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3.1

Algemeen

3.1.1

Bevoegdheid

A413.1 .Z

De bevoegdheid tot afgifte van visa aan visumplichtige vreemdelingen ligt bij de
Minister van Buitenlandse Zaken. De Minister van Buitenlandse Zaken heeft het uit
praktische overwegingen raadzaam geacht instructies te doen opnemen in de Vreemdelingencirculaire omdat voor de uitvoering daarvan dezelfde ambtenaren moeten
worden geïnstrueerd. De Minister van Buitenlandse Zaken heeft van zijn bevoegdheid
in een aantal gevallen mandaat verleend aan het Hoofd van de Visadienst. Het Hoofd
van de Visadienst is dezelfde persoon als het Hoofd van de IND.
Voor de besluiten betreffende visa aan de grens en terugkeervisa heeft het Hoofd van
de Visadienst de bevoegdheid gemandateerd aan de korpschefs en aan de arnbtenaren belast met de grensbewaking. Uit de beslissing moet voortaan blijken dat het gaat
om een bevoegdheid van de Minister van Buitenlandse Zaken. Alle beslissingen ten
aanzien van visa dienen daarom namens de Minister van Buitenlandse Zaken te worden genomen.
Het visumvereiste

3.1.2

Bij art. 10 v.an de Uitvoeringsovereerikorrist bij het Akkoord van Schengen is een eenvormig visum vastgesteld dat geldig is voor het gehele Schengengrondgebied.' De
Schengenstaten geven het Schengenvisum in beginsel af in de vorm van een sticker.
In sommige situaties (niet in Nederland) wordt gewerkt met een stempel.
Vreemdelingen die visumplichtig zijn en zich naar Nederland willen begeven voor een
verblijf van ten hoogste drie maanden moeten in beginsel in het bezit te zijn van een
paspoort voorzien van een visum.
De strekking van het visum is om de vreemdeling reeds voor zijn komst naar Nederland
aan een onderzoek te onderwerpen naar reisdoel, reispapieren, antecedenten en
bestaansmiddelen.
In de regel wordt het visum in het paspoort gesteld.
In bepaalde gevallen worden het transit-, reis- en doorreisvisum niet in het paspoort,
maar op een afzonderlijk vel papier gesteld: een visumverklaring. Aan een visumverklaring wordt dezelfde betekenis toegekend als aan een visum, met dien verstande, dat de
houder van de verklaring te zijner identificatie steeds in het bezit moet zijn van het
daarin aangegeven document.
Zie voor modellen van visa (visumverklaringen), afgegeven in het buitenland of aan de
grens, D2.
De duur wa.arvoor het visum wordt afgegeven is bepalend voor de duur waarvoor verblijf in de vrije termijn is toegestaan (art. 46 Vb; zie 2.4).
Voor dit verblijf moet tevens zijn voldaan aan de overige in art. 8 Vw gestelde voorwaarden (zieA4i2).

1 Hierhij geldt. dat wanneer gesproken wordt over 'Scheilgen', dit slechts betrekking heeft o p de landeri die daadwerkelijk
dc Uitvo~:ringsovereenkomstbij het Akkoord van Schengen praktisch toepassen. Momenteel hetreft dit de volgend? laiiden: België. l>uitsland, Frankrijk. Griekenland. Italië, I.uxemburg. Nederland. Oostenrijk. Porttigal en Spaiijc.
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Vreemdelingen aan wie verblijf in de vrije termijn is toegestaan en die naar Nederland zijn
gekomen voor een verblijf van ten hoogste drie maanden, zijn verplicht zich binnen 3
werkdagen in persoon te melden bij de korpschef van de gemeente waar zij verblijven. Niet
nakomingvan een verplichting tot aanmelding is een strafbaar feit (art. 44, eerste lid, Vw).
3.2

