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C14-1 Richtlijn voor de coördinatie van de voor 
vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten 
aanzien van verplaatsing en verblijf, die 
gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare 
orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid 
(641221lEEG) 

Richtlijn van de Raad d.d. 25 februari 1964, nr. 64/221/EEG, Pb EG 
1964, nr. 56. 

e De Raad van de Europese Economische Gemeenschap, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, 
inzonderheid op artikel 56, lid 2, 

Gelet op Verordening no. 15 van de Raad van 16 augustus 1961 betreffende de eerste 
maatregelen ter verwezenlijking van het vrije verkeer van werknemers binnen de 
Gemeenschap l, inzonderheid op artikel 47, 

Gelet op de richtlijn van de Raad van 16 augustus 1961 inzake de administratieve pro- 
cedures en handelwijzen betreffende de toelating, de tewerkstelling en het verblijf van 
werknemers van een Lid-Staat en van hun familie in de andere Lid-Staten van de 
Gemeenschap 2, 

Gelet op de Algemene Programma's voor de opheffing van de beperkingen van de vrij- 
heid van vestiging en van het vrij verrichten van diensten3, inzonderheid op titel 11, 

Gelet op de richtlijn van de Raad van 25 februari 1964 inzake de opheffing van de 
beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten 
binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en het verrichten van diensten 4, 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

e Gezien het advies van het Europese Parlement 5, 

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 6, 

Overwegende dat de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
waarin een bijzondere regeling wordt vastgesteld voor vreemdelingen en die gerecht- 
vaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksge- 
zondheid, in de eerste plaats betrekking moet hebben op de voorwaardenvoor de toe- 
lating en het verblijf van de onderdanen van de Lid-Staten, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen om er al dan niet in loondienst werkzaamheden te verrich- 
ten of in de hoedanigheid van personen te wier behoeve diensten worden verricht; 

1. PB nr. 57 van 26.8.1961, blz. 1073161. 
2. PBN. 80van 13.12.1961, blz. 1513161. 
3. PB nr. 2 van 15.1.1962, blz. 32162 en 36/62. 
4. PB nr. 56 van 4.4.1964. blz. 850164. 
5. PB nr. 134van 14.12.1962, blz. 2861162. 
6. PB nr. 56 van 4.4.1964, bi2 856164. 
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Overwegende dat deze coördinatie met name veronderstelt dat de in de Lid-Staten 
gevolgde procedures voor het doen van een beroep op gronden van openbare orde, 
openbare veiligheid en volksgezondheid ter zake van verplaatsing en verblijf van 
vreemdelingen nader tot elkaar worden gebracht; 

Overwegende dat in elke Lid-Staat voor de onderdanen van de andere Lid-Staten vol- 
doende mogelijkheden tot beroep tegen bestuursrechtelijke besluiten op dit gebied 
dienen te worden opengesteld; 

Overwegende dat een opsomming van de ziekten en gebreken die een gevaar kunnen 
opleveren voor de volksgezondheid, de openbare orde en de openbare veiligheid 
onpraktisch zou zijn en het bovendien moeilijk zou zijn hierin volledigheid te 
betrachten, en dat volstaan kan worden met het vaststellen van categorieën van die 
aandoeningen, 

Heeft de volgende richtlijn vastgesteld: 

Artikel 1 

1. De bepalingen van deze richtlijn hebben betrekking op de onderdanen van een Lid- 
Staat die verblijf houden in of zich begeven naar een andere Lid-Staat van de 
Gemeenschap Óm er al dan niet in loondienst werkzaamheden te verrichten of in 
de hoedanigheid van personen te wier behoeve diensten worden verricht. 

2. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op de echtgenoot en de familieleden 
die voldoen aan de voorwaarden van de verordeningen en richtlijnen die op dit 
gebied ter uitvoering van het Verdrag zijn vastgesteld. 

Artikel 2 

1. Deze richtlijn heeft betrekking op de voorschriften betreffende de toelating op het 
grondgebied, de afgifte of verlenging van de verblijfsvergunning en de verwijdering 
van het grondgebied, die door de Lid-Staten worden vastgesteld om redenen van 
openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. 

2. Deze redenen mogen niet worden aangevoerd voor economische doeleinden. 

Artikel 3 

1. De maatregelen van openbare orde of openbare veiligheid moeten uitsluitend 
berusten op het persoonlijke gedrag van de betrokkene. 

2. Het bestaan van strafrechtelijke veroordelingen vormt op zichzelf geen motivering 
van deze maatregelen. 

3. Het verlopen van het identiteitsbewijs dat de toelating in het ontvangende land en 
de afgifte van de verblijfsvergunning mogelijk maakt, kan de verwijdering van het 
grondgebied niet wettigen. 

4. De staat die het identiteitsbewijs heeft afgegeven, laat de houder van dit bewijs 
zonder formaliteiten op zijn grondgebied toe, zelfs indien dit bewijs is verlopen of 
de nationaliteit van de houder wordt betwist. 
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Artikel 4 

1. De enige ziekten of gebrekeh die weigering tot toelating op het grondgebied of tot 
afgifte van de eerste verblijfsvergunning kunnen rechtvaardigen, zijn die welke zijn 
opgenomen in de als bijlage aangehechte lijst. 

2. Indien de ziekte of het gebrek zijn ontstaan na de afgifte van de eerste verblijfsver- 
gunning kan zulks de weigering van de verlenging van de verblijfsvergunning of 
verwijdering van het grondgebied niet wettigen. 

