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Inleiding

Op 5 juli 2002 is artikel 3.86 van het
Vreemdelingenbesluit 2000 gewijzigd,
welke wijziging op 17 juli 2002 in
werking is getreden. Het betreft hier
een aanscherping van de zogenaamde
glijdende schaal inzake openbare
orde. Als gevolg hiervan wordt de
tekst van hoofdstuk B1 2.2.4.2
Vreemdelingencirculaire 2000 in over-
eenstemming gebracht met deze wijzi-
ging. Voorts wordt de tekst van
hoofdstuk B1, paragraaf 2.2.4.3 ver-
duidelijkt met betrekking tot het
raadplegen van de registratiesyste-
men. 
Ten slotte wordt het beleid ten aan-
zien van de toepassing van artikel 67,
eerste lid, onder a en c
Vreemdelingenwet 2000 nader inge-
vuld en in overeenstemming gebracht
met de aanpassing van de glijdende
schaal. 

Wijzigingen

De tekst van hoofdstuk B1, paragraaf
2.2.4.2 komt als volgt te luiden:

2.2.4.2 Verdere verblijfsaanvaarding
Ingevolge artikel 18, eerste lid, onder
e, Vreemdelingenwet, kan een aan-
vraag tot het verlengen van de geldig-

heidsduur van een verblijfsvergunning
voor bepaalde tijd  worden afgewezen
indien de vreemdeling een gevaar
vormt voor de openbare orde of
nationale veiligheid. Op grond van
artikel 18, tweede lid,
Vreemdelingenwet kunnen bij of
krachtens algemene maatregel van
bestuur regels worden gesteld over de
toepassing van deze grond. Dergelijke
regels zijn neergelegd in de artikelen
3.86 en 3.87 Vreemdelingenbesluit.

Artikel 3.86 Vreemdelingenbesluit
1. De aanvraag tot het verlengen van
de geldigheidsduur van de verblijfs-
vergunning voor bepaalde tijd,
bedoeld in artikel 14 van de Wet, kan
worden afgewezen op grond van arti-
kel 18, eerste lid, onder e, van de Wet
wegens gevaar voor de openbare
orde, indien:
a. er ernstige redenen zijn om te ver-
onderstellen dat de vreemdeling zich
schuldig heeft gemaakt aan gedragin-
gen als bedoeld in artikel 1F van het
Vluchtelingenverdrag; 
b. de vreemdeling de echtgenoot of de
echtgenote, het minderjarige kind, de
partner of het meerderjarige kind,
bedoeld in artikel 29, onder e of f,
van de Wet, is van een in Nederland
verblijvende vreemdeling ten aanzien
van wie er ernstige redenen zijn om te
veronderstellen dat deze zich schuldig
heeft gemaakt aan gedragingen als
bedoeld in artikel 1F van het
Vluchtelingenverdrag, of
c. de vreemdeling met een verblijfs-
duur korter dan drie jaar wegens een
misdrijf waartegen een gevangenis-
straf van twee jaar of meer is
bedreigd, bij onherroepelijk geworden
rechterlijk vonnis een gevangenisstraf,
een taakstraf of de maatregel,
bedoeld in artikel 37a van het
Wetboek van Strafrecht, dan wel het
buitenlandse equivalent daarvan, is
opgelegd, en het onvoorwaardelijk
ten uitvoer te leggen gedeelte van die
straf of maatregel ten minste gelijk is
aan de in het tweede lid bedoelde
norm;
d. de vreemdeling wegens een misdrijf
waartegen een gevangenisstraf van
drie jaar of meer is bedreigd bij

