
Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2008/13)

Besluit van de Staatssecretaris van Justi-
tie van 17 april 2008, nr. 2008/13,
houdende wijziging van de Vreemdelin-
gencirculaire 2000

De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000,
het Vreemdelingenbesluit 2000 en het
Voorschrift Vreemdelingen 2000;

Besluit:

Artikel I
De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt
als volgt gewijzigd:

A
Paragraaf A2/4.2.5 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt als volgt te luiden:

4.2.5 Gevaar voor de openbare orde
of nationale veiligheid
Ingevolge artikel 5, eerste lid, onder e,
SGC kan toegang worden verleend aan
vreemdelingen die niet worden
beschouwd als een gevaar voor de open-
bare orde, de nationale veiligheid of de
internationale betrekkingen van de
Schengenstaten.
   Onder gevaar voor de openbare orde
zijn mede begrepen gevaar voor de
openbare rust, de goede zeden, de volks-
gezondheid en de (goede) internationale
betrekkingen.

   Van gevaar voor de volksgezondheid
kan sprake zijn in het geval van potenti-
eel epidemische ziekten zoals gedefini-
eerd in de relevante instrumenten van de
Wereldgezondheidsorganisatie, en ande-
re infectieziekten of besmettelijke
parasitaire ziekten, voorzover in Neder-
land beschermende regelingen zijn
getroffen ten aanzien van de eigen
onderdanen (zie artikel 8.8, eerste lid,
onder b, Vb). Daarbij kan, naast de in
gezondheidswetgeving gebruikelijke
ziekten als pest, cholera en gele koorts,
ook worden gedacht aan nieuwere ziek-
ten als Sars. Verwezen wordt naar arti-
kel 2, onderdeel a, Infectieziektenwet
(zie tevens A2/5.5.3
(toegangsweigering)).
   Indien een vreemdeling gesignaleerd
staat, waarbij verwezen wordt naar het-
geen vermeld staat onder A2/4.2.4, is
dat een indicatie dat hij een gevaar
vormt voor de openbare orde, de nationa-
le veiligheid of de internationale betrek-
kingen van de Schengenstaten.
   Indien er gegronde reden is te vrezen
voor (politieke) activiteiten die gevaar
opleveren voor de openbare orde, de
nationale veiligheid of de internationale
betrekkingen, vindt met het oog op het
toelatingsvraagstuk over de vreemdeling
in kwestie afstemming met de IND
plaats.

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

Dit besluit zal met de toelichting in de
Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 april 2008.
De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze:
de directeur-generaal Wetgeving,
Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.

Toelichting

Algemeen
In subparagraaf A2/4.2.5 van de Vreem-
delingencirculaire 2000 werd in dit
kader ten onrechte verwezen naar een,
overigens niet bestaand, onderdeel van
artikel 8.7 van het Vreemdelingenbe-
sluit. Met dit besluit is de foutieve
verwijzing gecorrigeerd.

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