
Bijlage G 1-0 bij de Vreemdeïin~encirculaire 

Besluit van 27 november 1972 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit. 

v tb. 615). 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEI?, 

PRINSES ViW ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 2 november 

1972, Staf af deling Wetgeving Publiekrecht/~oofdaf deling Vreemdelingen- 

zaken en Grensbewaking, nr. 551/672; 
a 
9 

Gelet op de Vreemdelingenwet v tb. 1965, 40) ; 

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 

18 mei 1972 ter uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn van 

25 februari 1964 voor de ooördinatie van de voor vreemdelingen geldende 

bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die 

gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veilig- 

heid en de vclksgezondheid tot de werknemers die het recht uitoefenen om 

verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een be- 

trekking te hebben vervuld (72/194/~~~, Publikatieblad van de Europese 

Gemeenschappen van 26 mei 1972, nr. L. 121); 

Gelet op het op 31 januari 1967 te New York gesloten Protocol betreffende 

de status van vluchtelingen (~rb. 1.967, 76)., goedgekeurd door de Staten- 

Generaal op 30 maart 1968 (~rb. 1968, 183), hetwelk voor Nederland in 

werking is getreden door het neerleggen van de akte van toetreding op 29 

november 1968; 

De Raad van State gehoord (advies van 8 november 1972, nr. 19; 

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 22 

november 1972 , Staf af deling Wetgeving Publiekrecht/~oof dafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, nr. 584/672; 

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: 

Artikel I. 

In het Vreemdelingenbesluit v tb. 1966, 387) worden de volgende wijzi- 
gingen aangebracht: - A.-  



Bijlage G l-c (vervolg) bij de Vreemdelin~encirculaire 

Algemeen 
S NOTA VAX TOELICHTING 

De Raad van de Europese Gemeenschappen heeft op 18 mei 1972 een nieuwe 

richtlijn vastgesteld waarbij de werkingssfeer van de egn.coördinatie- 

richtlijn 64/221/E~~ van 25 februari 1964 (Puhlikatieblad van de Enropese 

Gemeenschappen van 4 april 1964 nr. 56) werd uitgebreid tot de werknemers 
die het recht uitoefenen om verblijf te houden op het grondgebied van een 

Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld. 

In overeenstemming met het daaromtrent in art.48, derde lid, onder b, van 
het E.E.G.-verdrag bepaalde heeft de Commissie van de Europese Gemeen- 

schappen de voorwaarden overeenkomstig welke dit recht kan worden uitge- 

oefend vastgesteld bij verordening (EEG) nr. 1251/70 van 29 juni 1970. 

Deze verordening trad in werking op 20 juli 1970 na bekendmaking in het 

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van jO juni 1970, nr. L.142, 

Aan de gewezen werknemers op wie de verordening van de Commissie betrek- 

king heeft, bleven tot nu toe echter formeel de rechtswaarborgen onthou- 

den welke uit hoofde van de co8rdinatierichtlijn zijn toegekend aan de in 

artikel 1 van die richtlijn genoemde personen. In deze leemte wordt door 

de nieuwe richtlfjn van de Raad voorzien. 

Deze richtlijn 7 2 / 1 9 4 / ~ ~ ~  is bekendgemaakt in het Publikatiealad van de 

Europese Gemeenschappen van 26 mei 1972, nr. L. 121. 

In tegenstelling tot de verordening van de Commissie, welke als zodanig 

, rechtstreeks toepasselijk is, noopt de richtlijn tot aanpaeising van de 

nationale bepalingen op het gebied van het vreemdelingenrecht. 

Daarmede worden dan de personen op welke de verordening van de Commissie 

bedekking heeft, geheel gelijk gesteld met de in artikel 91, eerste lid, 

onder &.en 2 van het Vreemdelingenbesluit genoemde "begunstigde E.E.G." 

onderdanenn. Voor de nadere omschrijving van de onderwerpelijke groep 

in artikel 91 kan worden volstaan met een verwijzing naar de verordening 

van de Commissie omdat deze op zichzelf reeds tot het hier te lande 

geldende recht behoort. 

