for child applicants. 



S.Arnold (Routledge-9781138052710) augustus 2017 208 pag. geb.    ca. € 130,00 

 
Crimmigatie en Recht                     NIEUW TIJDSCHRIFT !!! 

Crimmigration is een recente ontwikkeling in het recht waarbij vreemdelingenrecht en 

strafrecht afwisselend of naast elkaar worden gehanteerd om migratie te reguleren of de 

positie van migranten te beïnvloeden. De inhoud van het tijdschrift wordt gevormd door 

artikelen over de gevolgen van de kruisbestuiving tussen deze twee rechtsgebieden en door 

bijdragen over de rechtspraak, wetgeving en literatuur op dit terrein. Ook bijdragen uit de 

(rechts)sociologie, antropologie of psychologie kunnen een plaats vinden in dit tijdschrift.  

E.Druijf e.a (red.) (ISSN-2542-9248) prijs jaar abb.(2 ex.) € 95,00 folio + online (only € 72,-) 

 
Essential Texts on European and International Asylum and Migration Law And Policy 

Comprises the relevant legal instruments and principal policy documents in the area of 

international and European asylum and migration, including the latest versions of pending 

legislative proposals. The range of issues covered is comprehensive: human rights; nationality 

and statelessness; equal treatment, non-discrimination, racism and xenophobia; citizenship, 

residence and free movement; borders, border management and entry; visa and passenger 

data; labour migration; family reunification; asylum, subsidiary and temporary protection; 

irregular migration; and trafficking in human beings.The texts have been ordered according to 

the multilateral co-operation level within which they were drawn up: either the United Nations, 

the Council of Europe or the European Union (including Schengen-level instruments). 

G.Vermeulen,E.Desmet (ed.) (M-9789046609156) december 2017    1345 pag.    € 65,00 

 
Family Reunification in the EU - the Movement and Residence Rights of Third Country 

National Family Members of EU Citizens 

Examines the intricate legislative and jurisprudential scenario of family reunification between 

EU citizens and third country nationals that has developed in the European Union over the last 

50 years. Focusing on family residence rights granted to third country national family members 

of EU citizens, it examines one of the largest sectors affected with over two hundred thousand 

permits granted each year. In addition to its practical significance, the field has been the 

object of a lively debate, which has yet to be systematically analysed. Using a historical 

approach, it illustrates the development of the legislation and of the case law on the issue 

considering the factors that influenced the choices of the EU Legislator and of the Court over 

the years. It also suggests what future path the Court could take when deciding on cases in 

the field in order to reinforce the protection of families. This important research ensures full 

understanding of the EU legislation and of the Court's jurisprudence and allows for its correct 

application by Member States.  

Ch.Berneri (Hart-9781509904785) mei 2017  160 pag. geb.    ca. € 62,50 

 
Frontex and the EBCGA - A Question of Accountability 

Discusses the question to what extent Frontex (and, to a more limited degree, its successor, 

the European Border and Coast Guard Agency) can be held accountable for breaches of EU law 

acting both inside and outside EU territory.The issues covered include a detailed discussion of 

Frontex' tasks and competences, the legal position and status of EU agencies, agency 

accountability and the distinction between the notions of accountability and responsibility as 

well as the extraterritorial applicability of EU law. It also addresses the question whether an 

individual complaint mechanism can and should be introduced within the Agency's setup. 

A.Poméon (W-9789462403598) juli 2017    189 pag.    € 30,00 

 
Geloofwaardigheid Beoordeeld en Getoetst - een onderzoek naar de rechtspositie van de 

asielzoeker ten aanzien van de beoordeling van de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas door 

het bestuur en de toetsing hiervan in rechte 

De herziene Procedurerichtlijn (Richtlijn 2013/32/EU) die medio 2015 in de Nederlandse 

wetgeving is geïmplementeerd heeft belangrijke wijzigingen in het Nederlandse 

Vreemdelingenrecht tot stand gebracht. Hoewel de richtlijn zelf slechts strekte tot een 

aanpassing van de wijze van toetsing door de bestuursrechter van het oordeel van de 

staatssecretaris over de geloofwaardigheid van het asielrelaas, besloot de wetgever tevens het 

beoordelingskader van de minister aan te passen. Zowel de mate van indringendheid van 

toetsing (zeer terughoudend) als, met name, het beoordelingskader van de minister ten 

aanzien van de geloofwaardigheid van het asielrelaas, de zogenaamde positieve 

overtuigingskrachttoets, stuitten al lange tijd op kritiek. Met name werd vaak ter discussie 

https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z7E98
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z7E98
https://www.recht.nl/mfwd/0000X5DC60003Z7E98


gesteld of de Nederlandse aanpak wel voldeed aan de eisen die het Hof van Justitie van de 

Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan de procedure stellen. De 

asielzoeker kan tegenwoordig rekenen op een bestuursorgaan dat door middel van een 

logischer stappenplan dat nauwer aansluit bij bestaande Europese richtlijnen een beoordeling 

uitvoert en de uitkomst hiervan dient te voorzien van een draagkrachtigere motivering. Mocht 

het bestuursorgaan niet overtuigd zijn van het asielrelaas van de asielzoeker, dan kan hij 

rekenen op een rechter die het geloofwaardigheidsoordeel van het bestuur weliswaar niet 

overdoet, maar er wel kritisch naar kijkt, zij het dat deze toets nog altijd met enige 

terughoudendheid plaatsvindt. 

E.Scheepers (Maastricht Univ.topscriptie) januari 2017  45 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
HRWN Pocket 2003 – editie 2017.02                            VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De Rijkswet op het Nederlanderschap regelt de nationaliteit van de onderdanen van het 

Koninkrijk der Nederlanden. De handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap 2003, uitgegeven in samenwerking met de IND, bevat de wettekst zoals 

deze per 1 april 2003 in werking is getreden en bevat per artikel een toelichting. Indien op een 

artikel een nadere regelgeving is verschenen, wordt deze in de handleiding verwerkt. 

IND (S-9789012401036)  november 2017    706 pag.    € 53,55 

 
Sdu Commentaar Vreemdelingenwet 2000 – editie 2017 

Geactualiseerd praktisch en diepgaand artikelsgewijs commentaar op artikelen van de 

Vreemdelingenwet 2000. Daarnaast is gestreefd om zo volledig mogelijk te informeren over de 

kern van een artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen. 

