Migration Law Clinic VU zoekt zaken!
De Migration Law Clinic van de VU Amsterdam voorziet advocaten, non-gouvernementele
organisaties en andere spelers binnen het migratierecht kosteloos van kwalitatief hoogwaardig en
onafhankelijk juridisch advies over complexe vraagstukken van Europees migratierecht. Daarnaast
biedt de Clinic getalenteerde studenten de mogelijkheid hun juridische vaardigheden te
ontwikkelen. Zij doen onder begeleiding van de medewerkers van de Sectie Migratierecht van de VU
onderzoek en schrijven professionele adviezen.
De Clinic brengt advies uit ten behoeve van procedures die aanhangig zijn (of binnenkort worden) bij
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Europees Hof van Justitie (HvJEU).
De Migration Law Clinic richt zich op alle gebieden van het Europees migratierecht zoals asiel,
gezinshereniging, arbeidsmigratie, vrij verkeer van EU burgers en vreemdelingendetentie, inclusief
procesrechtelijke kwesties die daarmee samenhangen.
Mocht u advies van de Clinic wensen dan horen wij dat graag van u. We zijn op het moment op zoek
naar nieuwe zaken waarmee de studenten van de Clinic in oktober 2020 aan de slag kunnen gaan. U
kunt dan een expert opinie verwachten in januari 2021 (of eerder indien nodig in verband met een
procedure voor het HvJEU).
Verzoeken om advies kunnen liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 september 2020 per email
ingediend worden bij Marcelle Reneman, de coördinator van de Clinic (migrationlawclinic@vu.nl).
Wij verzoeken u in uw mail aan te geven:
• over welke concrete rechtsvraag het advies moet gaan
• wat het belang is van deze rechtsvraag
• in welke procedure het advies zal/kan worden ingediend
• op welke termijn het advies moet worden ingediend
De Migration Law Clinic geeft geen advies over hoe er in een individuele zaak geprocedeerd moet
worden. We zijn op zoek naar zaken met rechtsvragen die ook voor andere zaken van belang zijn.
Meer informatie over de Migration Law Clinic en eerder uitgebrachte adviezen kunt u vinden op
onze website: www.migrationlawclinic.org

