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Criminoloog Simon (2007) beschreef in zijn Governing through crime hoe de aanpak van criminaliteit 

steeds meer is gericht op het bestraffen van daders ten koste van de verdieping in fundamentele 

oorzaken van criminaliteit in de samenlevingen. Tevens illustreerde hij hoe steeds meer sociale 

problemen door de lens van criminaliteit werden benaderd. In hun artikel Governing through 

migration control illustreren Bosworth en Guild (2008) voor de Britse casus hoe er middels 

criminalisering van vreemdelingen vorm wordt gegeven aan migratiecontrole, als deel van een breder 

proces met nieuwe narratieven over burgerschap en nationalisme; over inclusie en exclusie.  

Migratie controle geschiedt al lang niet meer uitsluitend via het vreemdelingenbeleid en het 

vreemdelingenrecht, maar in toenemende mate ook middels strafrecht (o.a. Van der Woude en Van 

der Leun 2017), het proces van crimmigratie (Stumpf 2006). Meer recent zien we maatregelen die 

illustreren hoe er ook andere ‘grenzen’ zijn waar migranten tegen aan kunnen lopen, waarbinnen de 

mobiliteit direct of indirect wordt begrensd en het proces van inclusie en exclusie vorm krijgt. 

Voorbeelden hiervan zij arbeidsmigratie (o.a. door voorkeursbeleid voor bepaalde categorieën 

arbeiders), huisvesting (o.a. middels tijdelijke huisvesting), criminaliteitsbestrijding (o.a. maatregelen 

voor overlast gevende asielzoekers) en gezondheid (o.a. maatregelen rondom COVID-19). Daarnaast 

zien we het ontstaan van vormen van externalisering van migratiecontrole, bijvoorbeeld in landen die 

als transitland voor migranten functioneren en afspraken over ontwikkelingsgelden gekoppeld aan het 

toezicht op mobiliteit richting Europa.  

Voor dit Themanummer ontvangen we graag empirische en theoretische bijdragen die betrekking 

hebben op het controleren of inperken van mobiliteit en migratie, door het opwerpen van nieuwe, 

onbekende of onbedoelde ‘grenzen’ en barrières voor mobiliteit. Hierbij denken we aan de volgende 

thema’s;  

- Externalisering van migratiecontrole 

- Crimmigratie.  

- Praktijken en wet- en regelgeving rondom arbeidsmigratie, huisvesting, criminaliteitsbestrijding, 

volksgezondheid in tijden van COVID-19    

- Reflecties op ‘Governing through migration control’  

- Rol van private actoren, in (nieuwe) samenwerkingsverbanden, die bedoeld of onbedoeld een effect 

hebben op migratie, inclusie en exclusie. 



Wij nodigen iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan dit themanummer van harte uit 

een concreet voorstel voor een artikel (1 A4) in te dienen bij de redactie van het Tijdschrift voor 

Criminologie (redactie.tvc@nscr.nl). Hierin dient u kort de centrale doelstelling van uw artikel, de 

gebruikte onderzoeksmethode en de resultaten van het onderzoek te beschrijven. 

U kunt uw voorstel tot uiterlijk 22 januari 2021 indienen. De ingediende voorstellen worden binnen 

drie weken door de redactie beoordeeld. Indien uw voorstel wordt geselecteerd, ontvangen wij uw 

artikel van maximaal 7.000 woorden graag uiterlijk 12 april retour, waarna de gebruikelijke peer 

review-procedure van TvC zal plaatsvinden. De redactie van dit themanummer bestaat uit prof. dr. 

mr. Conny Rijken (TiU), prof. dr. Richard. Staring (EUR) en prof.dr.mr Maartje van der Woude (UL) en 

dr. Lisa van Reemst (EUR). 
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