Op www.migratierecht.nl wordt het actueel gehouden en nieuwe jurisprudentie toegevoegd.  

T.Spijkerboer e.a. (S-9789012395380)  januari 2017    1168  pag. geb.    € 150,00 

 
Teksten Internationaal Migratierecht deel 2 – editie 2017          JAARLIJKSE UITGAVE 

Actueel overzicht van de belangrijkste EU richtlijnen en verordeningen,voorzien van kantnoten. 

In deze 13e editie zijn de teksten geactualiseerd en uitgebreid. Nieuw opgenomen zijn de 

Verordening (EU) 2016/1953 Europees document voor terugkeer illegalen en Verordening (EU) 

2016/1624 Europees grens- en kustbeheer. Ook nieuw toegevoegd is de Richtlijn (EU) 

2016/801 Studie, scholierenuitwisseling en wetenschappelijke onderzoekers, die per 21 mei 

2018 ingaat; de redactie acht het van belang deze nu alvast op te nemen, zodat gebruikers 

kennis kunnen nemen van de regeling zoals die na 21 mei 2018 zal luiden. Daarnaast is de 

Verordening (EU) 562/2006 vervangen door Verordening (EU) 2016/399; voor het overzicht is 

Verordening 562/2006 in deze editie nog wel opgenomen in de inhoudsopgave.  

P.Boeles,P.Vos W.de Vries (red.) (9789012399470)13e dr. maart 2017   1180 pag.    € 96,60 

 
Teksten Vreemdelingenrecht -2017-2018                                  JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het nationale vreemdelingenrecht. In 

deze editie zijn de teksten van de Vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbesluit en het 

Voorschrift Vreemdelingen geconsolideerd naar de stand van zaken per 1 juli 2017. Ook de 

overige onderdelen van de pocket zijn geactualiseerd.Tevens is er een nieuwe regeling 

opgenomen, namelijk het Procesreglement bestuursrecht 2017. De regeling is op 12 juni 2017 

in werking getreden en heeft betrekking op het zogenoemde KEI-project. In asiel- en 

bewaringszaken moeten advocaten vanaf 12 juni 2017 elektronisch procederen. 

P.Vos,W.de Vries (S-9789012400527) augustus 2017    764 pag.    € 57,00 

 
Vreemdelingencirculaire 2000 – editie 2017.1                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de 

Vreemdelingencirculaire 2000, delen A,B,C,enD. De teksten zijn ontsloten door margewoorden 

en een uitgebreid register. Deze onmisbare uitgave wordt 2x per jaar geactualiseerd. 

IND (S-9789012400367)  juli 2017    334 pag.    € 51,00  

 
Vreemdelingenrecht Begrepen 

Overzichtelijk inleidend studieboek met praktijkvoorbeelden, deeld fictief, deels gebaseerd op 

rechtspraak. Vele ingewikkelde onderwerpen worden helder schematisch weergegeven. 

P.Samim(B-9789462901698) 2e dr. augustus 2017    ca. 200 pag.    € 32,50 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 



Verschenen in 2016 : 
 
Beslissen in grensgebieden - Een onderzoek naar het Mobiel Toezicht Veiligheid zoals 

uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee 

De Europese binnen- en buitengrenzen staan in het middelpunt van de belangstelling, en 

daarmee ook het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) zoals dit wordt uitgevoerd door de 

Koninklijke Marechaussee (KMar). Centraal in dit onderzoek staan het MTV als 

controlebevoegdheid in de context van het vreemdelingentoezicht – op grond waarvan burgers 

binnen het ‘grenzeloze’ Schengengebied na grensoverschrijding kunnen worden gecontroleerd 

op geldige verblijfs- en identiteitspapieren – en het discretionaire handelen van de KMar in 

dezen. Het onderzoek beoogt enerzijds inzicht te bieden in het MTV als instrument van 

vreemdelingentoezicht. Wat is het MTV nu precies, hoe en waar is het geregeld en hoe ziet een 

MTV-controle er in de praktijk uit? Waar de KMar en het MTV een belangrijke rol spelen in het 

vreemdelingentoezicht, is onderzoek hiernaar schaars, ook in de louter beschrijvende zin. 

Hierdoor, zo is ook gebleken tijdens het onderzoek, weten weinig mensen wat het MTV echt is 

en wat de taak van de KMar is. Anderzijds beoogt het onderzoek inzicht te bieden in de 

legitimiteit van het MTV door te kijken naar de wijze waarop de uit het MTV voortvloeiende 

discretionaire bevoegdheden in de praktijk worden toegepast en door te kijken hoe het 

MTV door gecontroleerde burgers wordt ervaren. 

M.v.d.Woude e.a. (B-9789462366718) mei 2016   282 pag.    € 32,50 

 
Crimmigration law in the European Union - the Return Directive and the entry ban 

In the EU the Return Directive aims at establishing common standards and procedures to be 

applied in Member States for returning illegally staying third-country nationals. An entry ban 

prohibits entry into and stay on the territory of all EU Member States (except the United 

Kingdom and Ireland) and Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein. This instrument is 

intended to have preventive effects and to foster the credibility of EU return policy. The clear 

message is that those who disregard migration rules in the Member States will not be allowed 

to re-enter any Member State for a specified period. Furthermore, the entry ban is an 

instrument which can be used to prevent or to counter terrorism. The use of criminal sanctions 

in the area of immigration opens the largely political debate on the legitimacy of the process of 

criminalizing foreigners. The merger between criminal law and immigration law has been 

classified as “crimmigration law”. The entry ban falls within the scope of crimmigration law. 

The relation between immigration law and criminal law and the compatibility of national penal 

measures imposed as a punishment for illegal migration is developed in the case law of the 

Court of Justice of the European Union. There is a well-established jurisprudence on the 

interplay between domestic penal sanctions and the effectiveness of return policy. The 

effectiveness of the return process would be compromised by the application of a criminal 

penalty for violating the entry ban, because the primary objective of the Directive is not to 

prevent illegal presence in the territory but rather to put an end to it. The current issue is to 

determine to what extent the use of criminal sanctions by Member States is allowed in the 

situation that an entry ban is issued against an illegally staying third-country national. This 

research focuses on this issue. 