onherroepelijk geworden rechterlijk
vonnis een gevangenisstraf, een taak-
straf of de maatregel, bedoeld in arti-
kel 37a van het Wetboek van
Strafrecht, dan wel het buitenlandse
equivalent daarvan, is opgelegd, en
het onvoorwaardelijk ten uitvoer te
leggen gedeelte van die straf of maat-
regel ten minste gelijk is aan de in het
tweede lid bedoelde norm.
2. De in het eerste lid, onder c en d,
bedoelde norm bedraagt bij een ver-
blijfsduur van: 
minder dan 1 jaar: een maand; 
ten minste 1 jaar, maar minder dan 2
jaar: 3 maanden; 
ten minste 2 jaar, maar minder dan 3
jaar: 6 maanden
ten minste 3 jaar maar minder dan 4
jaar: 9 maanden; 
ten minste 4 jaar maar minder dan 5
jaar: 12 maanden; 
ten minste 5 jaar maar minder dan 6
jaar: 24 maanden; 
ten minste 6 jaar maar minder dan 7
jaar: 30 maanden; 
ten minste 7 jaar maar minder dan 8
jaar: 36 maanden; 
ten minste 8 jaar maar minder dan 9
jaar: 45 maanden; 
ten minste 9 jaar maar minder dan 10
jaar: 54 maanden; 
ten minste 10 jaar maar minder dan
15 jaar: 60 maanden; 
ten minste 15 jaar maar minder dan
20 jaar: 96 maanden.
3. Bij de toepassing van het eerste lid,
onder c en d, wordt mede betrokken
de buiten Nederland gepleegde of
bestrafte inbreuk op de openbare
orde, voorzover die naar Nederlands
recht een misdrijf oplevert waartegen
een gevangenisstraf van twee, onder-
scheidenlijk drie jaren of meer is
bedreigd en waarbij de strafmaat ver-
gelijkbaar is met de strafmaat die in
Nederland zou zijn opgelegd wanneer
het feit in Nederland zou zijn
gepleegd. 
4. Voor de toepassing van het tweede
lid wordt onder verblijfsduur ver-
staan: de duur van het rechtmatige
verblijf als bedoeld in artikel 8, onder
a tot en met e, dan wel l, van de Wet
of als Nederlander, direct vooraf-
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gaande aan het moment waarop het
misdrijf is gepleegd of aangevangen. 
5. Bij de berekening van de in het
tweede lid bedoelde norm wordt
betrokken:
a. ingeval van een verblijfsduur vijf
jaren of minder, de totale duur van
alle onvoorwaardelijk opgelegde
gedeelten van de straffen en maatre-
gelen, bedoeld in het eerste lid, onder
c en d, en 
b. ingeval van een veroordeling tot
een taakstraf: de duur van de vervan-
gende hechtenis die de rechter heeft
vastgesteld voor het geval de veroor-
deelde de taakstraf niet naar behoren
verricht. 
6. In afwijking van het eerste lid
wordt de aanvraag niet afgewezen,
indien de vreemdeling minderjarig is
en één van zijn ouders met de
Nederlandse nationaliteit in
Nederland is gevestigd.
7. In afwijking van het eerste lid
wordt de aanvraag niet afgewezen:  
a. bij een verblijfsduur van tien jaren,
tenzij er sprake is van een gewelds-
misdrijf of handel in verdovende mid-
delen; 
b. bij een verblijfsduur van vijftien
jaren, tenzij er sprake is van handel
in verdovende middelen, of
c. bij een verblijfsduur van twintig
jaren.
8. Indien de vreemdeling in
Nederland is geboren of voor zijn
tiende jaar rechtmatig verblijf als
bedoeld in artikel 8, onder a tot en
met e dan wel l van de Wet, heeft
gekregen, wordt de aanvraag in afwij-
king van het eerste lid niet afgewezen:
a. bij een verblijfsduur van tien jaar,
tenzij er sprake is van handel in ver-
dovende middelen, of
b. bij een verblijfsduur van vijftien
jaar.
9. Bij de indiening van de aanvraag
ondertekent de vreemdeling van
twaalf jaar of ouder een anteceden-
tenverklaring. Het model van de ver-
klaring wordt bij ministeriële regeling
vastgesteld.

<<Artikel 3.87
Vreemdelingenbesluit>>

Toelichting glijdende schaal
De ernst van de inbreuk op de open-
bare orde wordt bepaald aan de hand
van de strafmaat. Om te beoordelen
of het verdere verblijf aan een vreem-
deling kan worden ontzegd, wordt de
hoogte van de opgelegde straf gerela-

teerd aan de duur van het verblijf van
de vreemdeling in Nederland, op het
moment dat het misdrijf werd
gepleegd. Dit is het principe van de
zogenaamde glijdende schaal.

Deze regels zijn van toepassing op
alle gevallen waarin sprake is van
verlenging of wijziging van het ver-
blijf, alsmede indien een verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd
als bedoeld in artikel 14
Vreemdelingenwet wordt ingetrokken.

