Beleidsplan Stichting Migratierecht Nederland 2020
Inleiding
Stichting Migratierecht Nederland is een kennisinstituut op het vlak van het reguliere vreemdelingenrecht en
aanpalende rechtsgebieden. De stichting is eind 2014 opgericht en heeft de activiteiten van de afdeling
migratierecht van Forum, Instituut voor multiculturele ontwikkelingen, overgenomen. Stichting Migratierecht
Nederland (SMN) is gevestigd in Amsterdam.
Het doel van SMN is juridische informatie beschikbaar, inzichtelijk en overzichtelijk maken voor professionals
en belangstellenden. Het vreemdelingenrecht is constant in beweging. Voor wie op dit rechtsgebied werkt is
actuele informatie een must. Dit doet de stichting door de databank Migratieweb te beheren, vakbladen uit te
geven, cursussen en bijeenkomsten te organiseren en voor leden vragen te beantwoorden.
1. Missie, visie en strategie
De stichting stelt zich ten doel:
•

het beschikbaar stellen van de jurisprudentie en andere informatie over de rechtspositie van
migranten aan rechtshulpverleners en andere belangstellenden

•

het opleiden en bijscholen van advocaten en andere juristen die rechtshulp verlenen aan migranten

•

op te komen voor de rechtspositie van migranten in Nederland en, voor zover relevant, de Europese
Unie

•

en verder al hetgeen wat hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

Stichting Migratierecht Nederland poogt dit te bereiken door het schiften en selecteren van juridische
informatie, deze te verrijken en gemakkelijk toegankelijk te maken voor wie in het migratierecht werkt of zich
ervoor interesseert. Dit gebeurt onder meer door het voeden van een digitale database, het uitgeven van
vaktijdschriften, het organiseren van bijscholing voor advocaten en het voeren van het secretariaat van de
Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV).
Stichting Migratierecht Nederland werkt samen met personen en organisaties die hetzelfde doel nastreven.
Medewerkers van de stichting beschikken niet alleen over inhoudelijke expertise en ervaring met
kennismanagement, zij onderhouden ook een uitgebreid netwerk van deskundigen. Hierdoor weten zij wat
de actualiteiten zijn en wat eraan komt in de rechtshulp aan migranten. Zij kunnen praktijk en wetenschap bij
elkaar brengen en uitwisseling tussen bijvoorbeeld de advocatuur en de rechterlijke macht faciliteren.
Verder faciliteert SMN het secretariaat van de Permanente Commissie van Deskundigen in het
Internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht (de Commissie Meijers) en het Fonds voor
Rechtsbescherming Immigranten (SFRI).
1.2. Doelstellingen voor de periode 2020-2021
Van 2016 tot en met 2019 heeft SMN zich uitdrukkelijk op de eerste twee doelstellingen gericht. De stichting
nam een neutrale positie in en deed niet aan belangenbehartiging of lobby.
Schaal en budgettaire positie van SMN maken dat we hier nu geen andere keuze in maken. Waarbij we
opmerken dat we indirect zeker opkomen voor de rechten van migranten.
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In de komende jaren blijft hoogwaardige juridische informatievoorziening en kennisoverdracht de
core business van SMN. De inhoudelijke kwaliteit van de producten staat voorop.
De begroting wordt (weer) sluitend gemaakt door in de eerste plaats uitbreiding van activiteiten en
doelgroep. Bezuinigingen en tariefsverhogingen zijn niet uitgesloten maar hebben hierbij niet de
voorkeur.