A.Pahladsing,J.Waasdorp (W-9789462403239) juli 2016   122 pag.    €29,95 

 
the Crisis of European Refugee Law - Lessons from Lake Success 

In dit (Engelstalig) preadvies (Christen Juristen Vereniging) wordt betoogd dat wat wordt 

gezien als de Europese vluchtelingencrisis eigenlijk een crisis is in het Europese asiel- en 

migratierecht. De enorme verschillen tussen de lidstaten vormen het echte probleem. Het 

verschilt per lidstaat wie wordt aangemerkt als vluchteling en wat die vluchteling wordt 

geboden. Er vallen lessen te leren uit de gebalanceerde aanpak in het Vluchtelingenverdrag 

van 1951. In dat verdrag werd op een evenwichtige manier rekening gehouden met de 

belangen van de betrokken partijen: de vluchtelingen en alle bij het verdrag betrokken staten. 

H.Battjese.a.(P-9789462511187) december 2016  54 pag.    € 22,50 

 
EU Immigration and Asylum Law 

National rules on immigration and asylum have been transformed in recent years. EU 

Directives and Regulations, including the relevant case law of the European Court of Justice, 

become ever more important – both for those working in ministries, immigration authorities, 

national courts, academia, non-governmental organisations and as practicing lawyers. They 

may benefit from the fundamentally revised and amended second edition, which focuses on 



core legislation, incl. the Asylum Qualification Directive, Asylum Procedure and Reception,  

Directives, Dublin III Regulation, Border Code, Visa and Frontex Regulations, Family Reunion 

Directive, Blue Card Directive, Long Term Residents’ Directive, Return Directive. 

Uiterst actueel Engelstalig handbook betreffende de huidige geldende regels die momenteel 

sterk onder politieke druk staan. 

K.Hailbronner,D.Thym (ed.) (Beck-9783406666537) 2e dr. mei 2016  1638 pag. geb. € 330,00 

 
Europese Richtlijn voor Tijdelijke Migratie van Expats  

De Europese Intra Company Transfer Richtlijn bevat nieuwe regels voor expats van buiten 

Europa die tijdelijk bij een Europese vestiging van hun internationale bedrijf willen werken. De 

richtlijn biedt ruime mogelijkheden voor de (tijdelijke) werknemer en zijn familie. Richtlijn 

2014/66 biedt de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders in het kader van een 

overplaatsing binnen een internationale onderneming. Op 2 november verschenen in het 

Staatsblad de omzettingsmaatregelen, waardoor Nederland de richtlijn binnen de termijn heeft 

geïmplementeerd. 

EU-Richtlijn 2014/66 (NL-tekst) mei 2014     22 pag.         GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 
Handboek Terugkeerbesluit 

Deze maatregel is afkomstig uit de Terugkeerrichtlijn en leidt de procedure in op grond 

waarvan een illegale onderdaan van een derde land terugkeert. In dit handboek komen theorie 

en praktijk rondom het terugkeerbesluit aan de orde. Niet alleen het Europees recht, maar ook 

het Nederlandse vreemdelingenrecht en het strafrecht worden beschreven. Deze opzet laat 

zien dat het terugkeerbesluit onderdeel uitmaakt van  verschillende rechtsgebieden en dat 

sprake is van een dynamiek tussen de Europese en de Nederlandse rechtsorde. 

Met een thematische bespreking van de relevante onderwerpen beoogt de auteur allereerst bij 

te dragen aan de verdere ontwikkeling van het terugkeerbesluit in Nederland. Daarnaast wil hij 

een naslagwerk bieden aan iedereen die met dat besluit te maken heeft. 

J.Waasdorp (B-9789462902374) begin september 2016    ca. 240 pag.    € 39,00 

 
Hoofdzaken Vreemdelingenrecht 

Helder overzicht van de belangrijkste regelgeving en jurisprudentie. Biedt een toegankelijk 

overzicht van de belangrijkste regelgeving en jurisprudentie die wordt verduidelijkt met 

heldere voorbeelden en schema’s. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod, van toegang 

tot Nederland, de procedures, de rechtsmiddelen en de vrijheidsbeperkende en -ontnemende 

maatregelen tot zaken als vertrek, uitzetting en inburgering. Voorwaarden voor  verblijfs-

vergunningen asiel en regulier worden uitgebreid besproken. Daarnaast wordt aandacht 

besteed aan recente wijzigingen, zoals de herziene Procedure- en Opvangrichtlijn.Bespreekt 

veranderde afdoeningswijzen, de beoordeling van de geloofwaardigheid van een asielverzoek, 

de wijzigingen in de vreemdelingenbewaring en andere gevolgen van deze richtlijnen.  

L.Kampstra (K-9789013137699) 2e dr. december 2016   196 pag.    € 25,75 

 
HRWN Pocket 2003 – editie 2016.02                            VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De Rijkswet op het Nederlanderschap regelt de nationaliteit van de onderdanen van het 

Koninkrijk der Nederlanden. De handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap 2003, uitgegeven in samenwerking met de IND, bevat de wettekst zoals 

deze per 1 april 2003 in werking is getreden en bevat per artikel een toelichting. Indien op een 

artikel een nadere regelgeving is verschenen, wordt deze in de handleiding verwerkt. 

IND (S-97890123978664)  oktober 2016    702 pag.    € 51,00 

 
HRWN Pocket 2003 – editie 2016.01                            VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De Rijkswet op het Nederlanderschap regelt de nationaliteit van de onderdanen van het 

Koninkrijk der Nederlanden. De handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap 2003, uitgegeven in samenwerking met de IND, bevat de wettekst zoals 

deze per 1 april 2003 in werking is getreden en bevat per artikel een toelichting. Indien op een 

artikel een nadere regelgeving is verschenen, wordt deze in de handleiding verwerkt. 

IND (S-9789012397834) mei 2016    700 pag.    € 51,00 

 
the Human Rights of Migrants and Refugees in European Law 

Scholarly analysis of EU and ECHR migration and refugee law, including key EU legislative 

measures, the Court of Justices main rulings and related European Court of Human Rights case 

law. An insight into the role of the Court of Justice of the Provides an insight into the role of 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0066&from=NL
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-408.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-408.html


the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights as 

generators of migrant and refugee rights, aiding understanding of their positions and 

interactions with each other. Integrates doctrinal, empirical, and theoretical material on social 

membership, global justice, and the construction of illegality in migration law into the EU 

context. 

