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Uitvoeringsbeleid
Datum: 22 maart 2002
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Code: TBV 2002/7
Juridische achtergrond: Vc A2,
Hoofdstuk 7; Visa en visumafgifte aan
de grens
Geldigheidsduur: Een jaar ingaand
twee dagen na publicatie in de
Staatscourant
Onderwerp: Omzetting van visa leges
in euro’s

Aan:
– De Staf der Koninklijke
Marechaussee
– De Korpschefs Politieregio’s
– Korpsbeheerders Politieregio’s
i.a.a: de Procureurs-Generaal 

Inleiding
Ingevolge de laatstelijke wijziging van
het Legesbesluit 1983 (per 12 februari
2001, Stb 153) zijn de legesbedragen
voor visa verhoogd. Per 14 september
2001 (Besluit van 14 september 2001
tot aanpassing van besluiten in ver-
band met de vervanging van de gul-
den door de euro, Stb. 415) zijn de
gewijzigde bedragen omgezet in
euro’s. In dit TBV worden de bedra-
gen in euro’s weergegeven. 

Wijziging A2/7.2.6.4
De eerste alinea wordt vervangen
door: 
Ingevolge het Legesbesluit 1983 (laat-
stelijk gewijzigd per 12 februari 2001,
Stb 153) wordt de vreemdeling voor

verlening van een terugkeervisum met
een geldigheidsduur van ten hoogste
12 maanden € 40 in rekening
gebracht.

Wijziging  A2/7.9
Paragraaf A2/7.9 wordt vervangen
door:
Voor wijziging of verlenging van de
geldigheidsduur van een reisvisum
worden op grond van het
Legesbesluit 1983 (laatstelijk gewij-
zigd per 12 februari 2001, Stb.153) de
volgende bedragen geheven.

Wijziging A2 7.9.1.
Na de eerste zin wordt paragraaf
A2/7.9.1 vervangen door:
a) Bij wijziging van een doorreisvisum
in een reisvisum voor één of meer rei-
zen met een geldigheidsduur van:
– ten hoogste één maand: € 25 
– ten hoogste drie maanden: € 30 
b) Bij wijziging van een doorreisvi-
sum aangebracht in een collectief pas-
poort of op een collectieve lijst, in
een reisvisum: € 30 plus € 1 per per-
soon.
c en d komen te vervallen.

Wijziging A2/7.9.2
A2/7.9.2 komt te vervallen.

Wijziging A2/ 7.10.10.2
Na de eerste zin wordt paragraaf
A2/7.10.10.2 vervangen door:
a) een doorreisvisum met een opont-
houd van ten hoogste vijf dagen:
€ 20; 
b) een doorreisvisum aangebracht in
een collectief paspoort of op een col-
lectieve lijst: € 20 plus € 2 per per-
soon;

c) een reisvisum voor één reis met een
geldigheidsduur van ten hoogste vijf-
tien dagen: € 50; 
d) een reisvisum aangebracht in een
collectief paspoort of op een collectie-
ve lijst: € 60 plus € 2 per persoon. 

Wijziging A2/7.10.10.3
Na de eerste zin wordt paragraaf
A2/7.10.10.3 vervangen door:
a) een doorreisvisum in een reisvisum
voor één reis met een geldigheidsduur
van ten hoogste vijftien dagen: € 25;
b) een doorreisvisum in een reisvi-
sum, gesteld in een collectief paspoort
of op een collectieve lijst: € 30 plus
€ 1 per persoon, met een minimum
van 
€ 40.

Tot slot
Bovengenoemde euro-bedragen zijn
reeds per 1 januari 2002 ingegaan met
de invoering van de euro. 
De bovenstaande wijzigingen zullen
zo spoedig mogelijk in een aanvulling
op de Vreemdelingencirculaire 2000
worden verwerkt.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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