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Bijlage 1
Aan: de heren Procureurs-Generaal

fgd.Directeuren van pclitie;

de heren hoofden van plaatselijke
politie;

de Commandant der Koninklijke
Marechaussee;

het Ministerie van Financiën

(Directie Douane);

de heer Chef Rivierpolitie te

Rotterdam;

~ onderwerp: afgifte van visa aan
, onderdanenvan Oosteuropese

landen.

Hiermede moge ik het volgende onder uw aandacht brengen.

In Beneluxverband is besloten de visumverlening aan onder-
danen van die Oosteuropese landen die hebben deelgenomen aan de
Conferentie van Helsinki, enigermate te versoepelen. Het betreft in
casu onderdanen van Bulgarije, de Duitse Democratische Republiek,
Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije en de Unie van
Socialistische Sovjet Republieken.

Aan de onderdanen van bovenvermelde landen die voor
zaken !l~aréén of meer der Beneluxlanden willen reizen en die daartoe
bij de diplomatieke'of consulaire vertegenwoordigingen van een der
Beneluxlanden in het land waarvan zij onderdaan zijn, bij de visum-
aanvrage een uitnodigingsbrief in originali van een in de Benelux-
gevestigde onderneming hebben overgelegd, zal door de diplomatieke
of consulaire vertegenwoordiging van één der Beneluxlanden een
visum voor zakelijk bezoek kunnen worden verleend voor de duur van
maximaal 8 dagen. Hierbij wordt uitdrukkelijk gesteld dat een zodanig
visum in geen enkel geval in één der,Beneluxlanden mag worden ver-
lengd.

~

Voor de afgifte van deze visa- een z.g. "invitatievisum"
is een aangepast visumstempel ontworpen, waarvan de tekst als bijlage
bij deze aanschrijving is gevoegd. Voorzover niet van toepassing
zal in de betreffende tekst de aanduiding diplomatiek en/of dienst
worden doorgehaald.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,

Het Hpofd van de Directie Vreemdelingenzak~?,

Fraaij.



Bijlage behorende bij de aanschrijving van 25/4

no. AJZ 1334/E-633A-~16

1977
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DIPLOlI!ATIQ,UE

DIPLOMATIEK

DIPLOMATIC

SERVICE

DIENST

SERVICE

, ,

Valable pour

Geldig voor

Valid for

.BEliELUX
conform6ment à l'invitation

conform uitnodiging

conformably to invitation

D6livré lel Afgegeven op / Issued.on ............

Ce visa est valable pour 8 jours au maximum/pour plusieurs voyages/
à partir de la date de la premi~re entr6e.

Dit visum is geldig voor maximaal 8 dagen/voor meerdere reizen/
vanaf de datum van eerste binnenkomst.

This visa is valid for a maximum of 8 days/for several journeys/
from the date of first entry.

Premi~re entr6e endéans les 15 jours de délivrance du visa.

Eerste binnenkomst binnen 15 dagen na afgifte van het visum.

First entry within 15 days af ter issue of the visa.

Attentionl Faites estampiller votre pas.eport
à la fronti~re.

Opgelet I Paspoort aan de grens laten afstempelen.

Attentionl Passport to be stamped at the frontier.

Timbre:
Zegel:

Signature et sceau

Bandtekening en stempel

r----