C.Costello (OUP-9780199644742) januari 2016   400 pag.    ca. € 100,00 

 

het Inreisverbod – op het snijvlak van vreemdelingenrecht en strafrecht 

Deze maatregel speelt niet uitsluitend op Europees, maar ook op nationaal niveau een 

belangrijke rol. Bij het laatste niveau kan een onderscheid worden gemaakt in het 

vreemdelingenrecht en het strafrecht. Sinds de 1e druk zijn bijna twee jaren verstreken en in 

die periode is veel gebeurd op Europees en nationaal niveau ten aanzien van het inreisverbod. 

A.Pahladsingh,J.Waasdorp (S-9789012397452) 2e dr. maart 2016   200 pag.    € 50,00 

 

International Standards on Nationality Law  -text, cases and materials  

While nationality law has traditionally been part of the nation-state’s ‘reserved domain’, recent 

decades have witnessed a growing body of international standards and guidelines in this area. 

This book provides the first comprehensive collection of multilateral international treaties, 

other international documents and case law of international tribunals regarding nationality law. 

Together these materials reflect the currently existing status of nationality under international 

law. In addition, from being a stable field of law, nationality law has been subject to growing 

instrumentalization and change. International Standards on Nationality Law thus examines 

topical issues relating to nationality such as discriminatory practices in relation to gender, 

ethnicity and race, the status of surrogate-born children, diplomatic protection, the revocation 

of nationality of convicted terrorists, and ‘citizenship-for-sale’ programmes. Extensive 

bibliographical references have been included throughout, enabling the reader to identify 

relevant publications for further reading. 

G.R.de Groot (W-9789462403116) juli 2016  770 pag.    € 59,95 

 

Nederlands Migratierecht 

Presenteert de Nederlandse rechtsregels voor vreemdelingen over de toegang tot Nederland en 

hun toelating, verblijf en vertrek. Deze worden in belangrijke mate bepaald door internationale 

en Europese verplichtingen die Nederland is aangegaan. Denk aan het Vluchtelingenverdrag en 

het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en zeker ook aan het Unierecht, dat bijna 

alle onderdelen van het migratierecht voor Unieburgers en derdelanders beheerst. De 

Nederlandse regels worden in deze internationale en Europese context geplaatst. Dit helpt bij 

het toepassen en interpreteren van de Nederlandse wet- en regelgeving. Naast hoofdstukken 

over de algemene materiële en procesrechtelijke regels, krijgt het verblijf op grond van 

gezinshereniging, arbeid, studie en asiel afzonderlijke aandacht.  Elk onderdeel begint met een 

casus en een aantal vragen daarover. 

K.Zwaan e.a. (B-9789462900844)  augustus 2016        494 pag.    € 35,00 

 

Nationality and Statelessnessin the International Law of Refugee Status 

International refugee law anticipates state conduct in relation to nationality, statelessness, and 

protection. Refugee status under the Convention relating to the Status of Refugees 1951 and 

regional and domestic instruments referring to it can be fully understood only against the 

background of international laws regarding nationality, statelessness, and the consequences of 

national status or the lack of it. This expert examines, in the light of international law, key 

issues regarding refugee status including identification of 'the country of his nationality', 

concepts of 'effective nationality', and the inclusion within 'persecution' of a range of acts or 

omissions focused on nationality. 

E.Fripp(Hart-9781782259213) oktober 2016   416 pag. geb.    ca. € 105,00 

 

Profileren en Selecteren - advies over het gebruik van profilering in de uitvoering van het 

vreemdelingenbeleid 

De ACVZ (Advies Commissie voor Vreemdelingen Zaken) hanteert de volgende definitie van 

‘profilering’: Profilering is een proces dat uit twee fases bestaat: Het opstellen van een 

groepsprofiel bestaande uit indicatoren die samen een kans of risico vormen bij de uitvoering 

van overheidsbeleid en het verwerken, analyseren en wegen van (persoons)gegevens aan de 

hand van indicatoren van een groepsprofiel met het doel iemand/een organisatie te beoordelen 

in termen van risico’s en/of kansen. 

Profilering in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid staat volgens de ACVZ nog in de 



kinderschoenen. Veel instanties bevinden zich in een verkennende en testende fase. Het 

gebruik van databestanden van private partijen en/of openbare bronnen als social media komt 

nog niet veel voor. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat de meeste organisaties inmiddels 

ten behoeve van profilering al gegevens uitwisselen en grote bestanden aan elkaar koppelen.  

De ACVZ verwacht dat de technologische ontwikkelingen onvermijdelijk met zich meebrengen 

dat de overheid in de toekomst in toenemende mate gebruik zal maken van big data 

technieken en dat ook profilering hier steeds vaker op zal zijn gebaseerd. Dit zal voor de 

organisaties die belast zijn met de uitvoering van het vreemdelingenbeleid niet anders zijn. Op 

basis van het onderzoek onderschrijft de ACVZ dat het van essentieel belang is dat er een 

helder en toekomstgericht kader wordt ontwikkeld waarbij de inzet van profielen in het 

vreemdelingenbeleid met voldoende waarborgen wordt omkleed. 

ACVZ   november 2016    106 pag.                                   GRATIS OP PDF OP AANVRAAG 

 

Teksten Internationaal Migratierecht deel 2 – editie 2016          JAARLIJKSE UITGAVE 

Actueel overzicht van de belangrijkste EU richtlijnen en verordeningen, voorzien van kantnoten 

P.Boeles,P.Vos W.de Vries (red.) (9789012397506) maart 2016          1076 pag.    € 92,00 

 

Teksten Vreemdelingenrecht -2016-2017                                  JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het nationale vreemdelingenrecht, 

alsmede de Procesregeling bestuursrecht 2013. In deze nieuwe editie is de implementatie van 

de Procedure- en Opvangrichtlijn verwerkt. Opgenomen zijn o.a. de Vreemdelingenwet 2000, 

het Vreemdelingenbesluit 2000, de Wet arbeid vreemdelingen, de Regeling uitvoering Wet 

arbeid vreemdelingen, de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Regeling 

verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005, de Regeling 

verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen en de Regeling op de consulaire tarieven. 