Indien de vreemdeling houder van
een verblijfsvergunning regulier, voor
bepaalde of onbepaalde tijd, of
Nederlander is geweest, en niet tijdig
een aanvraag heeft ingediend, zijn de
regels van de artikelen 3.86 en 3.87
Vreemdelingenbesluit eveneens van
toepassing, indien:
– de aanvraag (tot het verlenen, het
wijzigen of het verlengen van een ver-
blijfsvergunning) is ontvangen binnen
zes maanden nadat het verblijfsrecht
op grond van de eerdere verblijfsver-
gunning of het Nederlanderschap is
geëindigd;
– er geen onjuiste gegevens zijn vers-
trekt dan wel gegevens zijn achterge-
houden, die tot afwijzing van de oor-
spronkelijke aanvraag zouden hebben
geleid; en 
– de vreemdeling zijn hoofdverblijf
niet buiten Nederland heeft gevestigd. 

Artikel 1F Vluchtelingenverdrag 
Verder verblijf wordt ontzegd, indien
er ernstige redenen zijn om te veron-
derstellen dat de vreemdeling of een
in Nederland verblijvend gezinslid als
bedoeld in artikel 29, onder e en f,
Vreemdelingenwet, zich schuldig heeft
gemaakt aan gedragingen, als bedoeld
in artikel 1F van het
Vluchtelingenverdrag. Een (strafrech-
telijke) veroordeling is niet noodzake-
lijk. Deze grond is niet afhankelijk
gesteld van het tijdstip waarop de
gedraging is gepleegd of eventueel
bestraft. Deze grond is nader uitge-
werkt in deel C1/ 5.13.3. Voor een in
Nederland verblijvend gezinslid dat
op eigen gronden aanspraak maakt
op vluchtelingenrechtelijke bescher-
ming zie deel C1/ 4.6.4.

Strafrechtelijke antecedenten
Verder verblijf wordt ontzegd, indien
de vreemdeling
– wegens een misdrijf;
– waartegen bij een verblijfsduur van
minder dan drie jaar een gevangenis-
straf van twee jaar of meer is

bedreigd, of bij een verblijfsduur van
drie jaar of meer een gevangenisstraf
van drie jaar of meer is bedreigd;
– bij onherroepelijk geworden rech-
terlijk vonnis;
– is veroordeeld tot een gevangenis-
straf of een taakstraf, of hem de
maatregel van terbeschikkingstelling
(artikel 37a van het Wetboek van
Strafrecht) is opgelegd; en
– het onvoorwaardelijk ten uitvoer te
leggen gedeelte van die straf of maat-
regel ten minste gelijk is aan de corre-
sponderende norm van de glijdende
schaal.

Misdrijven 
De enkele omstandigheid dat de
vreemdeling een gevaar voor de open-
bare orde vormt, wordt niet geba-
seerd op iedere willekeurige misstap
die tot een sanctie heeft geleid. De
misdraging moet wel voldoende ern-
stig zijn geweest. De ernst komt tot
uiting in het feit dat alleen misdrijven
in aanmerking worden genomen.
Bovendien moet ook de sanctie die
daarop is gevolgd, voldoende zwaar
zijn. Dat betekent dat misdragingen
die strafrechtelijk als overtreding wor-
den gekwalificeerd of die buiten het
strafrecht zijn afgedaan (bijvoorbeeld
met een bestuurlijke boete of uitslui-
tend een civiele veroordeling tot scha-
devergoeding) buiten beschouwing
blijven. Of een bepaalde misdraging
een misdrijf of een overtreding is, is
afhankelijk van de desbetreffende
wetgeving. Misdrijven zijn opgeno-
men in het Tweede Boek van het
Wetboek van Strafrecht (de artikelen
92-423 WvS), maar ook in bijzondere
wetten, zoals de Wet Economische
Delicten (WED) en de Opiumwet.
Steeds zal de desbetreffende wet moe-
ten worden geraadpleegd om te
bezien of het desbetreffende feit een
misdrijf (of een overtreding) is. Deze
wetten zijn te raadplegen via de web-
site www.overheid.nl 

Strafbedreiging van twee respectieve-
lijk drie jaar of meer
Tegen de meeste misdrijven is een
maximale door de rechter op te leg-
gen straf bedreigd van drie jaar of
meer. Een aantal misdrijven kent een
lagere strafbedreiging van twee jaar,
waarvan de belangrijkste zijn mishan-
deling (art. 300, eerste lid WvS) en
vernieling (art. 350 WvS).
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Onherroepelijk geworden rechterlijk
vonnis
Het vonnis waarbij de straf of maat-
regel is opgelegd, moet onherroepelijk
zijn. Indien het vonnis nog niet
onherroepelijk is, of indien er een
strafzaak openstaat, wordt contact
opgenomen met het Openbaar
Ministerie. De beslistermijn kan met
toepassing van artikel 25, tweede lid,
Vreemdelingenwet schriftelijk met
maximaal zes maanden worden ver-
lengd.

