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Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 juni 2016, 

nummer WBV 2016/6, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 

2000

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de Vreemdelingenwet 2000, het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Voorschrift Vreemdelingen 
2000;

Besluit:

ARTIKEL I 

De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

De in deel A Vreemdelingencirculaire 2000 opgenomen afkortingenlijst wordt vervangen door de 
gewijzigde afkortingenlijst als aangegeven in bijlage 1.

B

Paragraaf A1/1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn beleidsregels opgenomen als aanvulling op of een uitwerking van:
• de verordening nr. (EU) nr. 2016/399 (Schengengrenscode);
• de Verordening nr. 810/2009 EG (Visumcode);
• artikel 3 Vw;
• artikel 4 Vw;
• artikel 5 Vw;
• artikel 6 Vw;
• artikel 50 Vw;
• artikel 65 Vw;
• artikel 8.7 en artikel 8.8 Vb.
In dit hoofdstuk wordt onder ‘toegang’ verstaan de toegang tot het Schengengebied. Onder 
‘vertrek’ wordt verstaan het vertrek uit het Schengengebied.

C

Paragraaf A1/3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

3. Voorwaarden 

Als een vreemdeling, die in Nederland een verblijfsvergunning bezit of in een andere Schengen-
staat een geldige verblijfstitel bezit, in het (N)SIS staat gesignaleerd, meldt de ambtenaar belast 
met de grensbewaking de treffer bij bureau SIRENE en licht de IND in.
De ambtenaar belast met de grensbewaking moet de vreemdeling doorlaten aan de grens dan wel 
doorreis verlenen als de vreemdeling aan de overige voorwaarden voor toegang voldoet als 
bedoeld in artikel 6 SGC.
Ingeval de vreemdeling in bezit is van een Nederlandse verblijfsvergunning en twijfel bestaat over 
de rechtmatigheid van deze verblijfsvergunning, moet de ambtenaar belast met de grensbewaking 
nagaan bij de IND of de Nederlandse verblijfsvergunning rechtmatig is afgegeven.
De IND raadpleegt de Schengenstaat die een verblijfstitel aan de vreemdeling heeft afgegeven. De 
ambtenaar belast met de grensbewaking weigert de toegang op grond van artikel 14, eerste lid 
juncto artikel 6, eerste lid, onder e, SGC aan een vreemdeling die in het bezit is van een Neder-
landse verblijfsvergunning of van een voor een andere Schengenstaat geldige verblijfstitel en in 
het OPS gesignaleerd staat.
De ambtenaar belast met de grensbewaking verleent toegang aan een vreemdeling die niet wordt 
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beschouwd als een gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale 
betrekkingen van de Schengenstaten.
Onder gevaar voor de openbare orde vallen alle volgende situaties:
• gevaar voor de openbare rust;
• gevaar voor de goede zeden;
• gevaar voor de volksgezondheid (zie A1/4.10 Vc).
Als een vreemdeling gesignaleerd staat in het(N)SIS is dat een indicatie dat hij een gevaar vormt 
voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van de Schen-
genstaten.
De ambtenaar belast met de grensbewaking die gegronde redenen heeft te veronderstellen dat de 
vreemdeling (politieke) activiteiten ontplooit die een gevaar opleveren voor de openbare orde, de 
nationale veiligheid of de internationale betrekkingen stemt met de IND af of toegang aan de 
vreemdeling kan worden verleend.
Een vreemdeling die een gevaar oplevert voor de openbare orde of de nationale veiligheid mag 
niet tijdens de vrije termijn in het Schengengebied verblijven.
Gevaar voor de openbare orde bestaat in ieder geval in de volgende situaties:
• de vreemdeling staat in het OPS gesignaleerd als ‘ongewenst vreemdeling’ of als ‘ongewenst-

verklaarde vreemdeling’;
• de vreemdeling staat ter fine van weigering van toegang tot Nederland dan wel het Schengen-

gebied in het (N)SIS geregistreerd.
De vreemdeling moet voldoen aan de voorwaarden voor toegang tenzij deze in het bezit is van een 
reisdocument voor vluchtelingen dat is afgegeven op grond van tenminste één van de volgende 
regelingen:
• de Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van visa voor vluchtelingen (Trb. 1959, nr. 

153);
• de Europese Overeenkomst inzake de overdracht van verantwoordelijkheid met betrekking tot 

vluchtelingen.
De ambtenaar belast met het toezicht op vreemdelingen of de DT&V mag deze vreemdeling niet 
naar zijn land van herkomst verwijderen.

D

Paragraaf A1/4.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.1 Document voor grensoverschrijding 

Het geldige document voor grensoverschrijding moet zijn afgegeven door de bevoegde autoritei-
ten van een door Nederland erkende staat. Een uitzondering op deze regel vormt Taiwan. Taiwan 
wordt niet door Nederland als staat erkend terwijl het reisdocument van Taiwan wel wordt erkend 
als geldig document voor grensoverschrijding. Het geldige document voor grensoverschrijding 
moet zijn voorzien van een goedgelijkende pasfoto van de houder en moet ondertekend zijn door 
de houder.
Het geldige document voor grensoverschrijding moet in ieder geval de familienaam, de voornaam 
of voornamen, de nationaliteit, de geboorteplaats en de geboortedatum van de houder bevatten. 
In artikel 6, eerste lid, onder a van de SGC staan de criteria genoemd waaraan een document voor 
grensoverschrijding moet voldoen van een onderdaan van een derde land die kort verblijf beoogt.

E

Paragraaf A1/4.4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.4 Reisdoel 

De vreemdeling maakt het doel en duur van het voorgenomen verblijf aannemelijk bij de ambte-
naar belast met de grensbewaking. De vreemdeling moet ter onderbouwing alle gegevens 
verstrekken en beschikbare bewijsmiddelen tonen aan de ambtenaar belast met de grensbewa-
king. In bijlage 1 bij de SGC is een niet-uitputtende lijst van bewijsmiddelen opgenomen.
De ambtenaar belast met de grensbewaking wint met toestemming van de vreemdeling inlichtin-
gen in bij het hiervoor door de betreffende luchtvaartmaatschappij beschikbaar gestelde informa-
tiepunt in het geval de vreemdeling gebruik heeft gemaakt van electronic ticketing en om die reden 
niet in het bezit is van een retourticket. De ambtenaar belast met de grensbewaking wijst de 
vreemdeling er op dat de toegang wordt geweigerd als:
• de vreemdeling geen toestemming verleent aan de ambtenaar belast met de grensbewaking 

