Beschikking terugkeervisum

Model D66-5

D66 - 5

Beschikking tot niet-inwilliging van een aanvraag om een terugkeervisum door vreemdelingen aan wie het is toegestaan om in
Nederland een (definitieve) beslissing over
hun verblijf af te wachten

De Minister van Buitenlandse Zaken,

•

kenmerkIND :
Crv.nr.
Gezien de op
door
ingediende aanvraag om een terugkeervisum;
Gelet op het de Vreemdelingenwet1965 (Stb. 1965,40)en art. 23 Voorschrift Vreemdelingen (Stcrt 1994,4);
Betrokkene heeft op
bij de korpschef te
een aanvraag ingediend om toelating voor het doel
en het is
hemlhaartoegestaan om in Nederland een (definitieve)beslissing over zijnlhaar verblijfspositie af te wachten.
Immers *
Betrokkene heeft aan de aanvraag om een terugkeervisum ten grondslag gelegd, dat *
Uit de artt. 4 en 4a Vreemdelingenwet jo art. 23 Voorschrift Vreemdelingen vloeit
voort dat de Minister in het belang van het toezicht op vreemdelingen, uitzetting en
bewaring algemene en bijzondere aanwijzingen aan de ambtenaren belast met het
toezicht op vreemdelingen of met de grensbewaking kan verstrekken. In de Vreemdelingencirculaire onder A4; 3.10 is een aanwijzing opgenomen ter regeling van terugkeer naar Nederland middels een t e r u g k e e ~ s u mvan enkele categoriëen vreemdelingen.
Om in aanmerking te komen voor een terugkeervisum moet onder meer voldaan zijn
aan de volgende voorwaarde(n):

- er moet sprake zijn van een dringende reden (ernstige ziekte, overlijden enz. van
bloed-laanverwanten in de l e en 2e graad) die geen uitstel van vertrek kan
gedogen;
- de vreemdeling heeft zich gedurende zijn verblijf in Nederland gehouden aan de
maatregelen van toezicht in het kader van de vreemdelingenwetgeving;
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de vreemdeling heeft, om de reden voor vertrek uit en terugkeer naar Nederland
aannemelijk te maken, alle daarvoor noodzakelijke gegevens verstrekt en bescheiden overgelegd aan de verzoekende instanties;
- de vreemdeling beschikt zelfstandig over een geldig grensoverschrijdingsdocument;
- het Openbaar Ministerie heeft geen bezwaar tegen vertrek uit Nederland in verband met vervolging wegens strafbare feiten of tenuitvoerlegging van een vonnis;
- de beslissing op een aanvraag om een verblijfstitel, een administratief bezwaar- of
beroepsprocedure, een beroep bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State
of beroep bij de vreemdelingenkamer wordt niet binnen de geldigheidsduur van
het t e r u g k e e ~ s u mverwacht.
In dit geval bestaat aanleiding om een terugkeervisum 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,

p

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. Indien u meent een spoedeisend belang te hebben bij inwilliging van de aanvraag,
dan kunt u tevens een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank te * (vreemdelingenkamer).
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