Onvoorwaardelijke straf
Bij de glijdende schaal worden alleen
de onvoorwaardelijk ten uitvoer te
leggen gedeelten van de straf meege-
teld bij de berekening van de norm in
de glijdende schaal. 

Cumulatie
In geval van meerdere veroordelingen
worden de onvoorwaardelijke gedeel-
ten bij elkaar opgeteld, indien de ver-
blijfsduur (de periode waarin de
vreemdeling, voorafgaande aan het
plegen van het eerste misdrijf, op
grond van een geldige verblijfsvergun-
ning in Nederland verbleef) vijf jaren
of korter is.

Taakstraf
Een taakstraf is ofwel een werkstraf
(het verrichten van onbetaalde arbeid
ten algemene nutte, ATAN) ofwel een
leerstraf (het volgen van een leertra-
ject) dan wel een combinatie van bei-
den. De taakstraf komt in plaats van
een gevangenisstraf. In geval van een
veroordeling tot een taakstraf wordt
de duur van de door de rechter
bepaalde vervangende hechtenis als
uitgangspunt genomen bij de toepas-
sing van de glijdende schaal. Dit bete-
kent dat de taakstraf wordt tegenge-
worpen ongeacht de duur van de
taakstraf. (Zie de artikelen 22 c en d
WvS)

Gratie
Aan het feit dat een straf geheel of
gedeeltelijk, voorwaardelijk of
onvoorwaardelijk, door Nederlandse
of buitenlandse autoriteiten is kwijt-
gescholden, komt voor de toepassing
van deze regels geen zelfstandige bete-
kenis toe.

Bijzondere categorieën  
a. Minderjarige vreemdelingen met een
in Nederland gevestigde Nederlandse
ouder

Op grond van hun bijzondere banden
met Nederland vinden ongewenstver-
klaring en ontzegging van verder ver-
blijf op grond van gevaar voor de
openbare orde niet plaats ten aanzien
van deze vreemdelingen. (zie artikel
3.50, vierde lid Vreemdelingenbesluit)

b. Vreemdelingen die in Nederland zijn
geboren dan wel voor hun tiende
levensjaar tot Nederland zijn toegela-
ten
Om reden van hun bijzondere banden
met Nederland geldt voor hen dat bij
een verblijfsduur van ten minste tien
en minder dan vijftien jaar alleen in
geval van veroordeling wegens handel
in verdovende middelen ontzegging
van verder verblijf en ongewenstver-
klaring plaats zal vinden en bij een
verblijfsduur van ten minste vijftien
jaar niet tot verblijfsbeëindiging
wordt overgegaan.

c. Vreemdelingen met een verblijfsduur
van tien jaar of langer
Bij een verblijfsduur van tien jaren,
wordt alleen tot verblijfsbeëindiging
overgegaan ingeval van een gewelds-
misdrijf of handel in verdovende mid-
delen. 
Bij een verblijfsduur van vijftien
jaren, wordt alleen tot verblijfsbeëin-
diging overgegaan ingeval van handel
in verdovende middelen. Bij een ver-
blijfsduur van twintig jaren, wordt
niet meer tot verblijfsbeëindiging
overgegaan.

In het buitenland gepleegde en/of
berechte misdrijven 
Strafbare feiten die in het buitenland
zijn gepleegd of bestraft, worden
eveneens bij de beoordeling van het
gevaar voor de openbare orde betrok-
ken, doch slechts voor zover het gaat
om strafbare feiten die naar
Nederlands recht misdrijven zijn. Dat
geldt ook indien het strafbare feit
naar buitenlands recht een overtre-
ding, maar naar Nederlands recht een
misdrijf is. Of het feit naar
Nederlands recht een misdrijf is
(waartegen een gevangenisstraf van
twee of drie jaren of meer is
bedreigd) wordt beoordeeld aan de
hand van de strafbepalingen in het
Wetboek van Strafrecht of de bijzon-
dere Nederlandse strafwetten.
Bij verblijfsbeëindiging gaat het om
(een of meer) strafbare feiten die naar
Nederlands recht misdrijven zijn
waartegen een gevangenisstraf van