Soorten van visa

3.2.1

Visa geldig voor het Schengen-gebied

In beginsel zijn visa afgegeven door de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen van de Schengenlanden, geldig voor het gehele Schengen-gebied.
De territoriale geldigheid van een visum kan echter zijn beperkt tot één of meerdere van
de Schengenlanden.
De volgende visa kunnen zijn afgegeven:
Het doorreisvisum (type B)
Het doorreisvisum kan zijn verleend voor één, twee of meer reizen.
Het transitvisum (type A)
Het transitvisum voor luchtvaartpassagiers is een visum waarmee vreemdelingen zich
tijdens tussenlandingen bij een vluchtdeel of internationale vlucht in de internationale
transitzone van een luchthaven mogen ophouden, zonder toegang tot het grondgebied
van de betrokken staat te verkrijgen.
Het reisvisum (type Q
Het reisvisum kan zijn verleend voor één of meer reizen.
Het collectief uisilm (type C)
Het collectief visum is een visum voor een verblijfsduur van maximaal 30 dagen aan te
brengen op een collectief paspoort, voor een groep van minimaal 5 en maximaal 50 personen.
Al naar gelang de status die de houder bezit of de aard van het reisdocument kunnen
deze visa worden onderscheiden in diplomatieke visa, dienstvisa en gewone visa.

3.2.2

Benelux enlof nationale visa

Het visum voor terugkeer
Een visum voor terugkeer is een nationaal visum dat een recht geeft op terugkeer naar
Nederland. Dit visum wordt apart behandeld onder 3.10.
3.3

Afgifte van visa

Reisvisa, doorreis- en transitvisa worden in beginsel in het buitenland afgegeven door
de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Schengen-landen. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij aan de grens worden afgegeven door ambtenaren belast
met de grensbewaking.
In een aantal gevallen is voor afgifte van visa voorafgaande machtiging vereist door de
nationale dienst.
In Nederland wordt deze machtiging ten aanzien van bepaalde categorieën vreemdelin18 - A4
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gen gegeven door de directie Personenverkeer, Migratie en Consulaire Zaken van het
ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze gevallen kan dit Ministerie rechtstreeks
contact opnemen met de korpschef.
Voor andeire categorieën vreemdelingen wordt de machtiging gegeven door de Visadienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de IND.
Deze dienst zal veelal om inlichtingen en advies vragen aan de korpschef.
Zie voor deze taakverdeling ook C2.
3.4

Vooronderzoek door de korpschef

De Visadienst vraagt in voorkomende gevallen, voordat machtiging tot afgifte van visa
in het buitenland wordt gegeven, om inlichtingen en advies aan de korpschef van de
gemeente(n) waarheen de vreemdeling zich wil begeven.
Bij het verzoek om inlichtingen en advies zal ter informatie van de korpschef zo mogelijk een copie van de visumaanvraag worden meegezonden.
De korpschef verstrekt de gevraagde inlichtingen binnen 6 weken aan de Visadienst op
formulier D l . In urgente gevallen moet telefonisch, per fax of per telex worden geantwoord (zie A2).
Ambtshalve advies-aanvragen die schriftelijk bij de korpschef door referenten hier te
lande zijn ingediend en die dienen ter ondersteuning van een door de vreemdeling
zelf in het land van herkomst ingediende visumaanvraag, moeten aan de Visadienst
worden toegezonden. Indien dit verzoek een visumaanvraag betreft waarvoor door de
Visadienst nog geen inlichtingen en advies werden gevraagd, kan uitsluitend in
spoedgevallen -bijvoorbeeld indien er sprake is van ernstige ziekte of overlijden - een
formulier D1 worden ingevuld en per fax toegezonden.

•

3.5

Geldigheidsduur van visa

3.5.1

Algemeen

De geldigheidsduur van het visum is bepalend voor de duur van het in de vrije termijn
toegestane verblijf (art. 46 Vb).
Het visum wordt in beginsel niet voor langere duur verleend dan waarvoor het is aangevraagd.
Voor de beantwoording van de vraag of het visum nog geldig is, is onder meer het
moment van binnenkomst (in het Schengengebied, bij gelimiteerde visa: het Beneluxgebied of Nederland) van belang. Hieromtrent kan (d.m.v. een sticker) een aantekening
zijn gesteld in het document voor grensoverschrijding of in de visumverklaring van de
vreemdeling (art. 10 VV).

