
B i  jlage G 1-f b i j  de Vreemdelingencirculaim 

Besluit van 24 november 1977 tot wijziging van het 
Vreemdelingenbesluit (stb, 630). 

Wij  Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, gedaan mede namens 
de Staatssecretaris van Justitie van 29 juni 1977, Stafafdeling Wetgeving Pu- 
bliekrechtlDirectie Vreemdelingenzaken, nr. 3001677; 

Gelet op artikel 49 van de Vreemdelingenwet (Stb. 1965,401; 
Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Economische Gemeen- 

schap van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreemdelingen 
geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, 
die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare vei- 
ligheid en de volksgezondheid (64/221/EEG, Pb. EG 4 april 1964, nr. 56); 

De Raad van State gehoord (advies van 31 augustus 1977, nr. 6); 
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 15 november 

1977, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht/Directie Vreemdelingenzaken, nr. 
47'41877; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel 

Het Vreemdelingenbesluit (Stb. 1966,387) wordt als volgt gewijzigd: 

Na artikel 102 wordt ingevoegd een nieuw artikel 102a. luidende: 

1. Aan een begunstigde EEG-onderdaan die in het bezit is van het vereiste 
document voor grensoverschrijding, kan de toegang tot Nederland slechts 
worden geweigerd, indien hij gevaar oplevert voor de openbare orde, de na- 
tionale veiligheid of de volksgezondheid; 

2. Indien de ambtenaar, belast met de grensbewaking, aan een vreemde- 
ling als in het voorgaande l id bedoeld de toegang tot Nederland weigert, 
verstrekt hij hem een schriftelijke kennisgeving van weigerinp waarin de re- 
denen van de weigering zijn vermeld. 

3. Tegen een weigering als bedoeld in het voorgaande lid kan beroep 
worden ingesteld l);lj Onze Minister. De artikelen 38 tot en met 40 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

4. Een beschikking uan Onze Minister op een beroep, ingesteld krachtens 
het voorgaande lid, wordt voor de {oepassing van artikel 34 van de Wet ge- 
lijkgesteld met een beschikking als bedoeld in het eerste lid, onder a, van dat 
artikel. 



5. Van het voornemen tot uitzetting van een vreemdeling als bedoeld in 
het eerste lid voor wie een vergunning tot verblijf niet is vereist, w o r d  aan 
de betrokkene aanstonds een schriftelijke, met redenen omklede kennisge- 
ving gedaan. Voor de toepassing van de artikelen 95,93-99 en 102, derde 
lid, wordt de kennisgeving gelijkgesteld met de weige~ing van een vergun- 
ning tot verblijf. 

in artikel t07wordt voor de woorden: *de artikelen 36 of 102, tweede lid 
van dit besluíta gelezen: de artikelen 36,102, îweede lid, of 102a van dit be- 
sluit. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toe- 
lichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 24 november 1977 
Juliana 

De Minister van Justitie, 
De Gaay Foitman 

Uitgegeven de zesdedecember 1977 

De Minister vari Justitie, 
De Gaay Fortman 



Bijlage G %f (vervolg) bi j de Vreemdelingencirculaire 

NOTA V A N  TOELICHTING 

Krachtens de machtiging door de wetgever verleend in  ôrtikel49 van de 
Vreemdelingenwet wordt  in  het zesde hoofdstukvan het Vreemdelingenbe- 
sluit o p  een aantal punten ten gunste van bepaalde EEG-onderdanen afge- 
weken van de Vreemdelingenwet. Dit geschiedt ter uitvoering van de EEG- 
richtlijnen die ten doel hebben het vri je verkeer van werknemers en van 
diensten en het vrije vestigingsrecht voor diegenen onder hen die werk- 
zaamheden anders dan in  loondienst komen verrichten, te waarborgen. 