om de bovenbedoelde informatie op te vragen bij de betreffende luchtvaartmaatschappij; en
• de vreemdeling niet op andere wijze het doel en de duur van het voorgenomen verblijf 

aannemelijk maakt.
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De ambtenaar belast met de grensbewaking weigert niet de toegang aan een vreemdeling op 
grond van het enkele feit dat het reisdoel dat de vreemdeling heeft opgegeven niet overeenkomt 
met het land dat bij het aanvragen van het visum is opgegeven. De vreemdeling moet op 
vordering van de ambtenaar belast met de grensbewaking het doel en de duur van het verblijf 
alsnog aannemelijk maken. De ambtenaar belast met de grensbewaking controleert de verklarin-
gen van de vreemdeling, tenzij onmiddellijk duidelijk is dat de door de vreemdeling verstrekte 
informatie niet consistent is of niet overeenkomt met andere gegevens die de ambtenaar belast 
met de grensbewaking heeft verkregen uit een betrouwbare bron. De ambtenaar belast met de 
grensbewaking controleert in ieder geval feiten en verklaringen die ten grondslag liggen aan de 
afgifte van het visum. De ambtenaar belast met de grensbewaking neemt daarover contact op met 
de bevoegde autoriteit die het visum heeft afgegeven.
De ambtenaar belast met de grensbewaking confronteert de vreemdeling met afwijkende 
informatie en stelt de vreemdeling in staat hier een verklaring voor te geven. De ambtenaar belast 
met de grensbewaking weigert de vreemdeling de toegang en verklaart het visum nietig, als de 
ambtenaar belast met de grensbewaking:
• de verklaring van de vreemdeling onvoldoende aannemelijk acht;
• constateert dat de vreemdeling het visum op onrechtmatige wijze heeft verkregen.

F

Paragraaf A1/4.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

4.5 Middelen van bestaan 

De vreemdeling moet voor een verblijf van ten hoogste 90 dagen beschikken over voldoende 
middelen van bestaan.
De middelen van bestaan moeten, anders dan bepaald in paragraaf B1/4.3.2 Vc, voor de vreemde-
ling voldoende zijn om te voorzien in zowel de kosten van het verblijf in Nederland als in de kosten 
van de reis naar een plaats buiten Nederland waar de toegang gewaarborgd is. De ambtenaar 
belast met de grensbewaking moet in ieder geval de volgende omstandigheden van de vreemde-
ling meewegen:
• de duur van het voorgenomen verblijf;
• het reisdoel;
• de persoonlijke omstandigheden; en
• de aard van het gebruikte vervoermiddel.
Een vreemdeling die zelfstandig reist, moet in staat zijn te voorzien in de kosten van zijn verblijf en 
onderdak. Voor Nederland geldt een bedrag van ten minste € 34 per persoon per dag. Het bedrag 
van € 34 is exclusief de eventuele kosten voor een vliegreis naar een plaats buiten Nederland waar 
de toegang van de vreemdeling is gewaarborgd.
De ambtenaar belast met de grensbewaking verleent onder voorwaarden toegang aan een 
vreemdeling van wie niet zeker is dat hij in staat is over voldoende middelen van bestaan te 
beschikken voor de duur van het voorgenomen verblijf en/of voor de terugreis/reis naar een derde 
land. De ambtenaar belast met de grensbewaking verleent de toegang als voldaan is aan de 
volgende voorwaarden:
a. er bestaat geen aanleiding de vreemdeling de toegang om een van de andere voorwaarden 

genoemd in artikel 6, eerste lid, SGC te weigeren;
b. de ambtenaar belast met de grensbewaking heeft geen redenen om aan te nemen dat de 

vreemdeling zich niet zal houden aan de in artikel 12 Vw gestelde voorwaarden voor kort 
verblijf (zie vrije termijn A1/6 Vc);

c. de vreemdeling stelt op verzoek van de ambtenaar belast met de grensbewaking zekerheid 
voor de kosten van de reis naar een plaats buiten Nederland waar zijn toelating gewaarborgd 
is, door het deponeren van een retourticket of een garantiesom;

d. de vreemdeling stelt op verzoek van de ambtenaar belast met de grensbewaking zekerheid 
doordat een in Nederland wonende solvabele derde zich garant stelt door ondertekening van 
een garantverklaring.

De ambtenaar belast met de grensbewaking is bevoegd de vreemdeling een meldplicht op te 
leggen met toepassing van artikel 4.24, eerste lid, onder d, Vb.
De ambtenaar belast met de grensbewaking informeert de Korpschef over de toegangsverlening 
onder voorwaarden door middel van model M20.
Een vreemdeling heeft van rechtswege verblijf in de vrije termijn als de vreemdeling voldoet aan 
de in artikel 12 Vw gestelde voorwaarden en aan die voorwaarden blijft voldoen. De vrije termijn 
bedraagt 90 dagen.
De vreemdeling mag in het kader van verblijf in de vrije termijn aantonen dat hij voldoende 
middelen van bestaan heeft uit inkomsten uit hier te lande te verrichten werkzaamheden of te 
verlenen diensten. Voor bepaalde werknemers is een tewerkstellingsvergunning vereist, zie 
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hiervoor B5 Vc. De duur van de te verrichten werkzaamheden of diensten mag niet langer zijn dan 
de duur van de vrije termijn.
De ambtenaar belast met het toezicht op vreemdelingen mag aan de vreemdeling vragen om 
zekerheid te stellen als de ambtenaar belast met de grensbewaking dat bij binnenkomst van de 
vreemdeling niet heeft gedaan.

G

Paragraaf A1/5.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

5.1 Wijzigen van visa 

De Visadienst verstaat onder wijziging van een visum:
a. het omzetten van een enkelvoudig visum in een visum voor meer binnenkomsten;
b. het verlengen van de geldigheidsduur van een visum (artikel 33 Visumcode).

Ad a.