3.5.1.1
Geldigheidsduur van een doorreisvisum
Houders van een doorreisvisum met recht van oponthoud mogen niet langer in het
Benelux- (of Schengen-) gebied verblijven dan de in het visum aangegeven duur van
(ononderbroken) verblijf (art. 46, eerste lid, aanhef en onder b, Vb).
Sdu Uitgevt:rs - VC (april 1998, Aanv. 20)
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Een doorreisvisum is geldig voor één of meerdere doorreizen, waarbij de duur van iedere doorreis niet meer dan 5 dagen mag bedragen.

Geldigheidsduur van het reisvisum (voor édn of meer reizen)
Houders van een reisvisum mogen niet langer in het Benelux- of Schengen-gebied verblijven dan de in het visum aangegeven duur van (ononderbroken) verblijf (art. 46, eerste lid, aanhef en onder b, Vb). In reisvisa wordt vermeld de toegestane verblijfsduur en
de termijn waarbinnen daarvan gebruik kan worden gemaakt.
3.5.1.2

Het reisvisum voor één reis
De geldigheidsduur van een visum voor één reis bedraagt ten hoogste drie maanden.
Bij één inreis mag de duur van het (ononderbroken) verblijf ten hoogste drie maanden
binnen een tijdvakvan zes maanden bedragen (art. 46, tweede lid, Vb).
Het reisvisum voor meer reizen
Bij een visum voor meerdere reizen geldt dat de totale duur van de achtereenvolgende
verblijven niet meer dan drie maanden per zes maanden mag bedragen. Een dergelijk
visum kan een maximale geldigheidsduur van één jaar hebben en wordt hoofdzakelijk
verleend in het kader van zakenbezoeken.
3.6

Wijziging van reisvisa

De korpschef is in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden gemachtigd om
wijzigingen in een reisvisum zelfstandig door te voeren of de geldigheidsduur daarvan
te verlengen. In de gevallen genoemd onder 3.7.1 dient in de regel machtiging aan de
Visadienst te worden gevraagd.
Zie voor de te volgen gedragslijn indien voor wijziging of geldigheidsduurverlenging van
een reisvisum machtiging aan de Visadienst moet worden gevraagd 3.7.2.
Een reisvisum kan slechts worden gewijzigd binnen de geldigheidsduur waarvoor het
oorspronkelijk werd afgegeven. Een reisvisum wordt niet gewijzigd, indien daardoor de
mogelijkheid van terugkeer van de vreemdeling naar het land van herkomst verloren
dreigt te gaan.
Bij zelfstandige verlening van visumfaciliteiten vermeldt de korpschef met de paspoortpen de letter '0' (Office) in de Schengenvisumsticker. De korpschef brengt zelfstandige
wijzigingen van reisvisa ter kennis van het hoofd van de Visadienst door middel van formulier D3. Voor wijziging of verlenging van de geldigheidsduur van een reisvisum worden kosten in rekening gebracht (zie 9).
Een weigering van verlenging van de geldigheidsduur van een visum mag niet mondeline ~laatsvindenindien de behandelend ambtenaar van de vreemdelineendienst
waar"
neemt dat deze weigering voor de vreemdeling onduidelijk is of dat de vreemdeling niet
wenst te berusten in de weigering.
In dat geval moet de behandelend ambtenaar de vreemdeling ervan op de hoogte stellen dat deze een schriftelijke aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van een
visum kan indienen (model D66-1). Vervolgens wordt er een schriftelijke en gemotiveerde beschikking gegeven (model D66-2).