Een van de punten die daarbij aan de orde komen, is de rechtsbescher- 
ming tegen beslissingen die ter uitvoering van de Vreemdelingenwet ten 
aanzien van EEG-onderdanen worden genomen. Hierbij is onder meer i n  het 
geding de zogeheten Coördinatierichtlijn No. 641221lEEG. Volgens deze 
richtlijn mag aan degenen van wie vaststaat dat zij de status van krachtens 
het EEG-verdrag begunstigde werknemer enz. hebben, niettemin het verblijf 
in  Nederland worden ontzegd, indien zij gevaar opleveren voor de openbare 
orde, de nationale veiligheid of de volksgezondheid. Tegen deze ontzegging 
van verblijf of van verder verblijf moet dan echter ingevolge de artikelen 8 en 
9 van de Coördinatierichtlijn een bijzondere rechtsbescherming worden ge- 
boden. 

Deze begunstiging inzake de rechtsbescherming is uitgewerkt in  de artike- 
len 95 e.v. van het Vreemdelingenbesluit. Het daar gekozen stelsel knoopt 
aan bij de gevallen waarin de aanspraak op een vergunning tot  verblijf in het 
geding is. 

Gebleken is dat deze bepalingen omtrent de rechtsbescherming op één 
punt nog voor aanvulling vatbaar zijn. Er zijn namelijk enige situaties waarin 
de artikelen 8 en 9 van de Coordinatierichtlijn verplichten tot het  verlenen 
van rechtsbescherming ook wanneer ingevolge het b i j  en krachfens het 



EEG-verdrag bepaalde er geen afzonderlijv 5 ;e, . ~ c n i n g  tot verbiijf vereisr 
is. Het betreft hier bilvriosbeeici de iverkneri,,.rs die arbetd i n  Ioondtenst ver- 
richten waarvan de te verwachten ctuur niet meer dan drie maanden be- 
loopt, de grensarbeiders, de seizoe~arbeiders en degenen die diensten ver- 
richten of ontvancen. Zij zijn, althans gedurende een bepaalde periode, vrij- 
gesteld van het aanvragen van een afzonde, ~ i jke vergunning tot verblijf. Zo- 
wel bij de weigering van toegarrg tot het grondgebied als bi j  de vetwijdering 
zou hun daardoor, gegeven het stelsel van artikel 95 van het V~.eemdeiingen- 
besluit, geen op de Vreemdelingenwet berustend rechtsmiddel openstaan 
indien daarin niet werd voorzien los van de aanvrage van een vergunning tot 
verblijf. Daarnaast is er de groep van beguristigde EEG-onderdanen die vol- 
gens de richtlijnen 66136filEEG en 731148iEEG recht hebben op toegang tot 
het Nederlandse grondgebied om daar de vergunning tot verblijf aan te vra- 
gen, en aan wie derhalve de toegang tot Nederland die zij tot dat doel nodig 
hebben, krachtens de richtlijnen niet mag worden geweigerd. 

Het gaat overigens om groerien van beperkte omvang. De feitelijke toe- 
gang tot Nederland zal aan degene dia aannerneliik maakt dat hij de status 
Gankrachtenc hst  verdrag begunstigde werkfierner enz. beiit. alleen 
I-nrinen worden geweigerd op de drie hierboven genoenide, aan de Coördi- 
. ierichSijn verleende gronden. Dit betekent praktisch dat de weigeringen 
':,:trekking hebben op degenen aan wis op genoemde gronden reeds eerder 
i11 het verleden verblijf werc ontzegd en die deswege gesignaleerd staan, en 
voorts op anderen van wie git feitelijke omstandigheden, bij voorbeeld wa- 
penbezit. aan de grens aenstonds blijkt dat een van de drie gronden aanwe- 
zig is. 

Ten aanzien var1 de verwijdering van reeds in  Nederland verblijvbnde be- 
gunstigde EEG-onderdanen op de genoemde gronden z i j  i n  herinnering ge- 
bracht dat aan degenen onder hen die een afzonderlijke vergunning bezaten, 
reeds krachtens de geldende bepa!ingen van het Vreemdelingenbesluit een 
bijzondere rechtsgang wordt gewaai aorgd waarin ter gelegenheid van het 
geding tietrefferide de intrek~ing of de niet-verlenging van deze titel het ver- 
blijfsrecht kan worden ter sprak; geb;acht. De wijziging is, voor zover het 
o m  verwijdering gaat, derhalve slechts van belang voor de hierboven aan- 
geduide groep dergenen die, bij voorbeeld in  verband met de korte duur van 
hun werkzaamheden. geen afzonderlijke vergucning nodig hebben. 

