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> Retouradres Postbus 18 9560 AA  TER APEL

Aan de heer mr. J.S. Pols

Deken Zondaglaan 72

2114 ED  Vogelenzang

(tevens per fax +31 23 5762436) 

Datum 2 december 2022

Betreft David Vaughan Icke

geboren op 29 april 1952

nationaliteit: Brits burger

Geachte heer Pols,  

Bij mailbericht van 29 november jl. heeft u mij verzocht de inreis van David 

Vaughan Icke, geboren op 29 april 1952 te Leicester, hierna te noemen 

betrokkene, te faciliteren zodat deze de geplande rechtbankzitting in zijn zaak 

op 9 december 2022 kan bijwonen.

Uw verzoek zal ik zodanig begrijpen dat u verzoekt om een tijdelijke opheffing 

van de signalering in SIS II, teneinde het betrokkene tijdelijk mogelijk te 

maken om Nederland in te kunnen reizen. 

Vooropgesteld wordt dat in de brief van 3 november 2022 uitvoerig is 

gemotiveerd waarom er bij de komst van betrokkene naar Nederland concrete 

aanwijzingen zijn dat hij een gevaar is voor de openbare orde en openbare 

rust. In het geringe tijdsverloop sedertdien zie ik geen aanleiding om aan te 

nemen dat dit inmiddels anders dient te worden gezien.

Bij de beoordeling van uw verzoek ga ik er dan ook nog steeds vanuit dat er 

om de genoemde redenen concrete aanwijzingen zijn dat betrokkene een 

gevaar is voor de openbare orde en openbare rust. Ik wijs er verder, naar 

analogie van het beleid inzake de tijdelijke opheffing van een opgelegde 

ongewenstverklaring (A4, paragraaf 3.7, Vreemdelingencirculaire) op dat een 

signalering alleen in zeer uitzonderlijke en dringende gevallen tijdelijk kan

worden opgeheven. De IND kan in de volgende situaties de aanvraag om 

tijdelijke opheffing inwilligen:

a. Er is sprake van zwaarwegende familieomstandigheden;

b. De komst van de vreemdeling naar Nederland is noodzakelijk in verband 

met een getuigenis in een rechtszaak;

c. De komst van de vreemdeling naar Nederland is noodzakelijk in verband 

met een eigen strafzaak.

De IND neemt niet aan dat er een noodzaak tot de komst van de vreemdeling 

bestaat bij:

•een civiele zaak; of
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•een bestuursrechtelijke zaak, waaronder inbegrepen een 

vreemdelingrechtelijke zaak.

Bij de behandeling door de rechtbank van een civiele of een bestuursrechtelijke 

zaak, waaronder begrepen een vreemdelingrechtelijke zaak kan, worden 

volstaan met de gemachtigde van de vreemdeling.

Gebleken is dat betrokkene zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde 

en het een vreemdelingrechtelijke procedure betreft.

Ten overvloede merk ik op dat betrokkene in het kader van de behandeling ter 

zitting van genoemd verzoek om een voorlopige voorziening de rechtbank kan 

verzoeken om via een digitale verbinding aan die zitting deel te nemen. 

Gelet op het vorenstaande zie ik geen aanleiding om het verzoek in te willigen.

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u hiertegen bezwaar 

maken.

Voor het indienen van bezwaar geldt dat u of betrokkene een aan de 

Staatssecretaris gericht bezwaarschrift kunt richten aan het in het briefhoofd 

vermelde postbusnummer.

Een gemotiveerd bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend binnen

vier weken na de dag heden. Het is raadzaam een kopie van deze brief bij het 

bezwaarschrift mee te zenden.

Van belang is dat ingevolge artikel 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht

een bezwaar- of beroepschrift tijdig is ingediend, indien het voor het einde van

de genoemde termijn van vier weken is ontvangen, of indien het voor het

einde van deze termijn ter post is bezorgd, mits het in dat geval niet later dan

één week na afloop van de termijn is ontvangen.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

namens deze,

Deze brief is geproduceerd in een geautomatiseerd proces en daarom niet 

ondertekend.

Operationeel manager


