
Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/23)

Besluit van de Staatssecretaris van Justi-
tie van 23 augustus 2007, nr. 2007/23,
houdende wijziging van de Vreemdelin-
gencirculaire 2000.

De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het Vreemdelin-
genbesluit 2000 (Staatsblad 2000, 497)
en het Voorschrift Vreemdelingen 2000
(Staatscourant 2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I
De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt
als volgt gewijzigd:

A
Paragraaf A5/2 Vreemdelingencirculaire
2000 komt te luiden:

2. Gronden voor ongewenstverklaring
De vreemdeling kan ongewenst worden
verklaard (zie artikel 67 Vw):

indien hij niet rechtmatig in Neder-
land verblijft en bij herhaling een bij de
Vw strafbaar gesteld feit heeft begaan;

indien hij bij onherroepelijk gewor-
den rechterlijk vonnis is veroordeeld
wegens een misdrijf waartegen een
gevangenisstraf van drie jaren of meer is
bedreigd dan wel hem terzake de maat-
regel als bedoeld in artikel 37a WvSr is
opgelegd;

indien hij een gevaar vormt voor de
openbare orde of nationale veiligheid en
geen rechtmatig verblijf heeft als
bedoeld in artikel 8, onder a tot en met
e, dan wel l, Vw;

ingevolge een verdrag; of
in het belang van de internationale

betrekkingen van Nederland.

ad a.
Het betreft hier vreemdelingen die bij
herhaling een bij de Vw strafbaar
gesteld feit hebben begaan (zie artikel
108 Vw). Er moet ter zake een proces-
verbaal zijn opgemaakt of sprake zijn
van een transactie ter zake van de
gepleegde overtredingen, om bij de
tweede of latere overtreding tot onge-
wenstverklaring over te kunnen gaan.
Bij het opmaken van een (eerste) proces-
verbaal wordt de vreemdeling tegelijker-
tijd gewaarschuwd dat, indien hij
nogmaals een overtreding in het kader
van de Vw begaat, zijn ongewenstverkla-
ring zal worden voorgesteld. Van deze
waarschuwing wordt een aantekening in
de vreemdelingenadministratie gemaakt.

a. 

b. 

c. 

d. 
e. 

   Nadat de vreemdeling tweemaal een
bij artikel 108 van de Vw strafbaar
gesteld feit heeft begaan, wordt zijn
ongewenstverklaring voorgesteld aan de
hand van de opgemaakte processen-
verbaal. Het kan bijvoorbeeld, maar niet
uitsluitend, betreffen overtredingen van
de artikelen 4.37, 4.38 en 4.39 Vb.

ad b.
Het betreft hier vreemdelingen die
rechtmatig in Nederland verbleven en
wier verblijfsrecht wegens inbreuk op
de openbare orde is beëindigd, bijvoor-
beeld door een beslissing om de geldig-
heidsduur van de verblijfsvergunning
niet te verlengen of de verblijfsvergun-
ning in te trekken. De glijdende schaal
(zie artikel 3.86 Vb) is daarbij van toe-
passing. In alle gevallen vergt verblijfs-
beëindiging dat de sanctie onherroepe-
lijk is geworden. Indien de vreemdeling,
binnen zes maanden nadat de geldig-
heidsduur van de verleende vergunning
is verstreken, een aanvraag heeft inge-
diend tot verlenging van de verblijfsver-
gunning, is de glijdende schaal eveneens
van toepassing.

ad c.
Het betreft hier vreemdelingen die niet
rechtmatig op grond van een verblijfs-
vergunning noch op basis van het
Gemeenschapsrecht, de Overeenkomst
EG-Zwitserland of het Associatiebesluit
1/80 hier te lande verblijven. Niet is ver-
eist dat deze vreemdelingen zich feite-
lijk in Nederland bevinden.
   Ten aanzien van de deze grond vallen
drie categorieën te onderscheiden:

vreemdelingen die ter zake van een
misdrijf zijn veroordeeld tot een gevan-
genisstraf (waaronder jeugddetentie), of
een taakstraf danwel een vrijheidsont-
nemende maatregel opgelegd hebben
gekregen en waarbij het (totale) onvoor-
waardelijk ten uitvoer te leggen gedeelte
van de straf of maatregel ten minste een
maand bedraagt;

vreemdelingen die bij herhaling ter
zake van een misdrijf zijn veroordeeld
tot een onvoorwaardelijke (korte) gevan-
genisstraf (waaronder jeugddetentie) tot
een taakstraf of een onvoorwaardelijke
geldboete dan wel een vrijheidsontne-
mende maatregel opgelegd hebben
gekregen, dan wel een transactieaanbod
hebben aanvaard;

vreemdelingen die een gevaar voor de
nationale veiligheid vormen.

Een opgelegde maatregel tot plaatsing in
een psychiatrisch ziekenhuis (zie artikel
37 WvSr) of in een inrichting voor de