3. De Lid-Staten kunnen geen nieuwe bepalingen of handelwijzen invoeren die van 
meer beperkende aard zijn dan die welke op de datum van kennisgeving van deze 
richtlijn van kracht zijn. 

Artikel 5 

1. Het besluit inzake de verlening of de weigering van de eerste verblijfsvergunning 
moet zo spoedig mogelijk worden genomen en uiterlijk zes maanden nadat de aan- 
vraag is ingediend. 

De betrokkene wordt toegeitaan voorlopig op het grondgebied te verblijven totdat 
een besluit tot verlening of weigering van de verblijfsvergunning is genomen. 

2. Het ontvangende land kan, in gevallen waarin het dit nodig oordeelt, aan de Lid- 
Staat van herkomst en eventueel aan de andere Lid-Staten inlichtingen vragen 
omtrent de gerechtelijke antecedenten van de aanvrager. Deze raadpleging mag 
niet van stelselmatige aard zijn. 

De geraadpleegde Lid-Staat moet zijn antwoord binnen twee maanden doen toeko- 
men. 

Artikel 6 

De redenen van openbare orde, van openbare veiligheid of van volksgezondheid, die 
ten grondslag liggen aan een op hem betrekking hebbend besluit, worden ter kennis 
van de betrokkene gebracht, tenzij hiertegen uit een oogpunt van veiligheid van de 
Staat bezwaar bestaat. 

Artikel 7 

Het besluit tot weigering van afgifte of verlenging van een verblijfsvergunning of het 
besluit tot verwijdering van het grondgebied wordt aan de betrokkene medegedeeld. 
Deze mededeling vermeldt de toegemeten termijn waarbinnen het grondgebied moet 
worden verlaten. Behoudens in dringende gevallen mag deze termijn niet korter zijn 
dan veertien dagen in geval betrokkene nog geen verblijfsvergunning heeft ontvan- 
gen, en niet korter dan een maand in de overige gevallen. 

Artikel 8 

Betrokkene moet tegen het bekluit tot weigering van toelating, tot weigering van afgif- 
te of verlenging van de verblijfsvergunning of tegen het besluit tot verwijdering van 
het grondgebied kunnen beschikken over de mogelijkheden van beroep die open- 
staan voor de eigen onderdanen tegen bestuursrechtelijke besluiten. 
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Artikel 9 

1. Bij ontstentenis van mogelijkheden van gerechtelijk beroep of indien dit beroep 
slechts betrekking heeft op de wettigheid van het besluit of indien dit beroep geen 
opschortende werking heeft, wordt het besluit tot weigering van verlenging van de 
verblijfsvergunning of het besluit tot verwijdering van het grondgebied van een 
houder van een verblijfsvergunning, behoudens in dringende gevallen, slechts door 
de overheidsinstantie genomen na advies door een bevoegde instantie van het ont- 
vangende land ten overstaan waarvan de betrokkene gebruik moet kunnen maken 
van zijn middelen tot verweer en zich kan laten bijstaan of vertegenwoordigen vol- 
gens de procedure van de nationale wetgeving. 
Deze instantie moet een andere zijn dan die welke gerechtigd is om het besluit tot 
weigering van de verlenging van de verblijfsvergunning of het besluit tot verwijde- 
ring te nemen. 

2. Besluiten tot weigering van afgifte van de eerste verblijfsvergunning, alsmede het 
besluit tot verwijdering van het grondgebied vóór de afgifte van een dergelijk docu- 
ment worden, op verzoek van de betrokkene, ter behandeling voorgelegd aan de 
instantie waarvan het voorafgaand advies wordt voorgeschreven in lid 1. De betrok- 
kene is dan gemachtigd in persoon zijn middelen tot verweer voor te dragen, tenzij 
redenen van staatsveiligheid zich hier tegen verzetten. 

Artikel 10 

1. Binnen een termijn van zes maanden volgende op de kennisgeving van deze richt- 
lijn stellen de Lid-Staten de nodige maatregelen voor het volgen daarvan in wer- 
king; zij stellen de Commissie onverwijld in kennis van deze maatregelen. 

2. De Lid-Staten zien erop toe dat de tekst van alle belangrijke interne rechtsbepalin- 
gen die zij aanvaarden op het gebied waarop deze richtlijn van toepassing is, ter 
kennis van de Commissie wordt gebracht. 

Artikel 11 

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten. 
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bij C14-1, RL 641221lEEG 

A. Ziekten die een gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren: 
1. tot quarantaine aanleiding gevende ziekten vermeld in het Internationaal Gezond- 

heidsreglement no. 2 van 25 mei 1951 van de Wereldgezondheidsorganisatie; 
2. tuberculose van de luchtwegen, in een actief stadium of met ontwikkelingstenden- 

sen; 
3. s

yfi

lis; 
4. andere besmettelijke door infectie of parasieten teweeggebrachte ziekten, voorzo- 

ver zij in het ontvangende land onder beschermende bepalingen ten aanzien van 
de inwoners vallen. 

B. Ziekten en gebreken die een gevaar voor de openbare orde of de openbare veiligheid 
kunnen opleveren: 

1. verslaafdheid aan vergiften; 
2. ernstige geestelijke afwijkingen; duidelijke toestand van psychose gepaard gaande 

met opwinding, delirium, hallucinaties of verwardheid. 
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