Tevens is de Tijdelijke Procesregeling Asiel- en Bewaringszaken 2015 toegevoegd. Het gebruik 

van kantnoten en een zeer toegankelijk trefwoordenregister garanderen een gemakkelijke 

wegwijzer in het vreemdelingenrecht. Bovendien is de wet- en regelgeving op het gebied van 

het vreemdelingenrecht verrijkt met verwijzingen over en weer, waardoor de samenhang 

tussen de diverse wetsartikelen in één oogopslag zichtbaar wordt.  

P.Vos,W.de Vries (S-9789012398480) september 2016    610 pag.    € 53,85 

 

Vreemdelingencirculaire 2000 – editie 2016.2                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de 

Vreemdelingencirculaire 2000, delen A,B,C,enD. De teksten zijn ontsloten door margewoorden 

en een uitgebreid register. Deze onmisbare uitgave wordt 2x per jaar geactualiseerd. 

IND (S-9789012399159)  december 2016    332 pag.    € 51,00  

 

Vreemdelingencirculaire 2000 – editie 2016.1                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de 

Vreemdelingencirculaire 2000, delen A,B,C,enD. De teksten zijn ontsloten door margewoorden 

en een uitgebreid register. Deze onmisbare uitgave wordt 2x per jaar geactualiseerd. 

IND (S-9789012397957)  juni 2016    324 pag.    € 51,00  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2015: 
 
Compendium Vreemdelingenrecht 

Praktisch naslagwerk voor degenen die met het vreemdelingenrecht in aanraking komen.In 

hoofdlijnen wordt de belangrijkste regelgeving inzake het Nederlandse vreemdelingenrecht en 

het bijbehorende procesrecht (de weg van aanvraag tot en met hoger beroep) (schematisch) 

weergegeven. Veel juridische handboeken verwijzen slechts naar regelgeving. Hier worden de 

wetsartikelen echter integraal opgenomen. Bovendien zijn de belangrijkste passages 

vetgedrukt en worden verwijzingen naar andere artikelen tussen haken en schuingedrukt 

aangegeven en toegelicht. Een bijkomend voordeel van het invoegen van wetteksten is dat 

eenvoudig kan worden vergeleken of de gebruikte wetteksten in dit boek nog actueel zijn.  

J.v.Raak (W-978962402188) juni 2015    158 pag.    € 24,95 

 
Hoofdzaken Vreemdelingenrecht 



Inleiding in het Nederlandse vreemdelingenrecht, waaronder begrepen de toelating en het 

verblijf van vreemdelingen in Nederland. Biedt een overzicht van de toepasselijke regelgeving, 

de belangrijkste jurisprudentie en is voorzien van voorbeelden en schema’s ter verduidelijking. 

Opgenomen zijn onder andere : Wet Modern Migratiebeleid, Visumwet, herschikking van de 

toelatingsgronden, wijziging van de Wet Inburgering, toekomstige regelgeving met betrekking 

tot de rechterlijke toetsing, herziening van de Wet arbeid vreemdelingen per 1 januari 2014, 

Wet gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid per 1 april 2014. 

L.Kampstra (9789013125290) januari 2015                           240 pag.    € 24,75 

 
HRWN Pocket 2003 – editie 2015.02                            VERSCHIJNT 2X PER JAAR 

De Rijkswet op het Nederlanderschap regelt de nationaliteit van de onderdanen van het 

Koninkrijk der Nederlanden. De handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap 2003, uitgegeven in samenwerking met de IND, bevat de wettekst zoals 

deze per 1 april 2003 in werking is getreden en bevat per artikel een toelichting. Indien op een 

artikel een nadere regelgeving is verschenen, wordt deze in de handleiding verwerkt. 

IND (S-9789012396851) november 2015    698 pag.    € 48,00 

 
Migratierecht in de Praktijk 

Gedegen handboek dat alle onderdelen van het migratierecht behandelt met betreffende 

jurisprudentie. Dit rechtsgebied kenmerkt zich door een sterke vervlechting van internationaal 

en nationaal recht waardoor er een geheel aan regelgeving bestaat die lastig te doorgronden 

is. Daarnaast wordt het migratierecht beïnvloed door de politiek en is de maatschappelijke 

druk vaak aanwezig. Denk aan het generaal pardon voor (minderjarige) asielzoekers en de 

invloed van Oost-Europeanen op de arbeidsmarkt. Mede door Europese richtlijnen en 

uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het Europees Hof van Justitie 

heeft dit gevolgen voor het migratierecht in Nederland.  In de verschillende hoofdstukken 

wordt ingegaan op toegang, visa, regulier verblijf, asiel, toezicht, handhaving, terugkeer, 

nationaliteit en inburgering, compleet met praktijkgerichte voorbeelden en actuele casussen en 

beschrijving van de uitvoeringsorganisaties en ketenpartners gecombineerd met beroepstaken. 

M.Beck-Soeliman e.a. (N-9789001794309) april 2015    248 pag.   € 42,50 
 

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2015 -  Landmark cases on asylum and 

immigration law 

De belangrijkste uitspraken (Engels- en Nederlandstalig) vreemdelingenrecht van 1950  t/m 

2015 geselecteerd en geannoteerd: asiel, gezinshereniging, vrijheidsbeneming, uitzetting, 

associatieovereenkomst, langdurig ingezetenen, sociale rechten, arbeid, studie, en varia.                 

S.Kok,K.Zwaan e.a. (red.) (A-9789069166650) 3e dr. augustus 2015  716 pag.    € 49,50 

 

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014                                JAARLIJKSE UITGAVE 

Alle belangrijke uitspraken van het jaar 2014 geannoteerd door gezaghebbende auteurs. 

Rechtspraak Vreemdelingenrecht is ook digitaal ontsloten. Alle uitspraken en annotaties uit 

Rechtspraak Vreemdelingenrecht van 2000 tot en met 2014 zijn online als pdf te raadplegen 

op abonnementsbasis of voor €12,50 per uitspraak te downloaden. 

H. Battjes,K.Zwaan (red.) (A-9789069166667) juli 2015   562 pag.    € 97,50 
 

Refugees from Armed Conflicts - The 1951 Refugee Convention and International 

Humanitarian Law 

Armed conflicts are a major cause of forced displacement, but people displaced by conflict are 

often not recognised as refugees under the 1951 Refugee Convention. They are frequently 

considered as having fled from generalised violence rather than from persecution.This book 

determines the international meaning of the refugee definition in Article 1A(2) of the 1951 

Refugee Convention as regards refugee protection claims related to situations of armed conflict 

in the country of origin. Although the human rights-based interpretation of the refugee 

definition is widely accepted, the interpretation and application of the 1951 Refugee 

Convention as regards claims to refugee status that relate to armed conflict is often marred 

with difficulties. Moreover, contexts of armed conflict pose the question of whether and to what 

extent the refugee definition should be interpreted in light of international humanitarian law. 