De Visadienst mag, als zich nieuwe feiten en omstandigheden voordoen, bij wijze van uitzondering 
een visum dat is afgegeven door één van de Schengenlidstaten voor één binnenkomst omzetten 
naar een visum voor meer binnenkomsten. De ZHP zet visa voor in de regio Rotterdam-Rijnmond 
verblijvende zeelieden om naar een visum voor meer binnenkomsten.
De Visadienst of de ZHP moet terughoudend zijn bij het omzetten van een enkelvoudig visum naar 
een visum voor meer binnenkomsten, omdat de integriteit en betrouwbaarheid van de aanvrager 
in principe slechts in het land van herkomst afdoende kan worden getoetst. Het omzetten van een 
enkelvoudig visum naar een visum voor meer binnenkomsten wordt gezien als een verlenging van 
de geldigheidsduur: het maakt een langer verblijf in het Schengengebied mogelijk dan als het 
visum niet zou worden omgezet.
De vreemdeling moet bij de aanvraag voor het omzetten van enkelvoudige naar meervoudige visa 
een beroep doen op tenminste één van de volgende situaties:
• overmacht;
• humanitaire redenen;
• ernstige beroepsmatige redenen;
• persoonlijke redenen.
De Visadienst of de ZHP toetst bij de beoordeling van de aanvraag voor het omzetten naar een 
meervoudig reisvisum allereerst de noodzaak van de omzetting aan de volgende voorwaarden:
• de vreemdeling maakt voldoende aannemelijk dat het bij de aanvraag van het enkelvoudige 

visum niet al in rede lag een meervoudig visum aan te vragen; en
• de vreemdeling toont aan dat er sprake is van overmacht, van onvoorziene en ernstige 

beroepsmatige of persoonlijke redenen.
De vreemdeling mag in de laatste 180 dagen voor de aanvraag niet al langer dan 90 dagen in het 
Schengengebied hebben verbleven.
De Visadienst of de ZHP toetst vervolgens de redenen die de vreemdeling aanvoert voor het 
omzetten van het enkelvoudige visum in een visum voor meer binnenkomsten. De vreemdeling 
moet aantonen dat hij belang heeft bij de mogelijkheid meer dan een keer het Schengengebied 
binnen te reizen. De door de vreemdeling aangevoerde redenen, die kunnen zijn gelegen in de 
beroepsmatige of persoonlijke omstandigheden van de vreemdeling, moeten van voldoende 
zwaarwegende aard zijn.
De Visadienst of de ZHP toetst tenslotte bij de omzetting van het visum alle overige voorwaarden 
voor de afgifte van een visum nogmaals en beoordeelt of:
a. de vreemdeling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 6, eerste lid, 

onder a, c, d en e, SGC;
b. de vreemdeling beschikt over een geldige ziektekostenverzekering;
c. de vreemdeling het voornemen heeft werkelijk naar het land van herkomst terug te keren;
d. de vreemdeling een gewaarborgde toelating heeft in een ander land.
De vreemdeling mag door de omzetting van het visum niet vaker dan de Visadienst of de ZHP op 
grond van de aangevoerde omstandigheid noodzakelijk acht, gebruik maken van meervoudige 
binnenkomsten en van de eerder toegekende vrije termijn.
De vreemdeling mag door de omzetting van het visum niet:
• de verblijfsduur aangegeven in het eerder verleende visum overschrijden;
• bij de herhaalde binnenkomst meer dan 90 dagen per 180 dagen in het Schengengebied 

verblijven.
De vreemdeling mag door de omzetting van het visum naar een visum voor meer binnenkomsten 
in ieder geval niet het visum gebruiken voor een ander doel dan het doel waarvoor het visum is 
afgegeven.
De Visadienst of de ZHP brengt in het geldige document voor grensoverschrijding van de 
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vreemdeling een nieuwe Schengenvisumsticker aan als een reisvisum voor meer reizen geldig 
wordt gemaakt. De Visadienst of de ZHP brengt de Schengenvisumsticker op een afzonderlijk vel 
papier aan als de vreemdeling houder is van een visumverklaring.

Ad b.

De Visadienst is de bevoegde autoriteit om over te gaan tot het verlengen van de geldigheidsduur 
van door één van de Schengenlidstaten afgegeven visa. De IND-loketten zijn verantwoordelijk voor 
de verlenging van de geldigheidsduur van visa.
De ZHP is verantwoordelijk voor het verlengen van de geldigheidsduur van visa voor in de regio 
Rotterdam-Rijnmond verblijvende zeelieden bij de grensdoorlaatpost Rotterdam-Havens.
De Visadienst mag de geldigheidsduur van een visum, indien zeer bijzondere omstandigheden 
daartoe aanleiding geven, nog eens verlengen met maximaal 90 dagen op grond van artikel 25 
Visumcode, in geval van een nationale verlenging van de geldigheidsduur van het visum, waarbij 
de geldigheid van het visum wordt beperkt tot de Benelux. Deze zeer bijzondere omstandigheden 
moeten in ieder geval gebaseerd zijn op overmacht of op strikt humanitaire redenen.
Daarnaast mag de Visadienst op grond van het wezenlijk Nederlands belang tot een nationale 
verlenging van de geldigheidsduur van een visum overgaan. Het betreft hier zeer bijzondere 
gevallen waarbij in ieder geval de volgende nationale belangen in het geding zijn:
• het internationaal aanzien van Nederland;
• economische belangen van Nederland; of
• culturele belangen van Nederland.
De Visadienst beperkt bij de aanwezigheid van een wezenlijk Nederlands belang de geldigheid van 
het visum tot Nederland.
De Visadienst merkt in dit verband als zeer bijzondere gevallen aan:
• studenten die op basis van het Erasmus Mundus programma langer in het Schengengebied 

willen verblijven;
• deelnemers van internationale gezelschappen zoals Cirque du Soleil.
Verlenging van de geldigheidsduur boven de 90 dagen is in die gevallen noodzakelijk om het 
Erasmus Mundus programma of de voorstelling hier te lande te kunnen volbrengen of te geven. In 
de overige gevallen moet er sprake te zijn van zeer bijzondere omstandigheden die gebaseerd zijn 
op overmacht of op strikt humanitaire redenen.
Zie hiervoor onder ad a voor het plaatsen van een Schengenvisumsticker.

Bijzondere categorieën

• Houders van een geprivilegieerdendocument afgegeven door het ministerie van BuZa; de 
geldigheidsduur van het visum van deze vreemdelingen hoeft niet te worden verlengd;

• Houders van een diplomatiek paspoort die niet in het bezit zijn van een door het ministerie van 
BuZa afgegeven geprivilegieerdendocument: de directie Kabinet en Protocol van het ministerie 
van BuZa is verantwoordelijk voor verlenging van de geldigheidsduur van het visum;

• Surinaamse onderdanen die op medische indicatie voor een behandeling in Nederland zijn en 
voor dit doel ook in het bezit waren gesteld van een visum en waarvan het visum op nationale 
gronden is verlengd tot 180 dagen. De Visadienst mag deze vreemdelingen voortzetting van 
het verblijf verlenen als voortzetting van de behandeling in Nederland medisch noodzakelijk is;

Aan scholieren van derde landen die rechtmatig in Nederland verblijven, kan ter vereenvoudiging 
van het organiseren van schoolreizen binnen de EU een reizigerslijst voor scholieren worden 
afgegeven overeenkomstig het besluit van de Raad van de EU van 30 november 1994 (94/75/JBZ). 
Model M7 bevat een standaard reizigerslijst.