-Van de gelegenheid van deze wijziging van het Vreemdelingenbesluit is 

gebruik gemaakt om in de aanhef mede melding te maken van het Protocol 

betreffende de status van vluchtelingen, waardoor duidelijk tot uit- 

drukking komt dat toepasselijkheid van het Vluchtelingenverdrag - anders 
dan in de nota van toelichting op het qreemdelingenbesluit (ad artikel 104 



eerste en tweede lid) nog kon worden gestela - niet langer beperkt 

is tot gebenrteniesen welke vbbr 1 jmnarf 1951 hebben plaatsgevonden. 

b. sub 1 
De voorgestelde wijziging houdt verband met de vaststelling door de 

Raad van de Europese Gemeenschappen van ri 7htli jn 72/194/EEG, waar- 

door de werkingssfeer van richtlijn 64/221/~~~ van de Raad wn~dt uit- 

gebreid tot de personen op welke verordening (E33~) nr,1251/70 van de 

Commissie betrekking heeft. 

sub 2 
Door deze wijziging wordt in de aanhef van het besluit nitd&kkelijk 

melding gemaakt van het inmiddels voor Nederland in werking getreden, 

op 31 januari 1967 te New York gesloten Protocol betreffende de status 

van vluchtelingen. 

B. Deze wijziging strekt t03 uitvoering van artikel 1 van de nieuwe rioht- 

lijn van de Raad. Door aanduiding in artikel 91 van de vreemdelingen 

op wie de verordening van de Commissie betrekking heeft als *begunstig- 

de E.E.G.-onderdanenn worden alle in Hoofdstuk PI, Afdeling A, van het 

Vreemdelingenbesluit ten aanzien van begunstigde E.E.G.-onderdanen in 

het algemeen geldende bepalingen ook op hen van toepassing, met name 

-de bepalingen van de artikelen 95 en 97 tot en met 102, welke strekken 

tot uitvoering van de coördinatierichtlijn. 

C. sub 1 
De aanvulling van artikel 94, eerste lid, houat verband met het be- 
paalde in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder g van de trerordenfng 

van de Commissie en is, wegens het zelfwerkende karakter van de ver- 

ordening als Zobanig, strikt genomen overbodig. Naar de mening van de 

ondergetekende bestaat er niettemin ter wille van de overzichtelijk- 

hei& aanleiding deze bepaling in de voorschriften van de nationale 

wetgeving over te nemen, omdat in artikel 94 voor alle onderscheiden 
groepen begunstigde E.E.G.-onderdanen op wie de gemeeneahapsbepalifngen 

van toepassing zijn, de geldigheidsduur van de hun te verlenen ver- 

gunning tot verblijf wordt vzstgesteld. 

- sub 2 - 



sub 2 
De aanvulling van het derde lid van artikel 94, het welk de verlenging 
van de geldigheidsduur van de vergunning tot verblijf betreft, houdt 

verband met de voorgestelde aanvulling van het eerste lid van dit 

artikel. 

D. Deze wijziging ie van redactionele aard. Uit de bestaande tekst van 

het eerste lid van artikel 99 zou men - ten onrechte - kunnen afleiden 
drt een vreemdeling die niet meer de hoedanigheid van begunstigde E.E.G.- 

oiderdaan bezit, toch nog de rechtsbescherming van Afdeling A van Hoofd- 

stuk V1 van het Vreemdelingenbesluit geniet. Door de voorgestelde wij- 

ziging k m t  duid el ij^ naar voren dat in' een dergelijk geval de voor 

vreemdelingen in het algemeen geldende bepalingen van toepassing zijn 

(voor zover althans niet een andere begunstigende regeling - zoals het 
Europees Vestigingsverdrag - op deze vreemdeling van toepassing is ). 

Op grond van deze bepalingen zal de vreemdeling tegen beschikkingen tot 

intrekking van de vergunning tot verblijf of tot weigering van de ver- 

lenging van de geldigheidsduur daarvan de gewone rechtsmiddelen van de 

Vreemdelingenwet kunnen aanwenden. 

Artikel 11. 

Krachtens artikel 2 van de richtlijn 72/194/~~~ van 18 mei 1972 moeten 

de nodige nationale uitvoeringsmaatregelen binnen zes maanden, volgende 

op de kennisgeving van die richtlijn aan de Lid-Staaen (19 mei 1972), tot 

stand worden gebracht. Voor het geval dat de publikatie in het Nederlandse 

Staatsblad niet tijdig (uiterlijk op 16 november 1972) zou kunnen geschie- 
l 

den, verleent artikel I1 terugwerkende kracht - tot 18 november 1972 - 
aan de w1 jzigingen die in artikel I zijn voorzien, 

De Staatssecretaris van Justitie, 

J;H. Groeheide. 