Starting from the history of international refugee law, the book situates the 1951 Refugee 

Convention within the international legal framework for the protection of the individual in 

armed conflict. It examines the refugee definition in light of human rights, international 

humanitarian law and international criminal law, focusing on the elements of the refugee 

http://arsaequi.us10.list-manage.com/track/click?u=9df7c393a0d5dd38e5eb6abdb&id=55d5787974&e=e604c32805
http://arsaequi.us10.list-manage.com/track/click?u=9df7c393a0d5dd38e5eb6abdb&id=55d5787974&e=e604c32805


definition that most benefit from this interpretative approach: persecution and the requirement 

that the refugee claimant’s predicament must be causally linked to race, religion, nationality, 

membership of a particular social group or political opinion. 

V.Holzer (I-9781780683188) september 2015    258 pag.  geb.    € 76,00 

 

Teksten Internationaal Migratierecht deel 2 – editie 2015 

Actueel overzicht van de belangrijkste EU richtlijnen en verordeningen, voorzien van kantnoten 

P.Boeles,P.Vos W.de Vries (red.) (9789012395373) april 2015             1176 pag.    € 82,00 

 
Teksten Vreemdelingenrecht – 2015-2016                                 JAARLIJKSE UITGAVE 

Bevat de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het nationale vreemdelingenrecht, 

alsmede de Procesregeling bestuursrecht 2013. In deze nieuwe editie is de implementatie van 

de Procedure- en Opvangrichtlijn verwerkt. Opgenomen zijn o.a. de Vreemdelingenwet 2000, 

het Vreemdelingenbesluit 2000, de Wet arbeid vreemdelingen, de Regeling uitvoering Wet 

arbeid vreemdelingen, de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Regeling 

verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005, de Regeling 

verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen en de Regeling op de consulaire tarieven. 

Tevens is de Tijdelijke Procesregeling Asiel- en Bewaringszaken 2015 toegevoegd en is de 

Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2014 vervangen door die van 2015. 

Het gebruik van kantnoten en een zeer toegankelijk trefwoordenregister garanderen een 

gemakkelijke wegwijzer in het vreemdelingenrecht. Bovendien is de wet- en regelgeving op 

het gebied van het vreemdelingenrecht verrijkt met verwijzingen over en weer, waardoor de 

samenhang tussen de diverse wetsartikelen in één oogopslag zichtbaar wordt.  

P.Vos,W.de Vries (S-9789012396301) september 2015    612 pag.    € 49,50 

 
Vreemdelingencirculaire 2000 – editie 2015.2                    VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de 

Vreemdelingencirculaire 2000, delen A,B,C,enD. De teksten zijn ontsloten door margewoorden 

en een uitgebreid register. Deze onmisbare uitgave wordt 2x per jaar geactualiseerd. 

IND (S-9789012397087)  december 2015    316 pag.    € 48,50  

 

Vreemdelingencirculaire 2000 – editie 2015.1                      VERSCHIJNT 2x PER JAAR 

De pocket Vreemdelingencirculaire 2000 bevat de integrale geconsolideerde tekst van de 

Vreemdelingencirculaire 2000. De teksten zijn ontsloten door margewoorden en een uitgebreid 

register. Deze onmisbare uitgave wordt 2x per jaar geactualiseerd. 

IND (S-9789012395793)  juni 2015    312 pag.    € 48,50  

 
------------------------------------------------------------------------------ 

Verschenen in 2014: 
 

European Migration Law                                  geheel geactualiseerde nieuwe editie ! 

Provides an overview of the state of EU migration law in 2014. It explores the meaning of EU 

legislation on migration in the light of fundamental rights and principles of Union law as 

explained in leading case-law of the European courts. Today’s Union law contains a 

comprehensive and almost all-encompassing migration law system. It governs both voluntary 

and forced migration. It controls entry, residence and return. It covers both Union citizens and 

third-country nationals. Though there are fields not affected by Union law and left to the 

Member States, the overall picture drawn by the existing EU instruments is fairly complete. 

The book purports to present as lucidly as possible, in one framework, the different regimes as 

they pertain to the free movement of Union citizens, the association agreement with Turkey, 

the migration of third country nationals for reasons of work, study, family reunification and 

asylum, the regulation of movement of third country nationals to, from and within the 

Schengen area, and instruments to control migration. This second edition is written by the 

same authors who wrote the first edition. Pieter Boeles, Emeritus Professor of Migration law at 

the University of Leiden, is now Visiting Professor at VU University Amsterdam; Maarten den 

Heijer is Assistant Professor of International Law at the Amsterdam Center for International 

Law (University of Amsterdam); Gerrie Lodder is Senior Lecturer in Immigration Law at the 

University of Leiden and Kees Wouters is Senior Refugee Law adviser at the Division of 

International Protection of UNHCR in Geneva.                   ACTUEEL EN OVERZICHTELIJK ! 

P.Boeles e.a. (9781780681559) 2edr.  oktober 2014   458 pag. geb.    € 95,00 

 



Handleiding Toepassing Rijkswet op het Nederlanderschap - editie 2014-02 

IND (9789012394505) november 2014     jaarlijkse uitgave               692 pag.    € 48,00 

 

het Inreisverbod - Op het snijvlak van het vreemdelingenrecht en het strafrecht 

Sinds de inwerkingtreding van de Terugkeerrichtlijn op 13 januari 2009 heeft de Nederlandse 

rechtsorde te maken met het inreisverbod.Het uitvaardigen van het inreisverbod tegen een 

illegale onderdaan van een derde land in Nederland betekent voor het vreemdelingenrecht dat 

die onderdaan in beginsel geen rechtmatig verblijf hier te lande kan hebben. Strafrechtelijk 

gezien heeft het uitvaardigen van het inreisverbod tot gevolg dat het verblijf van die 

onderdaan in Nederland strafbaar wordt gesteld met een vrijheidsstraf of een geldboete. 

