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Juridische achtergrond:
Vreemdelingenwet 2000, B11/2
Vreemdelingencirculaire 2000,
Overeenkomst EEG-Turkije –
Associatiebesluit 1/80
Geldigheidsduur: Een jaar ingaand
twee dagen na publicatie in de
Staatscourant
Onderwerp: Verduidelijking B11/2  Vc
2000 (Overeenkomst EEG-Turkije –
Associatiebesluit 1/80)

Inleiding
Uit de uitvoeringspraktijk zijn signa-
len gekomen over de huidige indeling
van B11/2 Vreemdelingencirculaire
2000. Gebleken is dat artikel 6
Associatiebesluit 1/80 op een onlogi-
sche plaats staat en tevens is gebleken
dat het openbare-orde-criterium
(actuele bedreiging) thans staat ver-
woord onder paragraaf B11/2.4 welke
gaat over Turkse werknemers in het
internationale verkeer. Hierdoor lijkt
het alsof het openbare-orde-criterium
slechts betrekking heeft op Turkse
werknemers die werkzaam zijn in het
internationale verkeer in plaats van
op alle Turkse onderdanen die in de
zin van het Besluit 1/80, kunnen wor-
den aangemerkt als werknemer. Dit
TBV voorziet in de aanpassingen van
B11/2 Vreemdelingencirculaire 2000.

Wijziging B11/2
In paragraaf B11/2 wordt na de twee-
de alinea de volgende alinea toege-
voegd:

“Openbare orde en nationale veiligheid
Op verblijfsbeëindiging op grond van
de openbare orde van een Turkse
werknemer die verblijfsrecht geniet op
grond van het Associatiebesluit 1/80
is het openbare-orde-criterium van
het gemeenschapsrecht van toepas-
sing: actuele bedreiging van de open-
bare orde of de nationale veiligheid
(B10/7.2.1). Het openbare-orde-crite-
rium van ‘actuele bedreiging’ ziet
alleen op Turkse werknemers en niet
op Turkse zelfstandigen.”

Voorts komt artikel 6
Associatiebesluit 1/80 onder de nieu-
we derde alinea te vervallen.

Toelichting
Artikel 14 Besluit nr. 1/80 van de
Associatieraad (hierna: Besluit 1/80)
ziet op alle Turkse onderdanen die in
de zin van het Besluit 1/80 kunnen
worden aangemerkt als werknemer.
Het openbare-orde-criterium van
‘actuele bedreiging’ ziet derhalve
alleen op werknemers en niet op zelf-
standigen. Dit volgt ook uit de uit-
spraak van het Hof van Justitie EG
in de zaak Nazli van 10 februari 2000
(C-340/97).

De uitspraak van het Hof van
Justitie EG in de zaak Nazli heeft
alleen betrekking op Turkse werkne-
mers in loondienst en niet op Turkse
zelfstandigen. In het Aanvullend
Protocol is geen bepaling opgenomen
met betrekking tot beperkingen die
mogelijk zijn uit hoofde van openbare
orde, nationale veiligheid of volksge-
zondheid. Derhalve is voor Turkse
zelfstandigen het algemene openbare-
orde-criterium van toepassing.

Wijziging B11/2.1
In paragraaf B11/2.1 wordt na de eer-
ste alinea de volgende tekst toege-
voegd:

“Art.6 van het Associatiebesluit 1/80
1. Behoudens het bepaalde in artikel
7 betreffende de vrije toegang tot
arbeid van gezinsleden, heeft de
Turkse werknemer die tot de legale
arbeidsmarkt van een Lidstaat
behoort:
– na een jaar legale arbeid in die
Lidstaat recht op verlenging van zijn
arbeidsvergunning bij dezelfde werk-
gever indien deze werkgelegenheid
heeft;
– na drie jaar legale arbeid en onder
voorbehoud van de aan de werkne-
mers uit de Lidstaten van de
Gemeenschap te verlenen voorrang,
in die Lidstaat het recht om in het-
zelfde beroep bij een werkgever van
zijn keuze te reageren op een ander
arbeidsaanbod, gedaan onder norma-
le voorwaarden en geregistreerd bij de
arbeidsbureaus van die Lidstaat;
– na vier jaar legale arbeid, in die
Lidstaat vrije toegang tot iedere
arbeid in loondienst te zijner keuze.
2. Jaarlijkse vakanties en periodes
van afwezigheid wegens zwanger-
schap, arbeidsongeval of kortdurende
ziekte worden gelijkgesteld met tijd-
vakken van legale arbeid. Tijdvakken
van onvrijwillige werkloosheid die
naar behoren zijn geconstateerd door
de bevoegde autoriteiten, alsmede
perioden van afwezigheid wegens
langdurige ziekte worden niet gelijk-
gesteld met tijdvakken van legale
arbeid, doch doen geen afbreuk aan
de rechten die zijn verkregen uit
hoofde van het voorgaande tijdvak
van arbeid.
3. De wijze van toepassing van de
leden 1 en 2 wordt geregeld in de
nationale voorschriften.”
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Verduidelijking B11/2 Vc 2000 (Overeenkomst 
EEG-Turkije – Associatiebesluit 1/80)



Wijziging B11/2.4
In paragraaf B11/2.4 komt de derde
alinea “Op verblijfsbeëindiging…
openbare orde” te vervallen.

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.

Voorzover van toepassing zullen de
bovenstaande wijzigingen zo spoedig
mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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