H

Paragraaf A1/6 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

6. Vrije termijn 

De ambtenaar belast met de grensbewaking of de ambtenaar belast met het toezicht op vreemde-
lingen berekent de maximale termijn van 90 dagen door voor iedere dag van het verblijf de 180 
voorafgaande dagen in aanmerking te nemen, conform artikel 6, aanhef, SGC. Bij de berekening 
van de vrije termijn zijn inreisstempels van de Schengenlanden leidend.
De IND verlengt op grond van artikel 3.3, derde lid, Vb de vrije termijn van niet-visumplichtige 
vreemdelingen in geval van bijzondere omstandigheden tot maximaal zes maanden (180 dagen). 
De vreemdeling moet bij het verzoek om verlenging van de vrije termijn een beroep doen op 
tenminste één van de volgende situaties:
• overmacht;
• ernstige ziekte van familieleden van de vreemdeling;
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• ernstige ziekte van de vreemdeling;
• een zeer gewichtig zakelijk belang.
Daarnaast verlengt de IND in geval sprake is van een wezenlijk Nederlands belang de vrije termijn 
tot maximaal zes maanden (180 dagen). Het betreft hier zeer bijzondere gevallen waarbij in ieder 
geval de volgende nationale belangen in het geding zijn:
• het internationaal aanzien van Nederland;
• economische belangen van Nederland;
• culturele belangen van Nederland.
De IND maakt, om deze verlenging van de vrije termijn zichtbaar te maken, gebruik van de sticker 
verblijfsaantekening algemeen, die in het geldige document voor grensoverschrijding wordt 
aangebracht. Een verzoek om verlenging van de vrije termijn is voor de vreemdeling gratis.
Aan een vreemdeling die gevaar oplevert voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de 
volksgezondheid is geen verblijf tijdens de vrije termijn toegestaan. Onder gevaar voor de 
openbare orde zijn mede begrepen gevaar voor de openbare rust, de goede zeden en de interna-
tionale betrekkingen. Voor een toelichting op deze voorwaarde wordt verwezen naar A1/3 Vc.
Van gevaar voor de openbare orde is sprake zijn als de vreemdeling in het OPS staat gesignaleerd 
als:
• ‘ongewenste vreemdeling’; of
• ‘ongewenstverklaarde vreemdeling’.
Tevens kan een vreemdeling voor weigering van toegang tot Nederland dan wel het Schengenge-
bied in het (N)SIS geregistreerd staan. Ook kan er sprake zijn van een inreisverbod.

I

Paragraaf A1/7.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.2 Toegang onder voorwaarden 

De ambtenaar belast met de grensbewaking mag ‘toegang onder voorwaarden’ verlenen:
• aan een vreemdeling voor kort verblijf;
• aan een niet-visumplichtige vreemdeling die zijn verblijfsdoel in die zin wijzigt dat hij nog 

slechts kort verblijf beoogt.
De ambtenaar belast met de grensbewaking mag bij ‘toegang onder voorwaarden’ geen redenen 
hebben om:
• de vreemdeling de toegang om redenen genoemd in artikel 6, eerste lid, SGC te weigeren;
• aan te nemen dat de vreemdeling zich niet zal houden aan de in artikel 12 Vw gestelde 

voorwaarden voor verblijf in de vrije termijn.
Bij toegang onder voorwaarden stelt de ambtenaar belast met de grensbewaking aantekeningen in 
het geldig document voor grensoverschrijding van de vreemdeling. Deze aantekeningen zien in 
ieder geval op:
• het stellen van zekerheid (zie A1/4.6 Vc);
• het opleggen van een meldplicht aan de vreemdeling.
Daarnaast mag de ambtenaar belast met de grensbewaking toegang onder voorwaarden tot het 
Beneluxgebied verlenen aan visumplichtige transitpassagiers van vliegtuigen die door omstandig-
heden buiten hun wil hun reis niet kunnen voortzetten en die:
• in het bezit zijn van een voor het Beneluxgebied geldig document voor grensoverschrijding;
• niet in het bezit zijn van het vereiste visum.
De ambtenaar belast met de grensbewaking verleent toegang tot het Beneluxgebied in uitsluitend 
de volgende situaties:
• de onderbreking van de reis vindt plaats wegens van de wil van de vreemdeling onafhankelijke 

omstandigheden zoals ongunstige weersomstandigheden of technische storingen;
• de vreemdeling vertrekt van één van de daartoe aangewezen luchthavens;
• de vreemdeling is in het bezit van een geldig document voor grensoverschrijding en tickets op 