Behandelt de totstandkoming van de Terugkeerrichtlijn, analyseert het inreisverbod en de 

implementatie daarvan in de Nederlandse vreemdelingenwet- en regelgeving en 

strafwetgeving en bespreekt de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 

over het inreisverbod. Laat zien welke formele en materiële eisen in het Nederlandse 

vreemdelingenrecht aan het inreisverbod worden gesteld. De bevoegdheidsverdeling 

tussen de vreemdelingenrechter en de strafrechter maakt daarvan een onderdeel uit. 

De introductie van het inreisverbod voor de beoordeling van een strafzaak heeft met name 

gevolgen voor strafvervolging en -oplegging wegens overtreding van de ongewenstverklaring. 

A.Pahladsigh,J.Waasdorp (9789012393478) juli 2014              220 pag.     € 47,50 

 

De Nederlandse Rechter in het Vreemdelingenrecht 

Kritische analyse van de vreemdelingenrechtelijke jurisprudentie van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. Laat op minutieuze wijze zien dat de Afdeling 

keuzes maakt waartoe zij niet door wet- en regelgeving of eerdere jurisprudentie wordt 

gedwongen. Wat doet de Afdeling met die keuzevrijheid? Gaat zij daar anders mee om dan 

Nederlandse vreemdelingenrechters in het verleden? Net als veel andere rechters ontkent de 

Afdeling haar keuzevrijheid tot op zekere hoogte. Wat voor gevolgen heeft het dat deze 

keuzevrijheid bestaat en gebruikt wordt, maar tegelijkertijd wordt ontkend? Spijkerboer 

betoogt dat de Afdeling een speelveld heeft geschapen dat in procedureel opzicht in het 

voordeel van de overheid werkt. Zij heeft bescherming tegen onmenselijke behandeling (asiel), 

bescherming van gezinsleven (gezinshereniging) en vrijheid (vreemdelingendetentie) 

veranderd van een subjectief recht van de vreemdeling in een discretionaire bevoegdheid van 

de staatssecretaris. Deze uitgave heeft menigeen tegen de haren in gestreken. 

T.Spijkerboer (9789012394215) november 2014            436 pag.    € 31,50 

 

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 

Jaarlijkse bundeling van de meest relevante uitspraken : een noodzakelijke klassieker. 

K.Zwaan,H.Battjes (red.) (9789069163451) september 2014          648 pag.    € 97,50 

Digitaal abonnement: digitale toegang alle uitspraken en annotaties uit Rechtspraak 

Vreemdelingenrecht vanaf 2000 t/m 2013, te downloaden als pdf. Per jaar € 190,00 (ex.btw)  

Combinatieabonnement : jaarlijkse bundel + digitale toegang 2000-2013: € 232,00 (ex.btw) 

 

International Statelessness Law  

Pocket-sized compilation of the key international legal texts pertaining to nationality and 

statelessness. The international law on statelessness is fundamentally a set of principles aimed 

at protecting people from arbitrariness, discrimination and resultant denial or loss of 

nationality, and facilitating human rights protection for those who have no nationality. Thus, 

there is a significant overlap between the field of statelessness and those of human rights, 

refugee and public law. In fact, many of the strongest protections against statelessness and for 

stateless persons are found in human rights instruments. Extracts of these instruments which 

specifically relate to the right to a nationality and the avoidance of statelessness are included 

in this compilation. This publication is intended as a companion to all people interested in 

statelessness and the international legal tools to address it. It is meant to be highlighted, 

tabbed and scribbled upon, while designed to fit in your pocket or handbag. 

Inst. of Statelessness & Inclusion (9789462401686) september 2014  125 pag.   € 9,95 

 

Tekst & Toelichting Modern Migratiebeleid 

Met ingang van 1 juni 2013 is het zogenoemde ‘Modern Migratiebeleid’ van kracht. Vrijwel alle 

onderdelen van de Wet modern migratiebeleid, de Wet nationale visa en de op die wetten 

gebaseerde lagere regelgeving zijn nu in werking getreden. De regelgeving over toelating op 

reguliere gronden is ingrijpend gewijzigd. Hier de tekst van de regelgeving zoals deze op 01-

01- 2014 bekend was uit het Staatsblad, de Staatscourant en de parlementaire geschiedenis. 



M.Reurs (9789012392204) januari 2014                                       316 pag.    € 45,00 

 

Teksten Internationaal Migratierecht deel 2 – editie 2014 

Actueel overzicht van de belangrijkste EU richtlijnen en verordeningen, voorzien van kantnoten 

P.Boeles,P.Vos W.de Vries (red.) (9789012392846) maart 2014             1068 pag.    € 82,00 

 

Teksten Vreemdelingenrecht 2014-2015                                      JAARLIJKSE  UITGAVE 

P.Vos e.a. (red.) (9789012393768) augustus  2014                                492 pag.    € 49,50 

 

Trafficking in Human Beings 

Trafficking in human beings has become one of the most serious problems of the international 

community nowadays. Combating this phenomenon in an effective manner requires a 

comprehensive international approach of all countries. Being aware of this, several 

international organisations have launched a number of documents to fight against this 

phenomenon. The most representatives ones are the Protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations 

Convention against Transnational Organized Crime, the Council of Europe Convention on Action 

against Trafficking in Human Beings and the EU Directive 2011/36/EU on preventing and 

combating trafficking in human beings and protecting its victims. This book provides a 

comparative analysis of these legal documents and suggests a number of proposals in order to 

improve the international and national policies to combat this kind of criminality. 

A.Pérez Cepeda,D.Benito Sánchez (9789089521606) november 2014 103 pag.  € 32,00 
 

Vreemdelingencirculaire – editie 2014-1                          VERSCHIJNT 2x PER JAAR                                                                      

Bevat de integrale geconsolideerde - volledig herziene - tekst van de Vreemdelingencirculaire 

2000. De teksten zijn ontsloten door margewoorden en een uitgebreid register. 

Ministerie /IND (9789012393515) juni 2014                                       300 pag.    € 45,50 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Verschenen in 2013 : 
 

de Gelaagdheid van de Vreemdelingenwetgeving in Historisch en Vergelijkend 

Perspectief 

De omvang en complexiteit van de vreemdelingenwetgeving leidt tot grote onduidelijkheid 

over wat in welke laag (wet, AMvB, ministeriële regeling, beleidsregel) geregeld is en welke de 

status is van de verschillende regels. Dit levert veel rechtsonzekerheid bij de toepassing. 

