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Hoogleraren recht: Leers kan Mauro wel degelijk verblijfsvergunning verlenen 

Minister Gerd Leers kan de Angolese asielzoeker Mauro wel degelijk een verblijfsvergunning verlenen. 

Daar zijn namelijk goede juridische argumenten voor op te voeren. Dat stelt een groep van twaalf 

rechtshoogleraren vandaag in een opiniestuk in de Volkskrant. 

Redactie 28 oktober 2011, 21:14

Gerd Leers tijdens het Kamerdebat over Mauro Beeld anp 

Leers zei eerder deze week alle mogelijkheden te hebben onderzocht om Mauro alsnog in Nederland 

te kunnen houden, maar er geen één gevonden te hebben. Volgens de hoogleraren heeft de minister 

echter een grote mate van vrijheid om zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken.  

 

Redelijkheid 

Daarvoor 'kunnen goede en juridisch houdbare argumenten worden aangevoerd', zo staat in het 

opiniestuk. Immers, de Raad van State oordeelde dan wel dat de minister 'in redelijkheid' heeft 

mogen oordelen dat Mauro geen verblijfsvergunning hoefde te worden verstrekt op grond van zijn 

gezinsbanden, maar dat geldt evengoed andersom.  

 

https://www.volkskrant.nl/search?query=Redactie


Mauro vormt namelijk een gezin met zijn pleegouders en pleegbroer. 'Dit gezinsleven verdient 

bescherming op grond van onder meer artikel 8 van het Europese mensenrechtenverdrag.'  

 

En dus, zo schrijven de hoogleraren: 'de rechter zou ongetwijfeld ook vinden dat de minister 

vanwege het gezinsleven in redelijkheid wél een vergunning aan Mauro kan geven. Dit zou een 

deugdelijke onderbouwing zijn voor het gebruik van de discretionaire bevoegdheid.' 

 

Aanzuigende werking 

Bovendien is het risico van de aanzuigende werking gering, betogen de juristen. Er zijn in Nederland 

maar een paar gevallen zoals Mauro.  

 

'Als de minister zijn hart wil laten spreken, dan kan dat prima. Er zijn goede juridische argumenten 

voor aan te voeren en er dreigt geen stortvloed van vergelijkbare zaken', besluiten de hoogleraren 

hun opiniestuk.  

 

De brief is onder andere ondertekend door Ulli Jessurun D'Oliveira oud-hoogleraar migratierecht 

(UvA) en Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht (VU). In totaal hebben twaalf (oud)-

hoogleraren hun naam onder het stuk gezet. Zij zijn werkzaam bij zes verschillende Nederlandse 

universiteiten. 

 

Lees het opiniestuk hier. 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoogleraren-recht-leers-kan-mauro-wel-degelijk-

verblijfsvergunning-verlenen~b0b9613c/ 
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