grond waarvan zijn doorreis en toegang tot het land van bestemming vaststaat;
• de vreemdeling voldoet aan artikel 12, eerste lid, onder b en d, Vw.
De ambtenaar belast met de grensbewaking verleent de toegang voor de duur die noodzakelijk is 
om de doorreis van de vreemdeling per eerstvolgende gelegenheid te kunnen voortzetten. De 
ambtenaar belast met de grensbewaking mag de toegang weigeren aan vreemdelingen ten 
aanzien van wie een gegrond vermoeden bestaat dat zij toegang vragen voor een ander doel dan 
waarvoor deze regeling bedoeld is.
De ambtenaar belast met de grensbewaking stelt in het geldige document voor grensoverschrij-
ding van de transitpassagier een aantekening als blijk van de verleende toegang aan de transitpas-
sagier. De tekst van deze aantekening luidt:
‘Toegang tot het Beneluxgebied verleend van { geldig tot { (vermelding relevante artikel en lid).’ 
De ambtenaar belast met de grensbewaking kan een territoriaal beperkt visum verlenen met een 
geldigheidsduur die noodzakelijk is om de doorreis te kunnen voortzetten. De ambtenaar belast 
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met de grensbewaking plaats een inreisstempel en handtekening in het document voor grensover-
schrijding.
De ambtenaar belast met de grensbewaking beperkt de territoriale geldigheid van de toegang 
wanneer het document voor grensoverschrijding van de vreemdeling niet geldig is voor België of 
Luxemburg. In dat geval geeft de ambtenaar belast met de grensbewaking bij de aantekening aan 
voor welk(e) Beneluxlidsta(a)t(en) deze geldig is.
De ambtenaar belast met de grensbewaking geeft onmiddellijk kennis aan de ambtenaren van de 
KMar belast met het toezicht op vreemdelingen, evenals aan de vreemdelingenpolitie als de 
vreemdeling aan wie toegang is verleend niet op het voorgeschreven tijdstip is vertrokken.
De ambtenaar belast met de grensbewaking stelt de aantekeningen door middel van het aanbren-
gen van de sticker ‘Doorlating onder voorwaarden’ in het geldige document voor grensoverschrij-
ding. De ambtenaar belast met de grensbewaking plaatst het inreisstempel half op en half onder 
het laminaat van de sticker.
De ambtenaar belast met de grensbewaking geeft kennis van de toegang onder voorwaarden door 
een formulier (zie model M20) te zenden aan de Korpschef van de politieregio waarin de gemeente 
waar de vreemdeling zal verblijven is gelegen. De ambtenaar belast met de grensbewaking zendt 
een garantverklaring, als die is afgegeven, met deze kennisgeving mee. De ambtenaar belast met 
de grensbewaking zendt de door de vreemdeling overgelegde verklaringen mee als een niet-
visumplichtige vreemdeling zijn verblijfsdoel wijzigt in kort verblijf.
De ambtenaar belast met de grensbewaking stelt bij het opleggen van de meldplicht dat de 
vreemdeling zich binnen drie dagen moet aanmelden bij de vreemdelingenpolitie in de politieregio 
waarin de gemeente waar de vreemdeling zal verblijven is gelegen. Als de vreemdeling in verband 
met een zaterdag, zondag of feestdag niet in staat is te voldoen aan de verplichting tot aanmelding 
binnen drie dagen, stelt de ambtenaar belast met de grensbewaking in het geldig document voor 
grensoverschrijding de volgende aantekening: ‘aanmelden uiterlijk op ... (datum)’.

Zieke zeelieden

Het hoofd van de grensdoorlaatpost stelt zonder voorafgaande machtiging een niet-visumplichtige 
zeeman in het bezit van een bijzonder doorlaatbewijs, mits zijn identiteit op enigerlei wijze kan 
worden aangetoond, als de vreemdeling:
• in een ziekenhuis behandeld moet worden; en
• niet in het bezit is van een geldig document voor grensoverschrijding.
Het hoofd van de grensdoorlaatpost moet in alle gevallen waarin een zieke zeeman in het bezit 
wordt gesteld van een bijzonder doorlaatbewijs, de Korpschef van de politieregio waaronder de 
gemeente valt waarin het ziekenhuis staat, schriftelijk informeren. Het hoofd van de grensdoorlaat-
post moet de maatregelen treffen die in A1/7.3 Vc zijn opgenomen als de zieke zeeman lijdt aan 
een ziekte die een gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren.

J

Paragraaf A1/7.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

7.3 Weigeren van toegang 

De ambtenaar belast met de grensbewaking weigert de toegang aan iedere vreemdeling die niet 
aan de toegangsvoorwaarden voldoet. De weigering van toegang is een met redenen omklede 
beslissing:
• die geen uitstel gedoogt of, in voorkomend geval, na het verstrijken van de in de Vw 

genoemde termijn van uitstel ten uitvoer wordt gelegd;
• die door de ambtenaar belast met de grensbewaking aan de vreemdeling wordt uitgereikt;
• die inhoudt dat een vreemdeling bij het niet vervullen van de voorwaarden voor binnenkomst 

niet het grondgebied van Nederland of het Schengengebied mag binnenkomen en aldaar 
verblijven.

De ambtenaar belast met de grensbewaking:
• stelt de toegangsweigering uit door middel van het model M18A, indien de vreemdeling 

vóórdat een beslissing inzake de toegang is genomen een aanvraag voor een verblijfs-
vergunning asiel voor bepaalde tijd indient;

• schort de toegangsweigering op door middel van het model M18A, indien de vreemdeling ná 
de toegangsweigering een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd 
indient;

• legt voor de duur van de grensprocedure een vrijheidsontnemende maatregel op grond van 
artikel 6, derde lid Vw of artikel 6a, eerste lid Vw op door middel van het model M19; en

• plaatst de vreemdeling ten spoedigste voor de behandeling van de aanvraag voor het verlenen 
van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in AC Schiphol.

De ambtenaar belast met de grensbewaking neemt contact op met de IND over het al dan niet 
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uitstellen of opschorten van de weigering tot toegang, als de ambtenaar belast met de grensbewa-
king concludeert dat het weigeren van toegang mogelijk leidt tot het schaden van een wezenlijk 
humanitair belang.
De ambtenaar belast met de grensbewaking kan altijd de medewerker van de IND consulteren voor 
advies indien hiertoe naar het oordeel van de ambtenaar belast met de grensbewaking aanleiding 
bestaat. Het advies van de medewerker van de IND is in deze gevallen bindend.
Indien een volwassen vreemdeling samen met een minderjarig kind te kennen geeft een aanvraag 
voor het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te willen indienen, dan 
handelt de ambtenaar belast met de grensbewaking als volgt:
• de ambtenaar belast met de grensbewaking verleent de toegang en legt daarmee geen 

vrijheidsontnemende maatregel op grond van artikel 6, derde lid Vw, of artikel 6a, eerste lid Vw 
op; en

• de ambtenaar belast met de grensbewaking verwijst deze vreemdelingen voor het indienen 
van de aanvraag voor het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, door 
naar de aanmeldunit van de AVIM (Afdeling Vreemdelingpolitie, Identificatie en Mensenhandel) 
(zie paragraaf C1/2.1 Vc).

Indien er indicaties zijn van mogelijke risico’s voor het geestelijk of lichamelijk welzijn van het 
minderjarige kind of indien nader onderzoek nodig is naar de volwassen vreemdeling of zijn 
gestelde relatie tot het minderjarige kind, dan kan de ambtenaar belast met de grensbewaking van 
deze regel afwijken. De ambtenaar belast met de grensbewaking:
• stelt de toegangsweigering uit, of schort de toegangsweigering op door middel van het model 

M18A;
• legt een vrijheidsontnemende maatregel op grond van artikel 6, derde lid, Vw of artikel 6a, 

eerste lid, Vw door middel van het model M19 (zie paragraaf A5/3.2 Vc); en
• plaatst de volwassen vreemdeling en het minderjarige kind, voor de behandeling van de 

aanvraag voor het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in de Gesloten 
Gezinsvoorziening in Zeist.

