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De richtlijn
heeft niet betrekking
op alle situaties
waarin
een inbreuk op de openbare
orde wordt gepleegd.
Het gaat in de
richtlijn
alleen om die gevallen
waarin een opgelegde
gevangenisstraf
aanleiding
is om de ongewenstverklaring
en de
verblijfsbeëindiging
te overwegen
van een vreemdeling
die voor
een niet-tijdelijk
verblijfsdoel
tot Nederland
is toegelaten.
Voor het overige blijft het huidige beleid
onverkort
van
toepassing.
Indien
een vreemdeling
blijkens
een opgelegde
gevangenisstraf
een gevaar vormt voor de Nederlandse
openbare
orde ligt het in de
rede dat tegenover
de betrokken
vreemdeling
een ondubbelzinnige
maatregel
wordt genomen.
Gelet op het uitgangspunt
van een
allengs
sterkere
rechtspositie
betreft het hier zodanig ernstige
inbreuken
op de openbare
orde dat deze tot ongewenstverklaring
moeten
leiden. Derhalve
is in de richtlijn
een koppeling
aangebracht
tussen de beslissingen
tot ongewenstverklaring
en
verblijfsbeëindiging:
verblijfsbeëindiging
gaat steeds gepaard
met ongewenstverklaring.
Nadere
systematisering
van het beleid inzake de openbare
orde
kan worden bereikt
door een eenvoudiger
normstelling
met algemene
gelding.
Dit element komt in de richtlijn
tot uitdrukking
in een
zogenaamde glijdende schaal, die ziet op alle denkbare situaties
en waarbij,
naast de verblijfsduur,
de strafmaat
centraal
staat.
Hiermee
zijn beleidscriteria
gegeven die in beginsel
gelden voor
alle vreemdelingen
die voor een niet-tijdelijk
verblijfsdoel
tot
Nederland
zijn toegelaten.
Het tot nu toe gevoerde
beleid kent een aantal beleidsnormen
voor specifieke
categorieën
van vreemdelingen.
Er is geen reden
om hier verandering
in te brengen.
Derhalve
zijn voor deze
vreemdelingen
de noodzakelijke
uitzonderingen
op de glijdende
schaal
gemaakt.
Aldus wordt voorkomen
dat de rechtspositie
van
deze vreemdelingen
als gevolg van de systematisering
van het
beleid
zou verslechteren.
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MINISTERIE VAN JUSTITIE

Aan: de hoofden van plaatselijke
politie,
de Staf van de Koninklijke
Marechaussee,
i.a.a. de Procureurs-Generaal
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wijziging
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Vreemdelingencirculaire

1982

33)

In het vreemdelingenbeleid
geldt dat naarmate
vreemdelingen
langer legaal in Nederland
hebben verbleven
hun verblijfspositie
in het algemeen
sterker wordt. Eenmaal
toegelaten
tot Nederland
op grond van art. 9 of 10 Vw is het
verblijf
van vreemdelingen
immers in beginsel
niet langer
als tijdelijk
aan te merken.
Dit is onder meer relevant
voor
het beleid
ten aanzien van inbreuken
op de openbare
orde.

beleid
Het in de Vreemdelingencirculaire
1982 geformuleerde
te worden
dient vanaf de bovenvermelde
datum van inwerkingtreding
gelezen
overeenkomstig
de bijgaande
richtlijn.
Ik vraag uw
'aandacht vooral voor de volgende
paragrafen
van de
Vreemdelingencirculaire:
A 4; 5.3, 6.1.3.3,
6.2.1;
A 5; 6;
BlO;
5.2.4;
B 20; 3.
Toepassing
van de richtlijn
vindt plaats in alle gevallen
waarin
op de datum van inwerkingtreding
de beslissing
strekkende
tot
verblijfsbeëindiging
nog niet onherroepelijk
is en in de gevallen
waarin
u nog geen bericht heeft ontvangen
dat een dergelijke
beslissing
onherroepelijk
is geworden.
Te zijner
tijd zal dit tussentijds
bericht worden verwerkt
in
de Vreemdelingencirculaire
1982.

Bij deze gelegenheid
wordt het uitgangspunt
van een
allengs
sterkere
verblijfspositie
meer stelselmatig
tot
uitdrukking
gebracht
in het beleid inzake
verblijfsbeëindiging
en ongewenstverklaring
in verband met
inbreuken
op de openbare
orde. De bij gesloten
richtlijn
voorziet
in een systematisch
kader voor dit beleid en geeft
invulling
aan de doelstellingen
van heldere
regelgeving
en
een sterke rechtspositie
van reeds toegelaten
vreemdelingen,
zoals ook aangegeven
in het regeerakkoord.
Deze
systematisering
heeft enkele nuanceringen
van het tot nu toe
gevoerde
beleid
in voor de vreemdeling
gunstige
zin tot
gevolg.
De bijgaande
richtlijn
verdient
de navolgende
toelichting.

De Staatssecretaris
van Justitie,
namens deze,
de Directeur-Generaal
Politie en
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inlichtingen bij
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Verzoeke slechts één zaak in uw brief te behandeten en bij beantwoording de dalum en het kenmerk te vermelden.
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