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Advies over voorstel afschaffing meldplicht EU-burgers

Geachte heer Teeven,
In uw brief van 6 januari 2014 (kenmerk 455637) heeft u de Adviescommissie
voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) gevraagd om te adviseren over het voorstel tot
wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met afschaffing van de
meldplicht voor EU-burgers. Met deze brief voldoet de ACVZ aan uw verzoek.
Toelichting bij het voorstel tot wijziging
In dit voorstel wordt de verplichting van EU-burgers om zich aan te melden ter
inschrijving in de IND-vreemdelingenadministratie bij verblijf van meer dan drie
maanden geschrapt. De reden hiervoor is blijkens de toelichting bij het voorstel
dat er sprake is van een dubbele registratie. De vreemdeling dient zich, indien hij
gedurende een half jaar ten minste twee derde van de tijd in Nederland verblijf
houdt, al te melden bij de gemeente om aangifte te doen van verblijf en adres.
Daarnaast heeft de registratie een beperkt belang omdat de vaststelling van
het rechtmatig verblijf van de EU-burger een momentopname betreft. Door het
beëindigen van deze dubbele registratie verminderen de administratieve lasten.
Advies van de commissie
De ACVZ staat op grond van de bovenvermelde redenen in beginsel positief
tegenover het voorstel om de dubbele registratie te beëindigen. De toelichting bij het
voorstel roept bij de commissie nog wel een enkele opmerking en een vraag op.
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De commissie merkt op dat het bijzonder ongelukkig is dat om advisering wordt
verzocht terwijl nog niet is onderzocht of leges kunnen worden geheven voor de
behandeling van een aanvraag om afgifte van een verklaring van rechtmatig verblijf.
Gelet op het recht van Unieburgers om in het maatschappelijk verkeer hun positie als
Unieburger te kunnen doen gelden, was het goed geweest als de commissie zich een
oordeel had kunnen vormen over uw standpunt ten aanzien van het heffen van deze
leges.
De commissie merkt op dat uit de toelichting volgt dat een EU-burger die een
indicatie van rechtmatig verblijf wenst een daartoe strekkende verklaring op grond
van het rechtszekerheidsbeginsel bezwaarlijk kan worden onthouden indien hij
daarop staat. Na de voorgestelde wijziging is zo’n indicatie echter niet noodzakelijk
en de vraag ernaar wordt ontmoedigd, tenzij een concrete aanleiding bestaat om
zo’n indicatie af te geven. Het is de commissie, los van de vraag of leges kunnen
worden geheven, niet duidelijk wat het gevolg is indien betrokkene het belang,
ondanks dat hem daarom verzocht is, niet aannemelijk maakt. Niet duidelijk is hoe
ver het rechtszekerheidsbeginsel reikt en of een indicatie kan worden onthouden
indien de vreemdeling het belang niet aannemelijk is gemaakt. De commissie beveelt
aan om de tekst van de toelichting op dit punt aan te vullen. Indien de conclusie
moet zijn dat het rechtszekerheidsbeginsel eraan in de weg staat om de indicatie niet
af te geven, ondanks dat de vreemdeling het belang bij afgifte van de indicatie niet
aannemelijk heeft gemaakt, dient naar het oordeel van de commissie het bepaalde
in artikel 8.12, vierde lid, aanhef en onder b Vb 2000 uit het voorstel te worden
geschrapt.
De ACVZ is graag bereid tot nadere toelichting.
Hoogachtend,
De voorzitter,

De secretaris,

Mr. Adriana C.J. van Dooijeweert

Mr. W.N. Mannens
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