respectievelijk twee of drie jaren of
meer is bedreigd.
Voor de toepassing  van de glijdende
schaal, dient tevens te worden beoor-
deeld welke gevolgen naar
Nederlands recht aan de strafbare fei-
ten zouden zijn verbonden, indien die
strafbare feiten in Nederland zouden
zijn gepleegd en bestraft. Voor die
beoordeling is van belang dat de
vreemdeling zelf alle relevante gege-
vens en bescheiden met betrekking tot
de strafbare feiten en de afdoening
daarvan verschaft, waarbij valt te
denken aan een gewaarmerkt afschrift
van het strafvonnis. Aan de hand van
de gegevens die de vreemdeling heeft
verschaft of anderszins bekend zijn
geworden, wordt contact opgenomen
met het Openbaar Ministerie voor de
vraag welke straf in Nederland voor
het betreffende strafbare feit zou zijn
gevorderd, waarbij wordt aangesloten
bij de gepubliceerde richtlijnen van
het Openbaar Ministerie met betrek-
king tot de eis van de Officier ter zit-
ting.

De tekst van hoofdstuk B1, paragraaf
2.2.4.3 komt als volgt te luiden:

2.2.4.3 Procedurele aspecten 

Antecedentenverklaring
Bij de aanvraag die in Nederland
wordt ingediend, wordt door iedere
vreemdeling van 12 jaar of ouder een
antecedentenverklaring ondertekend.
De vreemdeling die aangeeft de ver-
klaring niet naar waarheid te kunnen
ondertekenen, verschaft daarvoor de
reden(en) en onderbouwt die met de
relevante gegevens en bescheiden. 

Ongewenstverklaring
Zowel bij de weigering van eerste ver-
blijf als bij ontzegging van voortgezet
verblijf wegens gevaar voor de open-
bare orde of de nationale veiligheid
dient steeds beoordeeld te worden of
de vreemdeling tevens ongewenst
wordt verklaard. (Zie B1/2.2.4.4)

Raadplegen systemen
Bij iedere aanvraag tot het verlenen,
het verlengen of het wijzigen van de
verblijfsvergunning, alsmede in het
kader van een adviesaanvrage inzake
een aanvraag tot een machtiging tot
voorlopig verblijf worden het
Schengen informatie systeem (SIS),
het Opsporingsysteem (OPS), het
Herkenningsdienstsysteem (HKS) en
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het Justitieel documentatiesysteem
(JDD) geraadpleegd. Bij het raadple-
gen van de systemen wordt zo moge-
lijk rekening gehouden met eventuele
aliassen en alternatieve schrijfwijzen. 
Indien tussen de aanvraag en behan-
deling van de aanvraag meer dan zes
maanden zijn verstreken, dienen
opnieuw de genoemde systemen te
worden geraadpleegd.
In alle gevallen waarin een verblijfs-
vergunning (of in geval van een
machtiging tot voorlopig verblijf een
positief advies) zal worden afgegeven,
worden, indien de laatste raadpleging
meer dan drie maanden daarvoor
heeft plaatsgevonden, de genoemde
systemen opnieuw geraadpleegd.

De tekst van hoofdstuk B1, paragraaf
2.2.4.4 komt als volgt te luiden:

2.2.4.4 Ongewenstverklaring
Gronden voor de ongewenstverkla-
ring

<<Artikel 67 Vreemdelingenwet >>

<<Artikel 6.5 Vreemdelingen-
besluit >>

Algemene toelichting
Artikel 67, eerste lid,
Vreemdelingenwet noemt een vijftal
gronden voor ongewenstverklaring.
Artikel 6.5 Vreemdelingenbesluit geeft
de gevallen aan waarin in ieder geval
tot ongewenstverklaring kan worden
overgegaan.
Bij de toepassing van de ongewenst-
verklaring worden de persoonlijke
belangen van de vreemdeling zorgvul-
dig afgewogen tegen het algemene
belang, dat uit een oogpunt van
openbare orde met de ongewenstver-
klaring is gediend.
Het betreft hier een administratieve
maatregel die ten doel heeft bepaalde
vreemdelingen, aan wie het niet of
niet langer is toegestaan in Nederland
te verblijven, uit ons land te weren.

Door de ongewenstverklaring
wordt het verblijf in en illegale terug-
keer naar Nederland van de vreemde-
ling strafbaar. Een vreemdeling die in
Nederland verblijft, terwijl hij weet of
ernstige redenen heeft om te vermoe-
den dat hij tot ongewenste vreemde-
ling is verklaard, maakt zich schuldig
aan een misdrijf (artikel 197 WvS).