Indien er door de ambtenaar belast met de grensbewaking wordt vastgesteld dat er risico’s zijn 
voor het geestelijk of lichamelijk welzijn van het minderjarige kind en/of dat er geen nader 
onderzoek nodig is naar de volwassen vreemdeling of zijn gestelde relatie tot het minderjarige 
kind (de relatie wordt niet aangenomen), dan wordt er als volgt gehandeld. De ambtenaar belast 
met de grensbewaking:
• verleent aan het minderjarige kind de toegang en legt daarmee geen vrijheidsontnemende 

maatregel op grond van artikel 6, derde lid Vw, of artikel 6a, eerste lid, Vw op;
• verwijst het minderjarige kind voor het indienen van de aanvraag voor het verlenen van een 

verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, door naar de aanmeldunit van de AVIM (zie 
paragraaf C1/2.1 Vc).

• stelt de toegangsweigering van de volwassen vreemdeling uit, of schort deze toegangsweige-
ring op door middel van het model M18A;

• legt aan de volwassen vreemdeling een vrijheidsontnemende maatregel op op grond van 
artikel 6, derde lid, Vw of artikel 6a, eerste lid, Vw door middel van het model M19 (zie 
paragraaf A5/3.2);

• plaatst de volwassen vreemdeling ten spoedigste voor de behandeling van de aanvraag voor 
het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in AC Schiphol.

Indien een alleenstaande minderjarige vreemdeling te kennen geeft een aanvraag voor het 
verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te willen indienen, dan handelt de 
ambtenaar belast met de grensbewaking als volgt:
• de ambtenaar belast met de grensbewaking verleent de toegang en legt daarmee geen 

vrijheidsontnemende maatregel op grond van artikel 6, derde lid Vw, of artikel 6a, eerste lid Vw 
op; en

• de ambtenaar belast met de grensbewaking verwijst deze vreemdeling voor het indienen van 
de aanvraag voor het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, door naar 
de aanmeldunit van de AVIM (zie paragraaf C1/2.1 Vc).

De ambtenaar belast met de grensbewaking legt een voornemen voor aan de IND als het 
voornemen bestaat om de toegang te weigeren aan een vreemdeling die een onderdaan van de 
EU, EER of Zwitserland is of dit stelt te zijn, en vraagt een bijzondere aanwijzing op grond van 
artikel 8.8, tweede lid, Vb.
De ambtenaar belast met de grensbewaking neemt contact op met de IND als, in andere dan de 
hierboven genoemde gevallen, het al dan niet verlenen van toegang nauw samenhangt met de 
toelatingsbeslissing. Dit gebeurt in ieder geval als de ambtenaar belast met grensbewaking het 
voornemen heeft de toegang te weigeren aan personen behorend tot een van onderstaande 
categorieën:
• de persoon die zich erop beroept Nederlander te zijn en/of daarmee te worden gelijkgesteld;
• de vreemdeling die zich op een bijzondere status beroept (zie A1/4 Vc);
• de vreemdeling die zich erop beroept dat hem lang verblijf in Nederland is toegestaan;
• de vreemdeling die in het bezit is van een geldige mvv; of
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• buitenlandse adoptiekinderen, adoptiefkinderen en pleegkinderen.
De ambtenaar belast met de grensbewaking neemt contact op met de IND als:
• het weigeren van toegang leidt tot het schaden van een wezenlijk humanitair belang;
• een wezenlijk Nederlands belang (bijvoorbeeld het bijzonder urgente reisdoel van de vreemde-

ling) zich tegen weigering van toegang verzet.
De ambtenaar belast met de grensbewaking weigert toegang aan een vreemdeling van wie blijkt 
dat hij lang verblijf beoogt, als de vereiste mvv ontbreekt. De ambtenaar belast met de grensbewa-
king mag met machtiging van de IND onder bepaalde voorwaarden in ieder geval toegang 
verlenen in de volgende situaties:
• de vreemdeling wijzigt zijn verblijfsdoel;
• er is een wezenlijk Nederlands belang gediend bij het verlenen van toegang;
• er is sprake van klemmende reden van humanitaire aard.
De ambtenaar belast met de grensbewaking kruist in het standaardformulier zoals opgenomen in 
bijlage V, deel B, SGC en als model M17 overgenomen als bijlage van de Vc, de redenen aan op 
grond waarvan de toegang wordt geweigerd aan een vreemdeling uit een derde land die wil 
inreizen. De ambtenaar belast met de grensbewaking maakt op het model M17 melding van:
• de betreffende staat (in Nederland van de Staat der Nederlanden);
• de betreffende instantie, inclusief overheidslogo (van de KMar of ZHP);
• de toepasselijke bepalingen van de wetgeving met betrekking tot de reden voor toegangswei-

gering (in dit geval artikel 14 juncto artikel 4, eerste lid SGC).

Gevaar voor de volksgezondheid

Als een vreemdeling de toegang tot het grondgebied is geweigerd omdat hij een gevaar vormt 
voor de volksgezondheid, treft de ambtenaar belast met de grensbewaking maatregelen die erop 
gericht zijn de volksgezondheid te beschermen.
De ambtenaar belast met de grensbewaking weigert de vreemdeling de toegang als de ziekte:
• behandeling in een ziekenhuis nodig maakt; of
• ingevolge de Infectieziektewet en Quarantainewet aanleiding geeft tot quarantaine.
De ambtenaar belast met de grensbewaking legt een maatregel als bedoeld in artikel 6, eerste lid, 
Vw op met als aangewezen ruimte het ziekenhuis alwaar de behandeling of de quarantaine plaats 
zal vinden (zie model M19 en de voorziening TISOV, Tijdelijk Informatiesysteem Overdracht 
Vreemdelingen).
De ambtenaar belast met de grensbewaking beoordeelt of aan de vreemdeling alsnog toegang tot 
het grondgebied kan worden verleend na afloop van:
• de behandeling van de ziekte; of
• de periode van quarantaine.
De ambtenaar belast met de grensbewaking informeert de Korpschef over de in het kader van de 
grensbewaking getroffen maatregelen.

