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Inleiding
Na uitvoerige discussies in de EU-
visumwerkgroep is eerder dit jaar het
zogenaamde D + C-visum ingevoerd.
Dit visum, waarvoor de eenvormige
Schengen-sticker wordt gebruikt, is
een combinatie van het (nationaal)
visum voor lang verblijf, het D-visum
(mvv) en het C-visum voor kort ver-
blijf. De geldigheid van het C-onder-
deel, steeds afgegeven voor meerdere
reizen, van dit combinatievisum is
gesteld op negentig dagen te rekenen
vanaf de datum van afgifte.

Achtergrond
De achtergrond voor de invoer van

het nieuwe combinatievisum wordt
gevormd door de gevoelde behoefte
aan overbrugging van de wachttijd
tussen de binnenkomst van een vreem-
deling op het grondgebied van de
staat die het D-visum (mvv) heeft
afgegeven en de beslissing op de
definitieve verblijfsaanvraag en de
daaraan gekoppelde afgifte van het
verblijfsdocument (verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd) aan de
vreemdeling. De vreemdeling wordt
hierdoor beperkt in zijn mogelijkheden
zich binnen en zonodig buiten het
Schengengebied te begeven en weer
naar Nederland terug te keren. Ten
aanzien van de voorwaarden voor

afgifte van het D + C-visum kan wor-
den opgemerkt dat die welke gelden
voor het D-visum bepalend zijn.
Zonder machtiging voor afgifte van de
mvv wordt uiteraard geen combinatie-
visum afgegeven. De voorwaarden
voor afgifte van het D-visum worden,
evenals de door de IND uitgevoerde
toetsings- en machtigingsprocedure,
niet gewijzigd, terwijl voor het C-
visumdeel alleen de eventueel verplich-
te elektronische consultatie van de
Schengen-partners overblijft.
Voorlegging aan de Visadienst blijft
achterwege. Het combinatievisum
wordt in het geldige reisdocument
aangebracht met de gebruikelijke EU-
visumsticker. In de rubriek ‘geldig’
wordt de code ingevuld van het land
dat het D-visum heeft afgegeven,
gevolgd door vermelding ‘SCHEN-
GEN-STATEN’. In de rubriek ‘bij-
zonderheden’ kunnen twee codes voor-
komen waaruit blijkt dat het
D-visumdeel is afgegeven na de daar-
toe ontvangen machtiging en het C-
visumdeel zelfstandig. De melding is
dan A – O + visumnummer, alsmede
de nationale gegevens. (A = machti-
ging door nationale autoriteit, O =
afgifte zelfstandig door vertegenwoor-
diging in het buitenland). De typeaan-
duiding luidt D + C. Ter voorkoming
van administratieve problemen op de
posten in het buitenland zal, afgezien
van uit de consultatie voortvloeiende
beletsels ofwel de wens van de vreem-
deling, elk D-visum als combinatievi-
sum worden afgegeven. Ten aanzien
van de leges kan nog worden toege-
voegd dat deze niet af zullen wijken
van die welke voor het D-visum
afzonderlijk verschuldigd zijn.
Nieuwe paragraaf A2/7.2.7.3 
Hoofdstuk A2/7.2.7 wordt aangevuld
met een paragraaf 7.2.7.3. De tekst
daarvan komt te luiden:

‘7.2.7.3 Machtiging tot voorlopig ver-
blijf gecombineerd met visum kort ver-
blijf (D + C-visum)
De combinatie van de machtiging tot
voorlopig verblijf en visum kort ver-
blijf (het D + C-visum) is ingesteld om
tegemoet te komen aan de problemen
die voor sommige vreemdelingen kun-

nen ontstaan door de periode die ligt
tussen de aanvraag op basis van de
machtiging tot voorlopig verblijf en de
afgifte van een verblijfsdocument
waarmee vrij gereisd kan worden in en
buiten het Schengengebied en
Nederland weer kan worden ingereisd. 

De voorwaarden voor afgifte van
het combinatievisum zijn die welke
gehanteerd worden voor de beoorde-
ling van een aanvraag van het D-
visum. Voor het C-deel vindt slechts
de mogelijk vereiste elektronische con-
sultatie van de Schengen-partners
plaats en blijft voorlegging aan de
Visadienst kort verblijf achterwege,
immers zonder mvv-machtiging geen
afgifte van een combinatievisum. Zie
hiervoor de paragrafen A2/7.2.1 en
A2/7.2.7.2. 

Voor het aanbrengen van het com-
binatievisum wordt gebruik gemaakt
van de eenvormige Schengen-visumsti-
cker waarbij in de rubriek ‘type visum’
de code D  +  C is afgedrukt. In de
rubriek ‘geldig voor’ staat een code
samengesteld uit het land dat het D-
visum afgeeft, gevolgd door de vermel-
ding ‘SCHENGEN-STATEN”.
Tenslotte staat in de rubriek ‘bijzon-
derheden’ de code A – O, (A = mach-
tiging door nationale autoriteit, O =
afgifte zelfstandig door vertegenwoor-
diging in het buitenland) gevolgd door
het visumnummer en eventuele nationa-
le gegevens.

Het C-deel van het combinatievisum is
geldig voor een periode van maximaal
90 dagen vanaf de dag van afgifte en
wordt verstrekt als multi-entry visum.’

Aanvulling B1/1.1
In paragraaf B1/1.1 wordt, na de
tweede alinea, de volgende alinea
opgenomen:
‘De aanvraag voor machtiging tot
voorlopig verblijf leidt, na verstrek-
king van de machtiging,  in de prak-
tijk veelal tot afgifte van een D + C-
visum: een combinatie van een
nationaal visum voor lang verblijf
(mvv) met een kort verblijf Schengen
C-visum. Doel van dit combinatievi-
sum, goed voor meerdere reizen en
met een geldigheid van 90 dagen, is
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het ondervangen van de problemen die
voor de aanvrager mogelijk kunnen
ontstaan door de periode tussen aan-
vraag en afgifte van een verblijfsdocu-
ment op basis van de mvv. In de pro-
cedure zal in voorkomende gevallen
voor het C-deel wel consultatie plaats-
vinden. Voor het combinatievisum gel-
den de bestaande mvv-voorwaarden
en procedures, met dien verstande dat
bij afwijzing van het D-visum, uiter-
aard geen afzonderlijk C-visum wordt
verstrekt (zie verder A2/7.2.7.3).’
Aanvulling B1/1.3
In paragraaf B1/1.3 wordt, na de
tweede alinea, de volgende alinea
opgenomen: 
‘Een verzoek tot het verlenen van een
mvv in de verkorte procedure zal bij
inwilliging leiden tot afgifte van een
D+C-visum, met een geldigheid van
90 dagen vanaf de dag van afgifte van
het C-deel, goed voor meerdere reizen.
(zie verder A2/7.2.7.3).’

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na dagteke-
ning van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst. De inhoud van dit
TBV zal zo spoedig mogelijk in een
aanvulling op de Vreemdelingen-
circulaire 2000 worden verwerkt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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