1.3. Strategie
SMN is heel goed in het beschikbaar maken van hoog-specialistische kennis.
Echter, de sociale advocatuur staat onder grote druk en er vindt maar mondjesmaat verjonging in de groep
plaats. Als advocaten hun praktijk stoppen worden ze lang niet altijd opgevolgd. Het gevolg voor SMN is
teruglopende lidmaatschappen.
Dit nodigt ons uit tot onderzoek naar efficiency in samenwerking en naar uitbreiding van de doelgroep. Wie
kan nog meer profiteren van ons aanbod? Hoe zorgen we ervoor dat mensen ook zonder verplichting
opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand betalend lid worden?
Ten eerste wil SMN in kaart brengen hoe de samenwerking versterkt kan worden met de huidige doelgroep
en dit ook uitvoeren. Ten tweede willen wij onze doelgroep uitbreiden. Momenteel wordt onderzocht of er bij
de lagere overheden behoefte bestaat naar de specialistische kennis van SMN.
Onze producten, met name de cursussen, zouden wij graag ter beschikking willen stellen aan nieuwe
doelgroepen. Wij willen deze zo aantrekkelijk maken dat mensen er ook gebruik van gaan maken zonder de
verplichting opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand.
2. Huidige situatie
SMN bedient een niche: rechtshulpverleners in het reguliere vreemdelingenrecht. Het leeuwendeel
van de vreemdelingenrechtadvocaten is klant bij SMN. De Werkgroep Rechtsbijstand in
Vreemdelingenzaken (WRV) heeft 475 individuele leden. Advocaten vormen de belangrijkste
doelgroep van SMN.
Al geruime tijd is het de bedoeling de stichting te verstevigen. Het team is klein en daardoor kwetsbaar,
bijvoorbeeld bij uitval van medewerkers door ziekte. We bieden diensten aan een doelgroep die ook flink
onder druk staat. Zo zijn in de loop der jaren de lidmaatschappen van de WRV teruggelopen . Daardoor ziet
SMN zich ook geconfronteerd met teruglopende inkomsten.
2.1 Activiteiten en producten van Stichting Migratierecht Nederland
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Stichting Migratierecht Nederland voert het secretariaat van de Werkgroep Rechtsbijstand in
Vreemdelingenzaken (WRV), waar 475 advocaten, rechtshulpverleners, onderzoekers en andere
deskundigen lid van zijn. Het lidmaatschap geeft toegang tot onze online kennisdatabank
Migratieweb en de Vragendienst. Tevens ontvangen leden de tijdschriften Jurisprudentie
Vreemdelingenrecht (JV) en Asiel & Migrantenrecht (A&MR). Leden kunnen tegen gereduceerd
tarief deelnemen aan bijeenkomsten en cursussen.



Migratieweb: onze online kennisdatabank met actuele nationale en internationale, voor de
rechtspraktijk relevante informatie over en in relatie tot migratie. Migratieweb bevat onder meer
nationale en internationale jurisprudentie, inclusief de in het tijdschrift JV gepubliceerde uitspraken
met annotaties, nationale en internationale regelgeving, bijdragen uit de tijdschriften A&MR,
ambtsberichten en een selectie van belangrijke parlementaire stukken, adviezen, rapporten,
lezingen en andere praktische informatie.
Het jaar 2016- 2019: Migratieweb is totaal vernieuwd. Dit vernieuwingsproces is nog niet afgerond.
De tweede helft van 2019 stond in het teken van een ingrijpende update van de techniek die
Migratieweb mogelijk maakt. In 2020 willen we inzetten op verdere inhoudelijke ontwikkeling van
Migratieweb.



Het tijdschrift Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV) publiceert over het reguliere
vreemdelingenrecht en over het asiel- en vluchtelingenrecht. Tevens is jurisprudentie opgenomen
over onder meer nationaliteitswetgeving, de Wet arbeid vreemdelingen en internationale
regelgeving. De uitspraken zijn voorzien van trefwoorden en samenvattingen en, indien nodig,
annotaties.



Het tijdschrift Asiel & Migrantenrecht (A&MR) informeert lezers over ontwikkelingen in het nationale
en internationale recht en beleid op het vlak van het vluchtelingenrecht en het reguliere
vreemdelingenrecht. A&MR richt zich op advocaten, andere rechtshulpverleners, rechters,
wetenschappers, ambtenaren en politici. A&MR bevat onder meer besprekingen van
belangwekkende jurisprudentie, beleidsoverzichten en analyses van nieuwe wet- en regelgeving.

Het vakblad biedt zowel inzichten die direct toepasbaar zijn in de praktijk als overzicht op
hoofdlijnen, reflectie en een forum voor discussie.


Cursussen: In 2019 organiseerde SMN twintig reguliere cursussen, in Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht en Amersfoort. Alle cursussen sloten aan bij de actualiteit en waren verdiepend van aard.
Toekomst: Er is begonnen met het ontwikkelen van Video on Demand cursussen voor de
advocatuur werkzaam buiten het vreemdelingenrecht. Dit zal in 2020 doorgezet en geëvalueerd
worden.

Op het gebied van migratierecht zijn de verschillende aanbieders actief:
De grootste andere aanbieders zijn:





Sdu met de database Migratierecht en het organiseren van cursussen;
OSR;
SSR;
Universiteiten met centra voor postacademisch juridisch onderwijs.