".
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Reisvisum voor 6th reis

3.6.1

a. Geldig maken voor meer reizen
Indien een reisvisum voor meer reizen geldig gemaakt wordt, wordt in het reisdocument van de vreemdeling een Schengenvisumsticker aangebracht overeenkomstig
model D2. Indien de vreemdeling houder is van een visum-verklaring wordt de visumsticker op een afzonderlijk vel papier aangebracht.
N.B. Voor invulling zie de 'Handleiding voor afgifte en invulling van de Schengenvisumsticker bij verlenging'.
b. Verlenging van geldigheidsduur
De korpschef kan de geldigheidsduur verlengen indien aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:
1. De vreemdeling voldoet aan de in art. 8, eerste lid, aanhef onder b en c, Vw genoemde

voorwaa.rden voor verblijf in de vrije termijn: hij kan beschikken over voldoende middelen van bestaan en er is geen gevaar voor de openbare rust, de openbare orde of de
nationale veiligheid.
2. De vreemdeling kan aantonen dat hij er om bijzondere redenen belang bij heeft langer in het Schengengebied te verblijven dan de duur waarvoor het oorspronkelijke
visum geldig was. Zulke bijzondere omstandigheden kunnen bijvoorbeeld gelegen
zijn in onvoorziene wijziging in de omstandigheden sinds de binnenkomst. Een aanvraag tolt visumverlenging moet voldoende gemotiveerd zijn en in het bijzonder
gebaseerd zijn op overmacht, humanitaire, ernstige beroepsmatige of persoonlijke
redenen. Het gevolg van een verlenging mag in ieder geval niet zijn dat het visum
voor een oneigenlijk doel wordt gebruikt.
3. De duur van de visumverlenging en de duur waarvoor het oorspronkelijke visum ver-

blijf toestond, mogen samen niet meer dan drie maanden bedragen. Binnen Schengen is een verdergaande verlenging van het eenvormige visum niet mogelijk.

a

In geval van een nationale verlenging van de geldigheidsduur van het visum, waarbij de
geldigheid van het visum wordt gelimiteerd tot de Benelux, kan de geldigheidsduur van
een visum, indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden
verlengd tot ten hoogste zes maanden te rekenen vanaf het moment van binnenkomst.
Deze zeer bijzondere omstandigheden moeten in ieder geval gebaseerd zijn op overmacht of op strikt humanitaire redenen.
4. Toelating van de vreemdeling in een ander land moet zijn gewaarborgd:
- er moet een reisbiljet voorhanden zijn dat geldig is voor de reis naar een land waar

toelating van de vreemdeling is gewaarborgd; dit reisbiljet kan zo nodig tot aan het
vertrek van de vreemdeling worden ingehouden, en
- tussen de datum tot welke het visum verlengd wordt en de uiterste datum waarop
toelating van de vreemdeling in een ander land is gewaarborgd moet een termijn
van ten minste drie maanden liggen.
Bij de bepaling van deze termijn moet niet alleen gelet worden op de geldigheidsduur
van het paspoort, maar ook op de in dat reisdocument eventueel gestelde visa voor
terugkeer inaar het land van herkomst of doorreis door derde landen.
In geval van visumverlenging wordt in het reisdocument van de vreemdeling een
Schengenvisumsticker aangebracht overeenkomstig model D2. Indien de vreemdeling
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houder is van een reisvisum-verklaring wordt de sticker op een afzonderlijk vel papier
aangebracht.
N.B. Voor invulling zie de 'Handleiding voor afgifte en invulling van de Schengenvisumsticker bij verlenging'.
c. Bijzondere categorieën
Transitpassagiers van vliegtuigen en zeeschepen:
verlenging van de termijn van ten hoogste 72 uur waarvoor het deze passagiers op grond
van de artt. 17-18 W is toegestaan in het Benelux-gebied te verblijven is niet mogelijk.

