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Inleiding
Bij Besluit van 19 november 2003, hou-
dende bepalingen omtrent de tarieven
voor consulaire dienstverlening en tot
inwerkingtreding van de Rijkswet op
de consulaire tarieven (Rijksbesluit op
de consulaire tarieven), is bepaald dat
het Legesbesluit visa en het
Legesbesluit 1983 met ingang van 1
januari 2004 worden ingetrokken. Op 1
januari 2004 treedt in plaats hiervan de
Regeling van de Minister van
Buitenlandse Zaken van 12 december
2003, nr. DJZ/BR-1003/2003 tot vast-
stelling van de tarieven voor consulaire
dienstverlening (Regeling op de consu-
laire tarieven) in werking. Deze rege-
ling wijzigt de tarieven voor consulaire
diensten. Derhalve zal de
Vreemdelingencirculaire 2000 dienover-
eenkomstig worden aangepast. Dit
TBV voorziet hierin. 

Wijzigingen
De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt
als volgt gewijzigd:

Wijziging van A2/7.2.6.4
De eerste zin van paragraaf A2/6.5.6.4.
komt als volgt te luiden:
‘Ingevolge de Regeling van de Minister
van Buitenlandse Zaken van 12 decem-

ber 2003, nr. DJZ/BR-1003/2003 tot
vaststelling van de tarieven voor consu-
laire dienstverlening wordt de vreemde-
ling voor de behandeling van een aan-
vraag om een terugkeervisum € 40 in
rekening gebracht.’

A2/7.9
De tekst van paragraaf A2/79 wordt
vervangen door:
‘Voor wijziging of verlenging van de
geldigheidsduur van een reisvisum wor-
den op grond van de Regeling van de
Minister van Buitenlandse Zaken van
12 december 2003, nr. DJZ/BR-
1003/2003 tot vaststelling van de tarie-
ven voor consulaire dienstverlening de
volgende bedragen geheven.’

A2/7.9.1
Paragraaf A2/7.9 komt als volgt te lui-
den:
‘De kosten voor de behandeling van
een aanvraag om wijziging van een
doorreisvisum of een reisvisum bedra-
gen:
a. Bij wijziging van een doorreisvisum
in een reisvisum voor één of meer rei-
zen: € 35.
b. Bij wijziging van een collectief door-
reisvisum aangebracht op een collectie-
ve lijst, in een collectief reisvisum: € 35
plus € 1 per persoon. 
c. Voor verlenging van reisvisa:
– voor verlenging van een visum met
ten hoogste 30 dagen € 25;
– voor verlenging van een visum met
ten hoogste 90 dagen € 30;
– voor verlenging van een collectief
visum € 30 plus € 1 per persoon.’

A2/7.10.10.1
De eerste alinea van A2/10.10.1 komt
als volgt te luiden:
‘Op grond van de Regeling van de
Minister van Buitenlandse Zaken van
12 december 2003, nr. DJZ/BR-
1003/2003 tot vaststelling van de tarie-
ven voor consulaire dienstverlening
worden bedragen geheven voor de
behandeling van een aanvraag om:
– afgifte van een reis- en doorreisvisa;
– wijziging van reis- en doorreisvisa
(telkens resulterend in annulering en
nieuwe afgifte; zie ook 7.10.6.2).’

A2/7.10.10.2
De koptekst van A2/7.10.10.2 en de
inhoud worden als volgt gewijzigd:
‘7.10.10.2  Behandeling van een aan-
vraag om een visum 
De volgende leges dienen te worden
geheven voor de behandeling van een
aanvraag om:
a. een doorreisvisum  met een opont-
houd  van ten hoogste vijf dagen: € 35;
b. een collectief doorreisvisum aange-
bracht op een collectieve lijst: € 35 plus
€ 1 per persoon;
c. een reisvisum voor één reis met een
geldigheidsduur van ten hoogste vijftien
dagen: € 35;
d. een collectief reisvisum aangebracht
op een collectieve lijst: € 35 plus € 1
per persoon.

Gelet op het feit dat een wijziging
van een visum in feite afgifte betekent
(zie 7.10.6.2), worden voor de behande-
ling van een aanvraag om wijziging van
een visum dezelfde leges geheven als
hierboven vermeld.’

A2/7.10.10.4
Paragraaf A2/7.10.10.4 komt te verval-
len.

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 januari 2004.

Voorzover van toepassing zullen de
bovenstaande wijzigingen worden ver-
werkt in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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