De ongewenstverklaring betekent
tevens dat artikel 8 Vreemdelingenwet
niet van toepassing is op ongewenst

verklaarde personen. Dit heeft tot
gevolg dat deze vreemdelingen -
zolang de ongewenstverklaring van
kracht blijft - niet gedurende de ’vrije
termijn’ in Nederland mogen verblij-
ven en geen andere titel tot verblijf
kunnen verkrijgen. Dit betekent
tevens dat in het kader van de grens-
bewaking aan deze vreemdelingen de
toegang tot het grondgebied zal wor-
den geweigerd. Evenmin is het hun
toegestaan de behandeling van een
aanvraag in Nederland af te wachten.

Toelichting artikel 67, eerste lid
Vreemdelingenwet 
Ad a. Het betreft hier vreemdelingen
die bij herhaling een bij de
Vreemdelingenwet strafbaar gesteld
feit hebben begaan (zie artikel 108
Vreemdelingenwet). Er moet ter zake
een proces-verbaal zijn opgemaakt of
sprake zijn van een transactie ter
zake van de gepleegde overtredingen
om tot ongewenstverklaring over te
kunnen gaan. 
Het kan hier bijvoorbeeld betreffen
overtredingen van de artikelen 4.37,
4.38 en 4.39 Vreemdelingenbesluit.
Een vreemdeling die na zijn uitzetting
wederom – in strijd met de wettelijke
bepalingen – hier te lande wordt aan-
getroffen dient te worden gewaar-
schuwd dat, indien hij nogmaals op
onwettige wijze Nederland binnen-
komt, zijn ongewenstverklaring zal
worden voorgesteld. Van deze waar-
schuwing wordt een  aantekening in
de vreemdelingenadministratie
gemaakt. 

Ad b. Het betreft hier vreemdelingen
die rechtmatig in Nederland op grond
van een verblijfsvergunning verbleven
en wier verblijf wegens inbreuk op de
openbare orde is beëindigd, bijvoor-
beeld door een beslissing om de gel-
digheidsduur van de verblijfsvergun-
ning niet te verlengen of de
verblijfsvergunning in te trekken. De
glijdende schaal (artikel 3.86
Vreemdelingenbesluit) is daarbij van
toepassing. In alle gevallen vergt ver-
blijfsbeëindiging dat de sanctie onher-
roepelijk is geworden. Indien de
vreemdeling, binnen zes maanden
nadat de geldigheidsduur van de ver-
leende vergunning is verstreken, een
aanvraag heeft ingediend tot verlen-
ging van de verblijfsvergunning, is de
glijdende schaal eveneens van toepas-
sing.

Ad c. Ten aanzien van deze grond tot
ongewenstverklaring vallen twee cate-
gorieën te onderscheiden:
– Ingevolge artikel 6.5, onder b
Vreemdelingenbesluit kan tot onge-
wenstverklaring worden overgegaan
in geval van een veroordeling tot een
gevangenisstraf of indien een vrij-
heidsbenemende maatregel is opge-
legd van (in totaal) zes maanden of
meer wegens een misdrijf. Het gaat
hier dus om een categorie vreemdelin-
gen die tot een langdurige gevange-
nisstraf is veroordeeld of waarbij een
langdurige vrijheidsbenemende maat-
regel is opgelegd.
(Onder langdurig wordt in het beleid
verstaan een periode van zes maan-
den of langer, vergelijk B2/2.10)
– Daarnaast kan tot ongewenstver-
klaring op grond van artikel 67, eer-
ste lid, onder c  Vreemdelingenwet
worden overgegaan indien de vreem-
deling bij herhaling is veroordeeld tot
een (korte) gevangenisstraf of maatre-
gel of tot een taakstraf ter zake van
een misdrijf, dan wel een transactie-
aanbod heeft aanvaard. Het betreft
hier vreemdelingen die niet rechtma-
tig in Nederland op grond van een
verblijfsvergunning verblijven en door
het herhaald plegen van strafbare fei-
ten overlast veroorzaken. De vrij-
heidstraf of maatregel hoeft niet
onherroepelijk te zijn opgelegd. 
Voor zover deze categorieën vreemde-
lingen een aanvraag hebben ingediend
tot het verlenen van een verblijfsver-
gunning of machtiging tot voorlopig
verblijf, wordt die aanvraag afgewe-
zen. (B1/2.2.4.1)

Ad d. Een vreemdeling die in één van
de Benelux of Schengen lidstaten
ongewenst is verklaard, kan op een
met redenen omkleed verzoek van een
der lidstaten ook voor de andere lid-
staten ongewenst worden verklaard. 