Houders van een legitimatiebewijs afgegeven door het ministerie van Buitenlandse
Zaken:
de geldigheidsduur van het visum van deze personen hoeft niet te worden verlengd.
Houders van een diplomatiek paspoort die niet in het bezit zijn van een door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven legitimatiebewijs:
verlenging van de geldigheidsduur van het visum geschiedt door de directie Kabinet en
Protocol van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Houders van een dienstvisum die niet in het bezit zijn van een door het ministerie van
Buitenlandse Zaken afgegeven legitimatiebewijs:
aanvragen o m verlenging van de geldigheidsduur van het visum moeten door de korpschef met de grootste spoed worden behandeld. De korpschef mag verlenging van het
dienstvisum nimmer zelfstandig weigeren. Zijn er naar het oordeel van de korpschef
redenen om verlenging van de geldigheidsduur van het dienstvisum te weigeren, dan
moet hij telefonisch contact opnemen met de Visadienst (zie AZ).
3.6.2

Reisvisum voor meer reizen

Bij een reisvisum voor meer reizen dient - indien sprake is van verlenging van de toegestane duur van het ondergebroken verblijf - een nieuw visumsticker te worden afgegeven.
N.B. Voor invulling zie de 'Handleiding voor afgifte en invulling van de Schengenvisumsticker bij verlenging'.
3.6.3

Doorreisvisum

Aan houders van een doorreisvisum wordt na het verstrijken van de geldigheidsduur
van het visum in beginsel geen verder verblijf toegestaan.
Meent de korpschef echter, dat er bijzondere redenen zijn om aan de houder van een
doorreisvisum verder verblijf in de vrije termijn toe te staan, dan moet hij zo spoedig
mogelijk telefonisch contact opnemen met de Visadienst (zie AZ).
Indien de Visadienst hiertoe machtiging verleent, wordt het doorreisvisum omgezet in
een reisvisum. In dat geval wordt gebruik gemaakt van een Schengenvisumsticker.
N.B. Voor invulling zie de 'Handleiding voor afgifte en invulling van de Schengenvisumsticker bij verlenging'.
Voor verlening van deze visumfaciliteit worden dezelfde bedragen in rekening gebracht
als voor verlenging van de geldigheidsduur van het visum (zie 3.9).
22 - A4
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3.7

Wijziging of verlenging van visa na machtiging van de Visadienst

3.7.1

Categorieën van vreemdelingenwaarvoor machtiging van de
Visadienst vereist is

a. houders van een reisvisum, afgegeven aan de grens;
b. houders van een reisvisum, waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de geldigheidsduur
niet verlengbaar is;
c. houders van een reisvisum, afgegeven door een buitenlandse diplomatiek of consulaire vertegenwoordiging van één der Schengen-lidstaten;
d. houders van een nationaal paspoort die onderdanen zijn van Afghanistan, Albanië,
Angola, Bulgarije, China (Volksrepubliek-), Cuba, de GOS-Staten, Guinea-Bissou,
India, Indonesië, Irak, Iran, Jemen, Jordanië, Korea (Noord-), Libanon, Libië, Macedonië (Voormalige Joegoslavische Republiek-), Mozambique, Sri-Lanka, Soedan,
Suriname, Syrië, Turkije en Zaïre, alsmede Palestijnen;
e. houders van documenten voor grensoverschrijding, afgegeven door een regering of
staat die door geen van de Beneluxlanden is erkend, zoals: Bophutatswana, Ciskei,
Cypms (Noord-),Taiwan, Transkei en Venda;
f. houders van documenten voor grensoverschrijding voor vluchtelingen of staatlozen
en houders van vreemdelingenpaspoorten, afgegeven door een staat of regering
genoemd onder d. of e., alsmede door de regeringen van Zaïre en de volgende Arabische landen: Algerije, Bahrein, Egypte, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, Soedan, Syrië, en de Verenigde Arabische Emiraten;
g. houders van reisdocumenten voor vluchtelingen of staatlozen en houders van
vreemdelingenpaspoorten, die voormalig onderdaan zijn van een van de Schengenlanden;
h. houders van reisdocumenten die niet geldig zijn voor één of meer van de Schengenlanden;
i. vreemdelingen die ais ongewenst zijn gesignaleerd voor het hele Schengengebied of
in een viin de Schengenlanden;
j. houders van een Hong Kong Certificate of Identity.

