ACVZ is op zoek naar twee nieuwe commissieleden
De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan
dat de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseert over migratie
aspecten. De deskundigen in de commissie worden op persoonlijke titel voor vier jaar
benoemd. Een secretariaat van onderzoekers ondersteunt de

commissie bij haar

werkzaamheden.
Voor geschikte kandidaten gelden de volgende criteria:







Inzicht in en ervaring met bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken met
betrekking tot vreemdelingen zowel op nationaal als op Europees en
internationaal niveau.
Bestuurlijke en politieke sensitiviteit, strategisch en tactisch inzicht.
Goede communicatieve vaardigheden.
Het vermogen en de wil om in teamverband te opereren.
Effectief netwerker.

Voor vacature 1 wordt in aanvulling op deze criteria specifiek gezocht naar een
hooggekwalificeerde jurist, bij voorkeur met een specialisatie in het Europees recht /
asielrecht.
Voor vacature 2 wordt in aanvulling op de genoemde criteria gezocht naar iemand met
ruime ervaring op een of meerdere van de volgende terreinen: politiek/bestuur,
politicologie/bestuurskunde/economie, sociologie/sociale geografie. Dit in combinatie
met aantoonbare affiniteit tot het terrein van migratie.

Voor het overige wordt van beide kandidaten verwacht dat zij over een onafhankelijke
oordeelsvorming beschikken en geen aantoonbare politieke vooringenomenheid hebben op
het terrein van migratie.
Omdat de ACVZ, behalve naar een multidisciplinaire samenstelling en een evenredige
man/vrouw verhouding, ook streeft naar een gedifferentieerde samenstelling, gaat de
voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar kandidaten met een migratieachtergrond.

Artikel 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat: ambtenaren die werkzaam zijn bij een
ministerie of een daaronder ressorterende instelling, dienst of bedrijf, dan wel anderszins
werkzaamheden verrichten in ondergeschiktheid aan Onze Ministers, niet tot lid worden
benoemd

Het lidmaatschap van de ACVZ vraagt een tijdsbeslag van minstens 2 dagen per maand.
Honorering vindt plaats op basis van de Kaderwet Adviescolleges.

Uw sollicitatie kunt u richten aan de voorzitter van de ACVZ, de heer mr. J.N.M. Richelle.
Postbus 20301 2500 EH Den Haag, of per mail acvz@acvz.org
U kunt solliciteren tot 9 maart 2019

Nadere informatie over de vacatures is te verkrijgen bij de voorzitter van de ACVZ, de heer
J.N.M. Richelle en of de secretaris-directeur, de heer W.N. Mannens, Tel: 070 - 370 4300.
acvz@acvz.org
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