Ad e. Een vreemdeling die buiten de
rechtsmacht van Nederland een ern-
stig misdrijf heeft begaan, kan in het
belang van de internationale betrek-
kingen van Nederland ongewenst
worden verklaard. Hierbij kan wor-
den gedacht aan de vreemdelingen
van wie het verblijf is geweigerd dan
wel is beëindigd op grond van artikel
1F Vluchtelingenverdrag. 
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Procedurele aspecten

Indienen van een voorstel strekkende
tot ongewenstverklaring 
Is de korpschef van oordeel dat er
termen aanwezig zijn tot ongewenst-
verklaring van een vreemdeling, dan
zendt hij een gemotiveerd voorstel
aan de Minister (model M63), met
vermelding van alle gegevens en met
bijvoeging van alle bescheiden
(afschriften processen-verbaal en der-
gelijke) die voor de beoordeling van
de zaak van belang kunnen zijn. Het
verdient aanbeveling in een zo vroeg
mogelijk stadium genoemd voorstel te
doen en niet te wachten tot bijvoor-
beeld de invrijheidstelling aanstaande
is.

Voorbereiding
Overeenkomstig artikel 4:7 en 4:8 van
de Algemene wet bestuursrecht stelt
de korpschef de vreemdeling in de
gelegenheid zijn zienswijze (al dan
niet schriftelijk) naar voren te bren-
gen en daarbij feiten en omstandighe-
den naar voren te brengen die naar
zijn mening bij de besluitvorming
moeten worden betrokken. Door de
vreemdeling genoemde personen, die
volgens zijn verklaring iets in zijn
voordeel zouden kunnen aanvoeren,
moeten zoveel mogelijk (schriftelijk)
worden gehoord. Een vlotte en goede
besluitvorming is ermee gediend dat
bij een voorstel of advies tot verblijfs-
beëindiging tevens aan de Minister
alle relevante feiten en omstandighe-
den met betrekking tot de mogelijke
ongewenstverklaring zo uitvoerig
mogelijk worden belicht (model
M63). 

Uitreiking van de beschikking
Zie voor de toepasselijke algemene
regels voor het uitreiken van beschik-
kingen B1/4.5.1. 
Het origineel van deze beschikking
wordt aan de vreemdeling in persoon
uitgereikt. 
Van deze uitreiking wordt een proces-
verbaal opgemaakt. Bij de uitreiking
van (het afschrift van) de beschikking
wordt tevens een brochure in een
voor de betrokkene begrijpelijke taal
met betrekking tot de ongewenstver-
klaring ex artikel 67
Vreemdelingenwet (model M130) ver-
strekt. Dezelfde dag wordt afschrift
van de beschikking gezonden aan de
gemachtigde, zo er een gemachtigde
is.

Kan uitreiking van de beschikking
aan de vreemdeling in persoon niet
plaatsvinden, dan wordt deze – met
de brochure model M130 – per aan-
getekende brief gezonden aan zijn
laatst bekende adres, wordt afschrift
aan de gemachtigde gezonden, zo die
er is, en vindt tevens publicatie van
de beschikking in de Nederlandse
Staatscourant plaats (artikel 67, twee-
de lid, Vreemdelingenwet). 

Bezwaar en beroep
Tegen een beschikking waarbij de
vreemdeling met toepassing van arti-
kel 67 Vreemdelingenwet ongewenst
is verklaard kan binnen vier weken
een bezwaarschrift worden ingediend.
Tegen het besluit op bezwaar staat
beroep bij de rechtbank 
‘s-Gravenhage (de vreemdelingenka-
mer) open. Tegen de uitspraak van de
vreemdelingenkamer staat hoger
beroep open bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. 

Geen opschortende werking in bezwaar
Het indienen van een bezwaarschrift
leidt er niet toe dat de werking van
de beschikking hangende de behande-
ling van het bezwaarschrift wordt
opgeschort. De beschikking heeft dus
onmiddellijke werking (artikel 6:16
Awb)

Stellen van een aantekening in het
document voor grensoverschrijding 
Artikel 4.29, eerste lid, aanhef en
onder h Vreemdelingenbesluit luidt:
1. De ambtenaren belast met het toe-
zicht op vreemdelingen, stellen in het
reis- en identiteitspapier van een
vreemdeling aantekeningen omtrent:
(…)
h. ongewenstverklaring.
(…)