Gedragslijn indien machtiging aan de Visadienst moet worden
gevraagd

3.7.2

Machtiging tot wijziging of verlenging van de geldigheidsduur van een reisvisum kan
telefonisch aan de Visadienst worden gevraagd (zie A2).
Indien bij telefonisch contact blijkt dat inzage van het paspoort door de Visadienst
nodig is, kan worden besloten tot schriftelijke voorlegging door middel van formulier
D4.
Een fotokopie van het paspoort (eventueel van het identiteitspapier met bijbehorende
visumverklaring) van de vreemdeling wordt dan meegezonden.
Indien de gevraagde machtiging wordt verleend, wordt het reisvisum gewijzigd of de
geldigheidsduur daarvan verlengd met in achtneming van de aanwijzigingen van de
Visadienst.
Van een telefonische machtiging tot wijziging of verlenging van de geldigheidsduur van
een reisvisum moet kennis worden gegeven aan het ministerie van Justitie middels formulier D3, met doorhaling in de aanhef van dit formulier van de woorden 'op eigen
gezag'.
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Bij verlenging van de geldigheidsduur of het geldig maken voor meer reizen van een
reisvisum met machtiging van de Visadienst moet in de Schengenvisumsticker de letter
'A' (Autorisation) worden ingevuld.
N.B. Voor invulling zie de 'Handleiding voor afgifte en invulling van de Schengenvisumsticker bij verlenging'.
3.8

Annulering c.q. intrekking van doorreisvisa en reisvisa

Indien de korpschef constateert dat de houder van een nog geldig doorreisvisum of reisvisum niet of niet meer aan de in art. 8 j" 6 Vw gestelde voorwaarden voor verblijf in de
vrije termijn voldoet, moet hij in verband met een eventuele verwijdering van de vreemdeling telefonisch contact opnemen met de IND (zieA2).
Indien tot verwijdering van de vreemdeling wordt besloten, moet het in zijn reisdocument gestelde visum worden geannuleerd door op het visum, bij voorkeur met rode
inkt, de volgende vermelding aan te brengen:
Geannuleerd op ........... (datum), omdat niet langer aan de in artt. 8 j" 6 Vw gestelde
voorwaarden wordt voldaan.
Deze aantekening moet worden voorzien van het dienststempel en de paraaf van de
desbetreffende ambtenaar. Tevens moet worden aangetekend dat de annulering of
intrekking namens de Minister van Buitenlandse Zaken is gedaan.
Bij verwijdering van de houder van een visumverklaring moet deze verklaring worden
ingehouden en toegezonden aan de Visadienst. De Visadienst deelt de annulering van
een visum mee aan de centrale autoriteiten van de staat die het visum heeft afgegeven.
3.9

Kosten van visumfaciliteiten

Voor wijziging of verlenging van de geldigheidsduur van een reisvisum worden op
grond van het Legesbesluit 1983 (laatstelijk gewijzigd per 1 september 1990, Stb. 449) de
volgende bedragen geheven.
3.9.1

Kosten wijziging van een doorreisvisum of een reisvisum

De kosten van wijziging van een doorreisvisum of een reisvisum bedragen:
a. bij wijziging van een doorreisvisum in een reisvisum voor één of meer reizen met een
geldigheidsduur van:
- ten hoogste één maand: f 48,50
- ten hoogste drie maanden: f 64,50;
b. bij wijziging van een doorreisvisum aangebracht in een collectief paspoort of op een
collectieve lijst, in een reisvisum: per persoon 1110 van de voor een individueel reisvisum vastgestelde leges, met inachtneming van de hiervoor genoemde bedragen, met
een minimum van f 48,50;
c. bij wijziging van een reisvisum voor één reis in een reisvisum voor meer reizen: f 30;
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d. bij wijziging van de duur van het ononderbroken verblijf toegestaan bij een reisvisum
voor meer reizen: f 30.