De cursussen georganiseerd door Stichting Migratierecht Nederland zijn concurrerend door hun actualiteit en
de gespecialiseerde onderwerpen.
3. Toekomst
De ontwikkelingen in de sociale advocatuur, op het gebied van vreemdelingenrecht en binnen onze eigen
organisatie, maken dat het belangrijk is ons aandeel in de ¨markt¨ te bestendigen en te verstevigen en onze
doelgroep uit te breiden.
Voor concrete invulling van ontwikkeling van het aanbod worden deelplannen ontwikkeld.
Puntsgewijs staat voor 2020 gepland:
• verdere ontwikkeling Migratieweb tot een platform waarop een advocaat in het vreemdelingenrecht
zowel de inhoudelijk juridische informatie, noodzakelijk voor de uitvoering van het vak, alsook
ondersteuning op andere gebieden vindt (denk aan vragen stellen, overleg met collega´s,
verwijzingen naar standaardformulieren);
• pilot uitbreiding aanbod IP-range en vragendienst;
• cursusaanbod voor advocatuur in het asiel- en vluchtelingenrecht;
• cursusaanbod voor niet-advocaten;
• onderzoek naar meerwaarde samenwerking Sdu, BOOM uitgevers en mogelijke andere partners.
4. Financiën
De eerste drie jaren na de oprichting van Stichting Migratierecht Nederland had de stichting een positieve
balans. Door teruglopende inkomsten uit lidmaatschappen (-26000 euro van 2015 tot 2020) en oplopende
kosten door met name investeringen in personeel (o.a. door uitbreiding formatie) en ontwikkeling (o.a.
vernieuwing Migratieweb) is er in 2018 voor het eerst een negatieve balans.
Gezien de financiële reserves opgebouwd in het verleden levert een tekort op de balans geen direct
probleem op. Het is echter wel noodzakelijk de financiële balans in de jaren 2020 en 2021 weer naar de
positieve kant te laten doorslaan.
Beheer en besteding van het vermogen
De stichting laat jaarlijks een jaarrekening opstellen door accountantskantoor Alletto. Dit financiële
jaarverslag is bereikbaar voor belangstellenden via de website van de Stichting.
5.Organisatie
Stichting Migratierecht Nederland
Surinameplein 124
1058 GV Amsterdam
Telefoon: 020 362 05 00
Bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 12:30 uur en van 13:00 - 17:00 uur.
E-mail, algemeen: info@stichtingmigratierecht.nl
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5.1. Bestuur
Het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid
voor het realiseren van het doel van de stichting. Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit ten minste vijf
leden. Zij worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Het
huidige bestuur wordt gevormd door:
•

mr. A.C.J. van Dooijeweert, voorzitter. Sinds 1 september 2015 is Adriana van Dooijeweert voorzitter
van het College voor de Rechten van de Mens. Hiervoor was zij onder meer voorzitter van de
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

•

mr. J. Luscuere, secretaris. Julien Luscuere is advocaat bij Inigo Advocaten in Rotterdam. Hij maakt
deel uit van het bestuur op voordracht van de Specialistenvereniging migratierechtadvocaten,
SVMA.

•

dr. ir. R.J. Dortland, algemeen bestuurslid. Rob Dortland is zelfstandig adviseur overheidbedrijfsleven.

•

prof. mr. P.R. Rodrigues, algemeen bestuurslid. Peter Rodrigues is hoogleraar immigratierecht aan
de Universiteit Leiden.

•

drs. A.R. Rotscheid, penningmeester. Ädwin Rotscheid is sinds 1 december 2019 directeur
Rechtsbestel bij het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van
Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij directeur Bedrijfsvoering bij de Hoge Raad.

•

mr. dr. K.M. Zwaan, algemeen bestuurslid. Karin Zwaan is academisch coördinator van het Centrum
voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen. Zij maakt deel uit van het bestuur op voordracht
van de Commissie Meijers.

5.2. Werknemers
Het team van de Stichting Migratierecht Nederland wordt gevormd door:
5 juristen met een coördinerende/seniorfunctie:
– Mr. Gerd Westendorp: redactiesecretaris Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en redacteur Migratieweb,
– Mr. Tisanja Abali: senior redacteur Migratieweb,
– Mr. Chretienne Peeters: coördinator en redacteur Migratieweb,
– Mr. dr. Karen Geertsema: redactiesecretaris Asiel&Migrantenrecht,
– Mr. drs. Bernice Boermans: cursuscoördinator.
5 junior redacteuren (grotendeels rechtenstudenten):
– Nadia den Ouden: junior redacteur Migratieweb en coördinator vragendienst,
– Dide Swarte: junior redacteur Migratieweb,
– Azar Eskandari: junior redacteur Migratieweb,
– Esther Wolthuis: junior redacteur Migratieweb,
– Eva Berger: junior redactiesecretaris Asiel&Migrantenrecht.
De secretaris van de commissie Meijers
– Mr. Nejra Kalkan
Een driekoppige ondersteuning bestaande uit het secretariaat en een directeur:
– Ellie Spreeuw: secretaresse
– Ritha van den Burg: secretaresse
– Henny van de Mortel: directeur
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