
Tussentijds Bericht Vreemdelingen-
circulaire TBV 2003/58

Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Korpsbeheerders Politieregio’s
– de Bevelhebber van de Koninklijke
Marechaussee

i.a.a:
– de Voorzitter van het College van
procureurs-generaal

Onderdeel: Stafdirectie
Uitvoeringsbeleid
Datum: 9 december 2003
Ons kenmerk: HKUIT03-5812(AUB)
Code: TBV 2003/58
Juridische achtergrond: B1 en B11 Vc
2000
Geldigheidsduur: Een jaar, ingaand
twee dagen na publicatie in de
Staatscourant
Onderwerp: B11/4 Nederlands-Duits
Vestigingsverdrag 
B11/6 Europa-overeenkomsten

Inleiding

In paragraaf B11/4
Vreemdelingencirculaire 2000 wordt
het Nederlands-Duits
Vestigingsverdrag behandeld. Dit
TBV voorziet in een aanpassing in
het beleid aangaande het voorschrift
tot het voldoende verzekerd zijn tegen
ziektekosten. Tevens is uit de uitvoe-
ringspraktijk gebleken dat het open-
bare orde beleid voor landen waar-
mee een Europa-overeenkomst is
afgesloten niet juist staat vermeld in
de Vreemdelingencirculaire 2000.
Daarom is besloten de tekst van
B1/2.2.4 en B11/6 aan te vullen. Dit
TBV voorziet hierin.

Wijziging B11/4.2.4

Paragraaf B11/4.2.4 komt te verval-
len. Verder wordt de daaropvolgende
paragraaf in nummering aangepast.
Derhalve wordt:
– ‘4.2.5 Bevoegdheid’ gewijzigd in
‘4.2.4 Bevoegdheid’.

Toelichting Het Nederlands-Duits
Vestigingsverdrag geeft de onderdanen
van beide verdragsstaten de mogelijk-
heid tot vrije vestiging in de verdrags-
staat waarvan hij niet de nationaliteit
bezit, tenzij er bezwaren bestaan op
grond van de openbare orde en veilig-
heid of indien de betrokkene niet
beschikt over voldoende middelen van
bestaan (artikel 2 van het Verdrag).
Echter, in B11/4.2.4
Vreemdelingencirculaire 2000 wordt het
voorschrift tot het voldoende verzekerd
zijn tegen ziektekosten aan een ver-
blijfsvergunning op grond van het
Nederlands-Duits Vestigingsverdrag
gesteld, hetgeen in strijd is met het ver-
drag. De Vreemdelingencirculaire 2000
verhoudt zich niet tot de tekst van het
verdrag. Met deze aanpassing is de
Vreemdelingencirculaire 2000 in over-
eenstemming gebracht met de bewoor-
dingen van het verdrag.

Wijziging B1/2.2.4

In paragraaf B1/2.2.4 wordt in de
tweede alinea bij het eerste gedachtes-
treepje na de woorden ‘voor gemeen-
schapsonderdanen’ de volgende woor-
den toegevoegd:
‘, vreemdelingen die rechten ontlenen
aan de Europa-overeenkomsten’

Wijziging B11/6.1

In paragraaf B11/6.1 komt de opsom-
ming van de landen waarmee een
Europa-overeenkomst is gesloten, te
vervallen en wordt vervangen door de
volgende opsomming:
‘– Bulgarije;
– Cyprus;
– Estland;
– Hongarije;
– Letland;
– Litouwen; 
– Malta;
– Roemenië;
– Slovenië;
– Slowakije; en
– Tsjechië.’

Wijziging B11/6.2.1

In de laatste alinea van paragraaf
B11/6.2.1 komt de zinsnede ‘, 3.77 en
3.78 (openbare orde)’ te vervallen.

Wijziging B11/6.3.1

In de inleiding van paragraaf
B11/6.3.1 komt de zinsnede ‘Indien
… verrichten,’ te vervallen en wordt
vervangen door de volgende zinsnede:
‘Indien vreemdelingen die de nationali-
teit hebben van één van de landen
waarmee een Europa-overeenkomst is
gesloten, zich in Nederland willen ves-
tigen om economische activiteiten te
verrichten,’
In de laatste alinea van paragraaf
B11/6.3.1 komt de zinsnede ‘, 3.77 en
3.78 (openbare orde)’ te vervallen.

Wijziging B11/6.4

Na paragraaf B11/6.3.6 wordt de vol-
gende nieuwe paragraaf ingevoegd:

‘6.4 Actuele bedreiging van de openba-
re orde en nationale veiligheid
Voor onderdanen van landen waarmee
een Europa-overeenkomst is gesloten
die verblijfsrecht genieten op grond van
die overeenkomst is het openbare orde
criterium van het gemeenschapsrecht
van toepassing: actuele bedreiging van
de openbare orde (B10/7.2.1).

Voor vreemdelingen die de nationali-
teit hebben van één van de landen
waarmee een Europa-overeenkomst is
gesloten en die geen verblijf op grond
van die overeenkomst genieten, gelden
onverkort de openbare orde regels als
genoemd in B1/2.2.4.’

Toelichting De Europese
Gemeenschap en haar lidstaten heb-
ben, ten einde een goede economische
samenwerking te bevorderen, Europa-
overeenkomsten afgesloten. In de
overeenkomsten is opgenomen dat
beperkingen uit hoofde van de open-
bare orde, de openbare veiligheid en
de volksgezondheid zijn gerechtvaar-
digd. Uit rechtsoverweging 59 van de
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uitspraak Jany (HvJEG 20 november
2001 C-268/99, Jv 2002/2) volgt dat
voor onderdanen die vallen onder de
werking van de Europa-overeenkom-
sten, niet het nationale openbare orde
beleid van toepassing is, doch het
openbare orde voorbehoud zoals dat
is ontwikkeld in het kader van het
EG-recht. De Vreemdelingencirculaire
2000 verhoudt zich niet tot deze uit-
spraak. Met deze aanpassing is de
Vreemdelingencirculaire 2000 in over-
eenstemming gebracht met de
bewoordingen van de betreffende uit-
spraak.

Tot slot

Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst en werkt terug tot
en met de datum van inwerkingtre-
ding van de betreffende verdragen.

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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