Rechtsmiddelen toegangsweigering

De schriftelijke toegangsweigering is een besluit waartegen de vreemdeling administratief beroep 
kan instellen bij de IND. De ambtenaar belast met de grensbewaking reikt aan de vreemdeling 
naast het model M17 of M18 ook een folder ‘Rechtsmiddelen’ uit.
De ambtenaar belast met de grensbewaking zendt een faxbericht aan de meldcentrale rechtsbij-
stand als een geweigerde vreemdeling om een raadsman verzoekt. De vreemdeling moet het 
administratief beroepschrift binnen vier weken indienen bij de IND. De vreemdeling mag de 
behandeling van het administratief beroepschrift niet in Nederland afwachten. De vreemdeling 
moet Nederland op grond van artikel 5, eerste lid, Vw onmiddellijk verlaten, tenzij er sprake is van 
een eerste verzoek om een voorlopige voorziening.
Indien na de toegangsweigering (vrijwel)gelijktijdig een vrijheidsontnemende maatregel op grond 
van artikel 6, eerste en tweede lid, Vw wordt opgelegd en men tegen deze vrijheidsontnemende 
maatregel beroep instelt, dan dient het rechtsmiddel tegen de toegangsweigering eveneens 
beroep te zijn, in plaats van administratief beroep.

Rechtsmiddelen uitstellen/opschorten van de toegangsweigering

De ambtenaar belast met de grensbewaking reikt aan de vreemdeling naast het model M18A ook 
een folder ‘Rechtsmiddelen’ uit. Het schriftelijke uitstellen of opschorten van de toegangsweige-
ring is een besluit waartegen de vreemdeling in beginsel administratief beroep kan instellen bij de 
IND.
Indien echter na de (uitgestelde/opgeschorte) toegangsweigering, tevens een vrijheidsontnemende 
maatregel op grond van artikel 6, derde lid Vw of artikel 6a Vw wordt opgelegd en men tegen deze 
vrijheidsontnemende maatregel beroep instelt, wordt dit beroep geacht mede een beroep tegen de 
(uitgestelde/opgeschorte) toegangsweigering te omvatten. De vreemdeling hoeft dan tegen de 
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(uitgestelde/opgeschorte) toegangsweigering geen administratief beroep in te stellen. De IND 
zendt een eventueel toch ingesteld administratief beroep door aan de rechtbank die het beroep 
tegen de vrijheidsontnemende maatregel behandelt. Vorenstaande geldt niet indien er tussen de 
toegangsweigering en het opleggen van de vrijheidsontnemende maatregel meer dan achtentwin-
tig dagen zijn verstreken. In dat geval zal de IND het administratief beroep behandelen.

Onderdanen van de EU, de EER en Zwitserland (en familieleden)

De ambtenaar belast met de grensbewaking weigert de aanvraag om een visum uitsluitend 
wanneer de vreemdeling overtuigend heeft aangetoond dat de aanvrager een familie- of een 
gezinslid is in de zin van artikel 8.7, tweede, derde of vierde lid Vb:
• op de gronden genoemd in artikel 8.8, eerste lid onder a en b Vb;
• als sprake is van rechtsmisbruik of fraude, zoals schijnhuwelijk.
De ambtenaar belast met de grensbewaking verstrekt het visum gratis in het geval dat hij een 
familie- of gezinslid als bedoeld in artikel 8.7, tweede, derde of vierde lid, Vb aan de grens aantreft 
en hij de vreemdeling verzoekt om een visum aan te vragen om de onderdaan van de EU, de EER 
en Zwitserland te begeleiden of zich bij die onderdaan te voegen.

Alleenreizende minderjarige vreemdelingen

Als de ambtenaar belast met de grensbewaking aan een alleenreizende minderjarige vreemdeling 
de toegang tot Nederland weigert, draagt de ambtenaar de vreemdeling over aan de DT&V voor 
het terugbrengen van de vreemdeling naar een derde land waar zijn toelating is gewaarborgd.

K

Paragraaf A1/9 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

9. Verplichtingen voor vervoerders 

Zorgplicht

Een vervoerder moet zijn personeel zodanig instrueren, dat controle van reisdocumenten 
plaatsvindt bij het inchecken en bij vertrek naar Nederland. Onder het personeel van de vervoerder 
valt het personeel dat onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde formaliteiten verricht. Het 
personeel van de vervoerder moet bij de controle van de reisdocumenten vaststellen of een 
document voor grensoverschrijding geldig is.
De vervoerder moet ten minste controleren of:
• de naam, geboortedatum, nationaliteit, geslacht, lengte en foto, zoals die in het aangeboden 

document voor grensoverschrijding zijn opgenomen, overeenkomen met de aanbieder van het 
document voor grensoverschrijding;

• het aangeboden document voor grensoverschrijding voorzien is van de benodigde visa (zowel 
voor Nederland als voor het land van uiteindelijke bestemming);

• de geldigheidsduur van het aangeboden document voor grensoverschrijding en de daarin 
aangebrachte visa niet is verlopen;

• het aangeboden document voor grensoverschrijding is afgegeven door een daartoe bevoegde 
autoriteit.

De vervoerder moet door middel van een kort en bondig onderzoek controleren of het aangeboden 
document voor grensoverschrijding vals of vervalst is, waarbij zonodig gebruik gemaakt moet 
worden van eenvoudige hulpmiddelen.
Op opstapplaatsen waar door de vervoerder bij de controle van vervoersbewijzen gebruik gemaakt 
wordt van technische apparatuur, moet de vervoerder deze apparatuur voor de controle van 
documenten voor grensoverschrijding gebruiken.
De Nederlandse overheid is bevoegd de vervoerder aanwijzingen te geven om extra voorzorgs-
maatregelen te nemen voor de controle voorafgaand aan het vertrek bij vervoer dat als risicodra-
gend wordt aangemerkt. Deze aanwijzingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het aanpassen van de 
wijze van controle (extra controle voor het instappen) of het gebruik van technische hulpmiddelen.
De Nederlandse overheid mag een vervoerder verzoeken, op grond van de daartoe strekkende 
internationale regelgeving, om op een risicodragende vlucht of vaart een plaats aan boord van het 
zeeschip of vliegtuig ter beschikking te stellen aan een ambtenaar deskundig op het terrein van 
reisdocumenten. De ambtenaar deskundig op het terrein van reisdocumenten mag in de opstap-
plaats, ter gelegenheid van het aan boord gaan, vervoerders adviseren of de aangeboden 
reisdocumenten echt en onvervalst zijn, en het aangeboden reisdocument voorzien is van de 
benodigde visa zowel voor Nederland als voor het land van uiteindelijke bestemming. De 
ambtenaar deskundig op het terrein van reisdocumenten mag deze bevoegdheid uitoefenen als 
daartoe door de staat waarin de opstapplaats is gelegen toestemming is verleend.
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De Nederlandse overheid houdt, om vervoerders in staat te stellen de controle op reisdocumenten 
zo goed mogelijk te verrichten, vervoerders regelmatig op de hoogte van wijzigingen in de voor 
toegang tot Nederland vereiste documenten en visa. De Nederlandse overheid geeft aanwijzingen 
aan de vervoerder die een effectievere en efficiëntere controle kunnen bewerkstelligen.
De ambtenaar belast met de grensbewaking maakt een proces-verbaal op als de vervoerder een 
niet of onjuist gedocumenteerde vreemdeling aanvoert zonder voorafgaande toestemming van de 
bevoegde autoriteiten.