– 

– 

– 

opvang van verslaafden (zie artikel 38m
WvSr) dan wel een inrichting voor jeug-
digen (zie artikel 77h, vierde lid, onder a
WvSr) alsook ter beschikkingstelling
(zie artikel 37a WvSr) worden tot vrij-
heidsontnemende maatregelen gerekend.
   Een taakstraf is ofwel een werkstraf
(het verrichten van onbetaalde arbeid
ten algemene nutte) ofwel een leerstraf
(het volgen van een leertraject) dan wel
een combinatie van beiden. 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. Dit betekent
dat, met inachtneming van het boven-
staande, de taakstraf wordt tegengewor-
pen ongeacht de duur van de taakstraf
(zie de artikelen 22, c en d, WvSr).
   Het is niet vereist dat de uitspraak
waarbij de vreemdeling is veroordeeld
wegens een misdrijf onherroepelijk is
geworden.
   Om te kunnen spreken van gevaar
voor de nationale veiligheid is geen
strafrechtelijke veroordeling vereist.
Wel dienen er concrete aanwijzingen te
zijn dat de vreemdeling een gevaar
vormt voor de nationale veiligheid. Bij
het bestaan van concrete aanwijzingen
dient in de eerste plaats te worden
gedacht aan een ambtsbericht van de
AIVD. In voorkomende gevallen kan
echter ook worden uitgegaan van een
ambtsbericht van onder andere de
Dienst Nationale Recherche, ((inter)
nationale) ministeries of inlichtingen-
diensten.
   Voor zover deze vreemdelingen een
aanvraag indienen of hebben ingediend
tot het verlenen van een verblijfsvergun-
ning of afgifte van een mvv, wordt die
aanvraag afgewezen (zie B1/4.4.1).

ad d.
Een vreemdeling die in één van de Bene-
lux- of Schengenstaten ongewenst is
verklaard, kan op een met redenen
omkleed verzoek van een der lidstaten
ook voor de andere lidstaten ongewenst
worden verklaard.

ad e.
Een vreemdeling die buiten de rechts-
macht van Nederland een ernstig mis-
drijf heeft begaan, kan in het belang van
de internationale betrekkingen van
Nederland ongewenst worden verklaard.
Hierbij kan worden gedacht aan de
vreemdelingen van wie het verblijf is
geweigerd dan wel is beëindigd op
grond van artikel 1F Vluchtelingenver-
drag.

JU
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   Bij de toepassing van artikel 67 Vw
worden de persoonlijke belangen van de
vreemdeling zorgvuldig afgewogen
tegen het algemene belang, dat uit een
oogpunt van openbare orde met de
ongewenstverklaring is gediend.

Ongewenstverklaring en artikel 8 EVRM
Indien wordt overgegaan tot ongewenst-
verklaring van een vreemdeling is, ook
bij eerste toelating – tenzij ook de
gezinsleden Nederland (moeten) hebben
verlaten – steeds sprake van inmenging.
   Beoordeeld dient te worden of die
inmenging gerechtvaardigd is op grond
van het tweede lid van artikel 8 EVRM.
Hiertoe dient een belangenafweging te
worden gemaakt tussen het belang van
de vreemdeling en het belang van de
Staat. Voor de omstandigheden die bij
deze belangenafweging dienen te wor-
den betrokken, wordt verwezen naar
B2/10.2.3.3.

B
Paragraaf C8/3 Vreemdelingencirculaire
2000 komt te luiden:

3. Onherroepelijke veroordeling voor
een ernstig misdrijf
Op grond van artikel 35, eerste lid,
onder b, Vw kan een verblijfsvergun-
ning asiel voor onbepaalde tijd worden
ingetrokken als de vreemdeling bij
onherroepelijk geworden rechterlijk
vonnis is veroordeeld wegens een mis-
drijf waartegen een gevangenisstraf van
drie jaren of meer is bedreigd, dan wel
hem ter zake van een misdrijf waartegen
een gevangenisstraf van drie jaren of
meer is bedreigd de maatregel, bedoeld
in artikel 37a WvSr, is opgelegd.

   Het gaat hier om een verzwaard open-
bare-ordevereiste voor houders van een
verblijfsvergunning asiel voor onbepaal-
de tijd op wie de 'normale' openbare-
orde-eisen van artikel 32, eerste lid,
onder b, Vw (zie C5/3) immers niet van
toepassing zijn.
   Artikel 3.86, tweede tot en met achtste
lid, Vb is van overeenkomstige toepas-
sing.
   Ten aanzien van verdragsvluchtelin-
gen geldt, dat er op grond van artikel 33,
tweede lid, Vluchtelingenverdrag
slechts dan geen aanspraak op het ver-
bod van refoulement van artikel 33, eer-
ste lid, Vluchtelingenverdrag kan wor-
den gemaakt, indien er ernstige redenen
bestaan de vluchteling te beschouwen
als een gevaar voor de veiligheid van
het land waar hij zich bevindt, of indien
hij bij gewijsde is veroordeeld wegens
een bijzonder ernstig misdrijf en daarom
een gevaar oplevert voor de gemeen-
schap van dat land.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het is
geplaatst.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de
Staatscourant worden geplaatst

Den Haag, 23 augustus 2007.
De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze:
de directeur-generaal Wetgeving,
Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.

Toelichting

Artikelsgewijs

A
Deze wijziging betreft een verduidelij-
king van het bestaande beleid ten aan-
zien van ongewenstverklaring en het-

geen onder gevaar voor de openbare
orde en nationale veiligheid wordt ver-
staan. De straffen en maatregelen die
aanleiding kunnen vormen voor onge-
wenstverklaring worden thans expliciet
genoemd en omschreven. Bovendien
wordt zo veel mogelijk aansluiting
gezocht bij de tekst van B1/4.4 en
B1/5.3.6.

B
Deze wijziging strekt tot reparatie van
een onjuiste verwijzing. Hoewel artikel
3.98 Vb bij besluit van 23 november
2006 tot wijziging van het Vreemdelin-
genbesluit (Stb, 2006,584) is vervallen,
was abusievelijk nog vermeld dat dit
artikel van overeenkomstige toepassing
is. Deze wijziging beoogt overigens
geen andere invulling van de gronden
voor intrekking van de verblijfsvergun-
ning asiel voor onbepaalde tijd dan
voorheen. Met onderhavig besluit wordt
om die reden artikel 3.86, tweede tot en
met achtste lid, Vb van overeenkomsti-
ge toepassing verklaard.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze:
de directeur-generaal Wetgeving,
Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.
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