3.9.2

Kosten voor verlenging van de geldigheidsduur van een reisvisum

De kosten kan verlenging van de geldigheidsduur van een reisvisum bedragen:
a. f 30,OO Bij verlenging van een reisvisum, voor één of meer reizen, voorzover de duur
van het visum daardoor een maand niet te boven gaat;
b. f 64,50 Bij verlenging van een reisvisum, voor één of meer reizen, met een geldigheidsduur voor één maand tot drie maanden (zie ook onder d);
c. f 81,OO Bij verlenging van een reisvisum voor één reis van drie maanden, in zeer uitzonderlijke gevallen (zie 3.6.1, onder b3) tot ten hoogste zes maanden (zie ook onder
d);
d. f 30,OO Bij visumafgifte enlof bij eerdere verlenging, ingeval de termijn van één of
drie maanden inmiddels is overschreden (laag tariefl.

3.9.3

Kosten bij gelijktijdige verlening van verschillende
visumfaciliteiten

Indien aan de vreemdeling bij één gelegenheid verschillende visumfaciliteiten worden
verleend, dan wordt éénmaal (het hoogste bedrag) geheven.

3.9.4

Vrijstelling van kosten

Visumfaciliteiten worden kosteloos verleend, indien:
- de vreemdeling houder is van een diplomatiekvisum;
- de vreemdeling houder is van een dienstvisum of gewoon visum, dat kosteloos is ver-

leend (in dat geval is het visum niet voorzien van een legeszegel enlof een kasregisteraante kening).

3.9.5

Verrekening van visurngelden

De korpsci-ief maakt de geheven bedragen ten minste één maal per maand over op Postrekening 3'73214 ten name van de IND.
Het totaalbedrag van elke storting of overschrijving wordt aan de IND gespecificeerd
verantwoord op een verrekeningsstaat, overeenkomstig model D5.
3.1 O

Visa voor terugkeer

3.10.1

Algemeen

Een visum voor temgkeer is een nationaal visum dat wordt afgegeven namens de
Minister van Buitenlandse Zaken en recht op temgkeer naar Nederland geeft of
bevestigt. De korpschef is bevoegd namens de Minister van Buitenlandse Zaken een
visum voor terugkeer te verlenen of te weigeren. Uit de beslissing van de korpschef
moet steecls blijken dat deze is genomen namens de Minister van Buitenlandse Zaken.
Zie voor een model van het visum voor terugkeer D2-2.
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3.10.2

Vreemdelingen die in Nederland zijn toegelaten voor langer dan
drie maanden

Vreemdelingen die in Nederland zijn toegelaten voor een verblijf van langer dan drie
maanden hebben voor terugkeer naar Nederland en doorreis door het Schenaengebied
"
geen afzonderlijk visum nod.ig, indien zij beschikken over:
a. een paspoort, waarin een geldige vergunning tot verblijf is aangetekend; of
b. een DasDoort of ander erkend reisdocument en een afzonderliik document als
bedield'in Bijlage 5 a-e W; of
c. een paspoort.eieen door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven legitimatiebewiis of een door dat Ministerie gewaarmerkt identiteitsbewiis, verstrekt door een
internationale organisatie (zie B3).
Niettemin kan aan deze vreemdelingen op hun verzoek een visum voor terugkeer worden afgegeven, indien zij dit visum nodig hebben voor de reis door of naar een land
gelegen buiten Nederland (het Schengen-gebied) (bijvoorbeeld ter verkrijging van
visumfaciliteiten voor of toegang tot dat land).
De korpschef is gemachtigd het visum voor terugkeer in deze gevallen zelfstandig te verlenen.
De geldigheidsduur van het visum voor terugkeer mag die van de aan de vreemdeling
verleende vergunning tot verblijf niet overschrijden en wordt in het algemeen voor ten
hoogste één jaar verleend.
Het visum kan worden verleend voor één of voor meer reizen.
N.B. Bij verlenging van een terugkeervisum dient een model D3 te worden
opgemaakt. Tevens dient de afgifte te worden geregistreerd op het model D5
(verrekeningsstaat, zie ook 3.9.5).
3.10.3