A.Terlouw (9789013118667) september 2013                                        227 pag.    € 42,50 

 

Handboek Uitleveringswet                                                             BELGISCHE UITGAVE 

Uitvoerig handboek over het uitleveringsrecht volledig gebaseerd op de diverse internationale 

regelingen die ook voor Nederland gelden als Europees aanhoudingsbevel en vele andere. 

S.Dewulf  (9789400004399)  september 2013                              414 pag. geb.    € 110,00 

 

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 

Jaarlijkse bundeling van de meest relevante uitspraken : een noodzakelijke klassieker. 

K.Zwaan,H.Battjes (red.) (9789069169705) augustus 2013                    732 pag.    € 89,50 

Digitaal abonnement: digitale toegang alle uitspraken en annotaties uit Rechtspraak 

Vreemdelingenrecht vanaf 2000 t/m 2012, te downloaden als pdf. Per jaar € 190,00 (ex.btw)  

Combinatieabonnement : jaarlijkse bundel + digitale toegang 2000-2012: € 232,00 (ex.btw) 

 

Sdu Commentaar Europees Migratierecht- editie 2013 

Artikelsgewijze commentaar per richtlijn of verordening, voorzien van de nodige bijlagen en 

uitvoerig trefwoordenregister. Actualisering & nieuwe jurisprudentie via www.migratierecht.nl 

C.Groenendijk (red.) (9789012391504) juni 2013                       1945 pag. geb.    € 175,00 

 

Sdu Commentaar Wet Arbeid Vreemdelingen- editie 2013 

Artikelsgewijze commentaar op deze complexe wet, voorzien van de nodige bijlagen en 

uitvoerig trefwoordenregister. Actualisering & nieuwe jurisprudentie via www.emigratierecht.nl 

E.Franssen,H.Groeneweg (eindred.) (9789012389945) dec. 2012    492 pag. geb.   € 104,50 

 

Vreemdelingenbewaring in nationaal- en Europeesrechtelijk Perspectief 



Centraal staat art.59 Vreemdelingenwet en de diverse vereisten voor het opleggen van deze 

maatregel en hetgeen er aan vooraf gaat: staandehouden, binnentreden, gebruik handboeien, 

overbrengen, ophouden. Jurisprudentie over herhaalde en langdurige bewaring, gang naar 

bezwaarrechter, hoger beroep, bijzonderheden wen uitgangspunten bij procederen.  Het eerste 

complete uitvoerige overzicht van relevante regelgeving en betreffende jurisprudentie. 

B.v.Dokkum (9789069167985) september 2013                                     362 pag.    € 39,50 

 

Vreemdelingenrecht in Vogelvlucht 

Over toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland 

De rechtspositie van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven, is vastgelegd in een 

woud van wetten en regels, die in grote mate zijn beïnvloed door internationale regels en het  

unierecht. Complexe materie wordt helder uiteengezet o.a.: de vreemdelingrechtelijke 

procedure, soorten verblijf (kort en regulier verblijf en asiel) en nationaliteitsrecht . 

G.Lodder (9789012393775) 5e dr. september 2014        182 pag.    € 29,95 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschenen in 2012 en 2011 : 
 

Asielrecht                                                                   

Puur praktijkgericht handboek met een systematisch overzicht van het geldend asielrecht, 

waarbij de Europeesrechtelijke invalshoek voorop staat, met kritische kanttekeningen. 

W.v.Bennekom,J.v.d.Winden (9789089744074) april 2011                      470 pag.    € 69,00 

 

Besluitvorming over Asiel- en Migratierichtlijnen 

Over totstandkoming van de EU-gezinsherenigingsrichtlijn,procedurerichtlijn en implementatie 

in Nederland en Duitsland en over effecten van deze richtlijnen in de nationale praktijk. 

M.Strik (9789089745743) november 2011                                             528 pag.    € 84,50 

 
Best Practice Guide Asiel (ook op pdf verkrijgbaar)                    Beschrijving van taken en 

dilemma’s, praktische tips en adviezen: communicatie met cliënten, bewijsstukken , 

gehoorverslagen, deskundigenadviezen, beroepsgronden en  minimumnormen waaraan de 

praktijk van de advocaat dient te voldoen. Geactualiseerde nieuwe editie. 

F.Koers e.a. (9789058508751) 2e dr. oktober 2012                                304 pag.    € 25,00 

 

de EU-Richtlijn over Opvang Asielzoekers 

In hoeverre laat deze richtlijn ruimte in verschillen in opvangvoorzieningen (Ned. & Frankrijk). 

F.Larsson (9789013099386) december 2011                                          324 pag.    € 42,50 

 

Jurisprudentie Nationaliteitsrecht 2012-2013 

Jaarlijkse praktijkuitgave met alle relevantie uitspraken. 

G.R.de Groot (9789035245532) december 2011                                     888 pag.    € 97,50 

 

Kernthema’s Vreemdelingenrecht                                                             UITVERKOCHT 

Praktisch thematisch overzicht van deze complexe materie op basis van jurisprudentie ABRvS. 

B.v.Dokkum (9789069168043) maart 2012                                           220 pag.    € 24,50 

 

Regulier Verblijfsrecht 

Overzicht van het Nederlandse reguliere vreemdelingenrecht, verblijfsvergunningen, EU 

burgers, wetgeving en beleid, EU richtlijnen en jurisprudentie van vele gerechtsorganen. 

H.Egter v.Wissekerke (9789089745637) november 2011                        204 pag.    € 35,00 

 

Rijkswet op het Nederlanderschap – editie 2011 

Met de uitvoeringsbesluiten en de Handleiding voor de toepassing van deze Rijkswet. Actueel ! 

G.R.de Groot (9789035245099) 2e dr. juli 2011                                    906 pag.    € 107,25 

 

Teksten Internationaal Migratierecht deel 1– editie 2012 

Verenigde Staten, ILO, Raad van Europa, Bilaterale Verdragen 

P.Boeles e.a. (red.) (9789012388337) april 2012                                   288 pag.    € 53,50 

 

Tijdelijke Bescherming van Asielzoekers in de EU 

Recht en Praktijk in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, en Richtlijn 2001/55/EG. 



K.Franssen (9789089745644) oktober 2011                                            460 pag.    € 55,50 

 

 