Een aantekening over de ongewenst-
verklaring wordt in het document
voor grensoverschrijding van de
vreemdeling gesteld, indien naar het
oordeel van de korpschef gegronde
reden bestaat om te vermoeden dat
de vreemdeling zal proberen naar
Nederland terug te keren. In het
kader van de grensbewaking is de
ambtenaar belast met grensbewaking
bevoegd een aantekening te stellen in
het reisdocument van de vreemdeling
omtrent de reden van weigering toe-
gang in verband met ongewenstver-
klaring. Indien door deze aantekening

de doorreis van de vreemdeling door,
of diens toelating tot, een derde land
zou worden bemoeilijkt, mag de aan-
tekening omtrent ongewenstverkla-
ring niet in het document voor grens-
overschrijding worden aangetekend
(artikel 4.34 Vreemdelingenbesluit).
De hier bedoelde aantekening luidt:
‘ongewenst verklaard op (datum
beschikking Minister)’. 

Bij de kennisgeving van de beschik-
king strekkende tot ongewenstverkla-
ring wordt de mogelijkheid aangege-
ven om opheffing van deze maatregel
te vragen. 

NB: ongewenstverklaring conform
artikel 67 Vreemdelingenwet heeft
onder meer tot rechtsgevolg dat (ver-
der) verblijf van de vreemdeling straf-
baar is op grond van artikel 197
Wetboek van Strafrecht indien hij
weet of ernstige reden heeft te ver-
moeden, dat hij tot ongewenste
vreemdeling is verklaard. Daaraan
doet niet af de mogelijkheid om een
rechtsmiddel aan te wenden. 

Opheffing van de ongewenstverklaring

<<Artikel 6.6
Vreemdelingenbesluit>>

<<Art. 6.7 Vreemdelingenbesluit
luidt>>

De aanvraag tot opheffing
De aanvraag om opheffing van de
ongewenstverklaring wordt onderte-
kend en bevat ten minste de naam en
het volledige adres van de vreemde-
ling, de dagtekening en de aanduiding
dat verzocht wordt om opheffing van
de maatregel van ongewenstverkla-
ring. De door de ongewenst verklaar-
de vreemdeling ingediende aanvraag
tot het verlenen van een verblijfsver-
gunning voor bepaalde tijd of onbe-
paalde tijd wordt niet aangemerkt als
aanvraag om opheffing van de onge-
wenstverklaring. 
De aanvraag wordt in ieder geval
voorzien van de informatie als
bedoeld in artikel 6.6, derde lid,
Vreemdelingenbesluit. 
Het overleggen van een verklaring als
bedoeld in artikel 6.6, derde lid onder
d Vreemdelingenbesluit kan achterwe-
ge blijven indien het overleggen van
een dergelijke verklaring niet mogelijk
is, bijvoorbeeld vanwege de algemene
(oorlogs)situatie of het ontbreken van
een registratie in dat land. 
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Behandeling van aanvragen tot
opheffing
Een besluit tot inwilliging of niet-
inwilliging van een aanvraag om
opheffing van de ongewenstverklaring
is een beschikking waarbij de
Minister bevoegd is deze beslissing te
nemen. Wanneer de aanvraag niet
wordt ingewilligd kan de vreemdeling
of zijn gemachtigde hiertegen bezwaar
maken.
De verzoeker ontvangt het origineel
van de beschikking en de korpschef
van het regionale politiekorps dat
volgens het CRV het politiedossier in
bezit heeft, ontvangt ter informatie
een afschrift van deze beschikking.
Indien wordt overgegaan tot
opheffing van de ongewenstverklaring
dient de medewerker een kopie van
de beschikking te zenden aan het
aanspreekpunt signalering OVR in de
eigen regio. Dit aanspreekpunt dient
de signalering OVR vervolgens te ver-
wijderen uit de systemen. 

Signalering
Zie A3/4.2.1 en A3/4.2.2. 

Overgangsregeling
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-

tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst, met dien verstan-
de dat het gewijzigde Besluit buiten
toepassing blijft ten aanzien van de
vreemdeling wiens verblijf op grond
van het recht zoals dat gold voor de
inwerkingtreding van dit besluit niet
kon worden beëindigd, tenzij die
vreemdeling wegens een na inwer-
kingtreding van dit Besluit gepleegd
misdrijf waartegen een gevangenis-
straf van twee jaar of meer is
bedreigd bij onherroepelijk geworden
rechterlijk vonnis is veroordeeld.

Bovenstaande wijzigingen zullen zo
spoedig mogelijk in een aanvulling op
de Vreemdelingencirculaire 2000 wor-
den verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
namens deze,
G.J. Olthoffi, hoofddirectielid.
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