Beschikking visum
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Beschikking tot niet-inwilliging van een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van
een visum

De Minister van Buitenlandse Zaken
kenmerk IND:
Crv. nr.:
Gezien de op
door
ingediende aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van een visum;
Gelet op het Soeverein Besluit 1813 (Stcr.1814, nr.4) en de Benelux-overeenkomst
(Trb. 1960,40);
Betrokkene is houder van een reisvisum met een geldigheidsduur van * tot *.
Op * heeft betrokkene bij de korpschef te * een aanvraag ingediend om verlenging
van de geldigheidsduur van het visum tot *.
Betrokkene heeft als reden voor het indienen van de aanvraag aangegeven *.
Op grond van het geldende beleid kan de geldigheidsduur van een visum uitsluitend
worden verlengd met inachtneming van het volgende:
1. De vreemdeling voldoet aan de in art. 8, eerste lid, aanhef en onder b en c, Vreemdelingenwet genoemde voorwaarden voor verblijf in de vrije termijn: hij kan
beschikken over voldoende middelen van bestaan en er is geen gevaar voor de
openbare rust, openbare orde of de nationale veiligheid.
2. De vreemdeling kan aantonen dat hij er om bijzondere redenen belang bij heeft
langer in het Beneluxgebied te verblijven dan de duur waarvoor het oorspronkelijke visum geldig was. Zulke omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn gelegen in
sedert de binnenkomst ingetreden onvoorziene wijziging in de omstandigheden.
3. De duur van de visumverlenging en duur waarvoor het oorspronkelijke visum verblijf in het Benelux-gebied toestond, mogen samen niet meer dan drie maanden
bedragen.
Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan een verlenging van het visum tot ten hoogste zes maanden worden toegestaan.
4. De toelating van de vreemdeling in een ander land moet gewaarborgd zijn:
- er moet een reisbiljet voorhanden zijn geldig voor de reis naar een land waar
toelating gewaarborgd is;
- de toelating in een ander land moet minstens drie maanden na het verlengen
van de geldigheidsduur van het visum gewaarborgd zijn.
Hierbij is in het bijzonder van belang de geldigheidsduur van het reisdocument, eventueel daarin gestelde visa voor terugkeer naar het land van herkomst of doorreis door derde landen.
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In dit geval bestaat aanleiding om de verlenging van de geldigheidsduur van het
visum te weigeren.
Gebleken is immers dat *

Besluit:
De aanvraag niet-in te willigen
De Minister van Buitenlandse Zaken,
namens deze,
Het hoofd van de Visadienst,
namens deze,
De korpschef te
namens deze,

B

Tegen deze beschikking kan binnen vier weken na de dag waarop deze beschikking is
gegeven bezwaar worden gemaakt bij de Minister van Buitenlandse Zaken, door de
vreemdeling ten aanzien van wie de beschikking is gegeven of diens wettelijk vertegenwoordiger, zijn bijzondere gemachtigde of een advocaat, indien deze verklaart
daartoe bepaaldelijk gemachtigd te zijn.
Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het hoofd van de Visadienst en moet in tweevoud worden gezonden aan het in het briefhoofd genoemde postbusnummer. Daarbij
dient de beschikking of een kopie daarvan te worden overlegd.
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 een week na afloop van
de termijn is ontvangen.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het genomen besluit niet
op. Dat betekent dat u de beslissing op het bezwaarschrift niet in Nederland mag
afwachten. U hebt de mogelijkheid om in dit verband een voorlopige voorziening te
vragen bij de rechtbank te *Den Haag (vreemdelingenkamer). Uitsluitend indien u
binnen 24 uur na kennisname van deze beschikkingeen voorlopige voorziening hebt
gevraagd mag u de beslissing van de rechtbank (vreemde1ingenkamer)in Nederland
afwachten.
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