Het ontwerp voorziet in  de gewenste aanvulling door invoeging van een 
nieuw artikel 102a i n  het Vreemdelingenbesluit. De voorgestelde bepalingen 
sluiten aan bij regelingen die voor vergelijkbare situaties reeds in het Vreem- 
delingenbesluit voorkwamen. 

Voor het beroep tegen weigeringen van de feitelijke toegang tot Neder- 
land door ambtenaren met de grensbewaking belast, kon worden aange- 
knoopt bij de bestaande bepalingen betreffende het beroep tegen beslissin- 
gen inzake het kleine grensverkeer welke worden genomen door de brigade- 
commandanten der onderscheiden bewakingskringen (artikel 33 e v van het 
Vreemdelingenbesluit). Overeenkomstig het daar bepaalde wordt in  het ont- 
werpbesluit beroep opengesteld op de Minister van Justitie. De artikelen 
~ O w o r d e n ,  ter regeling van de procedure, van overeenkomstige toepas- 
sing verklaard. Het ontwerpvoorziet voorts voor de toepassing van artikel 34 
van de Vreemdelingenwet in gelijkstelling van de door de Minister in  beroep 
gegeven beslissing met de overeenkomstige beslissingen van de Minister In 
beroepszaken betreffende het kleine grensverkeer. Hierdoor is ook het be- 
roep krachtens de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen 
op de Afdeling rechtspraak van de Raad van State verzekerd. 

f e n  einde een duidelilk beginpunt voor deze beroepsprocedure te schep- 
gen is bepaald dat de ambtenaar, belast met de grensbewaking, de weige- 
ring van de toegang tot Nederland op schrift moet stellen, onder vermelding 
van de redenen waarop hi j  de weigering grondt, en dat deze kennisgeving 
aan de betrokkene moet worden uitgereikt. 



Met  de situatie dat een i n  Nederland verblijvende begunstigde EEG-onder- 
daan die geen afzonderlijke verblijfsvergunning behoeft aan te  vragen wordt 
uitgezet is  i n  de bestaande regelingen vergelijkbaar het geval dat een begun- 
stigde EEG-onderdaan wcrdt  uitgezet nadat hem een aangevraagde vergun- 
ning tot  verblijf geweigerd is. V o ~ r  laatstbedoelde situatie bevat het zesde 
hoofdstuk .van het V reemde l i ng~~bes lu i t  reeds een regeling van de rechts- 
middelen ter uitvoerifig van d e  Co5rdinatierichtlijn. Deze regeling is volgens 
het ontwarp voortaan eveneens van toepassing op de begunstigde EEG-on- 
derc.!aan die geen dfzonderlijke verblijfsvergunning behoeft aan te vragen. 
Hei voornemen tot  zijn uitzetting, dat hem volgens het ontwerp schriftelijk 
en met redenen omkleed wordt medegedeeld, wordt  daartoe gelijkgesteld 
met de weigering van een vergunning tot  verblijf. 

Deze gelijkstelling bewerkt eveneens dat de verwijdering van de i n  Neder- 
land verblijvende EEG-onderdaan die geen afzonderlijke verblijfsvergunning 
behoefde aan te vragen, krachtens de Coordinatierichtlijn slechîs op bepaal- 
de gronden kan gecchieden. Door d i  gelijks:elling is immers thans artikel 95, 
eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit van toepassing. 

Ten einde hetzelfde te bereiken voor de ge.~al len van weigering van de 
toegang aan de grens is hieromtrent in he: ontworpen artike! 102a, eerste 
lid, een uitdrukkelijke bepaling opgenomen. 

Om buiten twijfel te stellen dat in  alle in  het nieuwe artikel 102a van het 
Vreerndelingenbesluit bedoelde gevallen aan de vreemdeling moet worden 
kennis gegeven vs.i he: open.staan van de rechtsmiddelen voorziet het ont - 
werp tenslotte in vermelding van artikel 102a in artikel 107 van het Vreemde- 
lingenbesluit. 

De Minister van Justitie. 
Van Agt 

De Staatssecretaris van Justitie, 
H. J. Zeevalking 