Vreemdelingen aan wie het is toegestaan o m in Nederland een
(definitieve) beslissing over hun verblijf af te wachten

De korpschef is, indien aan alle voorwaarden genoemd onder 3.10.4 is voldaan,
gemachtigd om zelfstandig een visum voor terugkeer af te geven aan:
a. vreemdelingen, die na een periode van 6 maanden gerekend vanaf het moment van
de indiening van hun aanvraag om een verblijfstitelnog steeds in afwachting zijn van
een beslissing in eerste aanleg over hun verblijf in Nederland;
b. vreemdelingen, die in afwachting zijn van een beslissing over verblijf en van wie door
de IND bepaald is dat de uitzetting achterwege blijft.
Het visum voor terugkeer mag in deze gevallen alleen kort voor het vertrek van de
vreemdelingen worden afgegeven, voor één reis en met een geldigheidsduur voldoende voor het beoogde doel, met een maximum van drie maanden. De geldigheidsduur van het noodzakelijke grensoverschrijdingsdocument dient ten minste
één maand langer te zijn dan de termijn waarbinnen de vreemdeling op grond van
zijn terugkeervisum kan terugkeren.
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3.10.4

A413.10.5

Voorwaarden voor verkrijgingvan een visum voor terugkeer

Een vreemdeling als genoemd onder 3.10.3 komt in aanmerking voor een temgkeervisum indien:
1. er sprake is van een dringende reden (ernstige ziekte, overlijden enz. van bloed-laan-

verwanten in de i e en 2e graad) die geen uitstel van vertrek kan gedogen;
2. de vreemdeling zich gedurende zijn verblijf in Nederland heeft gehouden aan de

maatregelen van toezicht in het kader van de vreemdelingenwetgeving;
3. de vreemdeling, om de reden voor vertrek uit en terugkeer naar Nederland aanneme-

lijk te maken, alle daarvoor noodzakelijke gegevens heeft verstrekt en bescheiden
heeft overgelegd aan de verzoekende instantie;
4. de vreemdeling zelfstandig beschikt over een geldig grensoverschrijdingsdocument;
5. het Openbaar Ministerie geen bezwaar heeft tegen vertrek uit Nederland in verband
met vervolging wegens strafbare feiten of tenuitvoerlegging van een vonnis;
6. de beslissing op een aanvraag om een verblijfstitel, een herzieningsverzoek of een
beroep op de Afdeling Rechtspraakvan de Raad van State danwel bezwaar of administratief beroep resp. beroep op de Rechtbank niet binnen de geldigheidsduur van het
terugkeervisum wordt verwacht.
NB: Aan asielzoekers wordt geen temgkeervisum verstrekt voor een reis naar het land
van herkorrist.
3.10.5

Kosten van het terugkeenrisum

Ingevolge bet Legesbesluit 1983 (laatstelijk gewijzigd per 1 september 1990, Stb. 449)
wordt de vreemdeling voor verlening van een temgkeervisum met een geldigheidsduur
van ten hoogste 12 maanden f 60 in rekening gebracht.
Temgkeervisa worden echter kosteloos afgegeven aan:
a. vreemdelingen die in Nederland voor langer dan drie maanden zijn toegelaten en
beschikk~enover een reisdocument als hiervoor bedoeld onder 3.10.2 op grond waarvan zij volor terugkeer naar Nederland geen visum behoeven;
b. vreemdelingen op wie de Wet betreffende de positie van Molukkers van toepassing is,
op grond waarvan zij voor temgkeer naar Nederland geen visum behoeven;
c. vreemdelingen die zijn vrijgesteld van visumkosten (3.9.4).
Zie voor verrekening van visumgelden 3.9.5.
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