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Al tien jaar op de huid  
van het recht

Voor u ligt de eerste aflevering 
van de tiende jaargang van 
Asiel- en Migrantenrecht. Tien 
jaar geleden versmolten de tijd-
schriften Nieuwsbrief Asiel- 

en Vluchtelingenrecht en Migrantenrecht 
tot dit tijdschrift voor wetenschap en prak-
tijk. Het redactioneel van de eerste jaargang 
A&MR ging onder de kop ‘Op de huid van het 
recht’. En in deze trant voorziet de redactie 
u nog steeds van verdieping, die essentieel is 
nu het debat over migratierecht verschraalt 
en de rechtsbescherming van migranten 
wordt bedreigd door beleidskeuzes die 
worden ingegeven door politiek gewin.

Het komende jaar zal de rechtspraktijk in 
het teken staan van de voorgenomen beper-
king van de rechtsbijstand tijdens de asiel-
procedure. De Algemene Asielprocedure 
werd bij de invoering in 2010 aan de Tweede 
Kamer gepresenteerd als snel en zorgvuldig, 
juist door de rol van de advocaat vooraf-
gaand aan en tijdens de bestuurlijke fase. De 
regering wil de snelheid handhaven maar 
meent dat de rechtsbijstand voor een zorg-
vuldige procedure niet langer noodzakelijk 
is. Ondanks bezorgde geluiden uit de prak-
tijk wil de Staatssecretaris van Justitie de 
wijziging nog voor de zomer doorvoeren. 
Gelukkig werd vlak voor het kerstreces in de 
Eerste Kamer de motie-Strik aangenomen. 
Daardoor zullen eerst de effecten van de 
voorgenomen afschaffing moeten worden 
onderzocht.

Het migratierecht wordt niet alleen op de 
huid gezeten door advocaten, wetenschap-
pers en politici, maar in toenemende mate 
ook door lokale actoren. Verschillende 
mediaberichten van afgelopen december 
illustreren de rol van lokale bestuurders bij 
het terugkeer-, opvang- en inburgeringsbe-
leid. Zo berichtte de Volkskrant over pogingen 
van een Amsterdams gemeenteraadslid om 

stadspassen te verkrijgen voor niet recht-
matig verblijvende kinderen in de stad. 
Ook bij opvang van asielzoekers en huis-
vesting van statushouders blijkt de rol van 
lokale bestuurders essentieel, zie de lange 
impasse tussen rijk en gemeenten over een 
nieuw bed-bad-brood akkoord. Hierin lijkt 
eind november een doorbraak te zijn bereikt 
met een samenwerkingsafspraak tussen de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
en het Ministerie van Justitie en Veilig-
heid. De bedoeling is dit jaar Landelijke 
Vreemdelingenvoorzieningen in te richten, 
opvangcentra in vijf gemeenten voor uitge-
procedeerde asielzoekers.

Burgemeesters in kleine gemeenten zien 
wat de komst van asielzoekercentra teweeg-
brengt, maar ook wat de sluiting van AZC’s 
doet met gemeenten waarin het draag-
vlak voor de opvang uiteindelijk behoorlijk 
groot werd. Wethouders in verschillende 
gemeenten varen inmiddels een eigen koers 
als het gaat om uitvoering van het inburge-
ringsbeleid. Daarmee wijken ze af van de 
landelijke focus op private partijen. Het is 
aanleiding voor de Adviescommissie voor 
Vreemdelingenzaken (ACVZ) om de rol van 
private actoren in het migratiedomein te 
onderzoeken.

In deze tiende jaargang zal de column 
achterin het blad in het teken staan van deze 
rol van lokale bestuurders. Karin Nogossek 
laat in dit nummer zien dat het nogal wat 
uitmaakt in welke gemeente je als uitgepro-
cedeerde of vergunninghouder terecht komt.

Aan het begin van de zomer, op vrijdag 21 
juni, zullen we het tienjarig bestaan van 
A&MR vieren met een symposium, waarover 
later meer. Ook dit jaar, en daarna, blijven 
we dicht op de huid van het vreemdelingen-
recht, zij het in een fris jasje, ontworpen door 
onze vormgever Dimitry de Bruin.
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