Afschriftplicht

De vervoerder die op grond van artikel 2.2 Vb verplicht is een afschrift te maken van een geldig 
document voor grensoverschrijding moet de afbeeldingen desgevraagd binnen één uur na het 
verzoek geven aan de ambtenaar belast met de grensbewaking, als een vreemdeling bij binnen-
komst in Nederland niet over (de juiste) reisdocumenten blijkt te beschikken.
De ambtenaar belast met de grensbewaking hoeft niet over de exacte gegevens beschikken van de 
vlucht waarmee de vreemdeling is aangekomen. Een indicatie, verkregen uit de verklaringen van 
de vreemdeling of uit andere bronnen is hiertoe voldoende.

Passagiersinformatieplicht

Richtlijn 2004/82/EG, ofwel de API-richtlijn heeft tot doel de grenscontroles te verbeteren en illegale 
immigratie te bestrijden door erin te voorzien dat luchtvervoerders desgevraagd passagiersgege-
vens (de zogenoemde Advance Passenger Information, API-gegevens) vooraf verstrekken aan de 
ambtenaren belast met de grensbewaking. Het gaat hier onder andere om gegevens uit het 
reisdocument en over de reis van de desbetreffende passagier. De ambtenaar belast met de 
grensbewaking bepaalt op grond van artikel 2.2a Vb ten aanzien van welke plaatsen van vertrek en 
van welke vervoerders de passagiersgegevens zullen worden gevorderd. De ambtenaar belast met 
de grensbewaking vernietigt op grond van artikel 2.2b Vb de verkregen passagiersgegevens 
binnen 24 uur na binnenkomst van de passagiers in Nederland, tenzij deze later nodig zijn voor de 
uitoefening van diens taken. Indien de passagier behoort tot een categorie vreemdelingen, ten 
aanzien waarvan een verhoogd risico bestaat op illegale immigratie vernietigt de ambtenaar belast 
met de grensbewaking de gegevens 4 dagen na binnenkomst van de passagiers in Nederland, 
tenzij deze later nodig zijn voor de uitoefening van diens taken. Voor het onderkennen van 
vreemdelingen die een risico vormen voor illegale immigratie worden risico indicatoren gebruikt. 
De risico indicatoren zijn gebaseerd op onder andere gegevens van reguliere en asiel gerelateerde 
weigeringen uit het verleden, op informatie van liaisons, op afwijkende vliegbewegingen en op 
basis van claims die in het verleden zijn opgelegd in het kader van artikel 4 van de Vreemdelingen-
wet.
De vervoerder die op vordering van de ambtenaar belast met de grensbewaking op grond van 
artikel 2.2a Vb passagiersgegevens verzendt, gebruikt hiervoor het International Air Transport 
Association (IATA)-berichtenformat, type B, met de structuur die is gebaseerd op de vanwege de 
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties vastgestelde indeling voor 
elektronische gegevensuitwisseling voor overheid, handel en vervoer, gepubliceerd onder de titel: 
Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport (EDIFACT) Passenger 
List Message (PAXLST). Het IATA-adres waar de gegevens naartoe verzonden moeten worden, is 
HDQKMXH.

Terugvoerplicht

De vervoerder is verplicht om een vreemdeling die hij naar Nederland heeft vervoerd en aan wie 
de toegang tot het Schengengebied is geweigerd, op aanwijzing van de ambtenaar belast met de 
grensbewaking terug te brengen naar een plaats buiten het Schengengebied. Van toegangsweige-
ring is onverminderd sprake indien de toegangsweigering in eerste instantie is uitgesteld of 
opgeschort omdat de vreemdeling een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde 
tijd heeft ingediend. De vervoerder brengt de vreemdeling naar in ieder geval één van de volgende 
landen:
• het derde land van waaruit de vreemdeling werd aangevoerd;
• het derde land dat het geldige document voor grensoverschrijding heeft afgegeven waarmee 

de vreemdeling heeft gereisd;
• een derde land waar de toelating van de vreemdeling is gewaarborgd.
Deze terugvoerplicht van de vervoerder geldt in alle volgende situaties:
• bij weigeringen van toegang van vreemdelingen die niet beschikken over (de juiste) documen-

ten voor grensoverschrijding;
• bij weigeringen van toegang op basis van één van de andere gronden van artikel 3 Vw en/of 

artikel 6 SGC;
• bij staande houding van vreemdelingen met het oog op uitzetting binnen zes maanden na 
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binnenkomst. Voor de vaststelling van de termijn van zes maanden is beslissend het tijdstip 
van de staande houding.

De ambtenaar belast met de grensbewaking claimt vreemdelingen aan wie de toegang wordt 
geweigerd voor terugname bij de vervoerder.
Voor het vervoer van de vreemdeling door de vervoerder naar een plaats buiten Nederland 
worden ‘removal orders’ gehanteerd (zie model M30 en het voor de luchtvaart soortgelijke model 
als bedoeld in Hoofdstuk 5 van Annex 9 bij het Verdrag van Chicago). De ambtenaar belast met de 
grensbewaking maakt, om het terugvoeren van een vreemdeling naar een plaats buiten Nederland 
door de vervoerder te faciliteren, gebruik van de daarvoor in internationaal verband gehanteerde 
attesten, bedoeld voor de met immigratie/grensbewaking belaste autoriteiten in het land van 
bestemming (zie Appendix 9, onder 1 en 2, van de Annex 9 bij het Verdrag van Chicago).
De vreemdeling aan wie de toegang is geweigerd moet zich tot op het tijdstip van uitvoering van 
de terugbrenging ophouden in de hem daartoe door de ambtenaar belast met de grensbewaking 
aangewezen ruimte, die kan worden afgesloten of op andere wijze kan worden verzekerd tegen 
ongeoorloofd vertrek daaruit.
De vervoerder is verantwoordelijk voor de vreemdeling gedurende de gehele periode vanaf het 
moment dat aan de vervoerder de aanwijzing is gegeven de vreemdeling terug te brengen naar 
een plaats buiten Nederland, tot aan het moment dat de vreemdeling daadwerkelijk door de 
vervoerder naar een plaats buiten Nederland is vervoerd.
Als de vervoerder de vreemdeling niet binnen redelijke termijn terug kan brengen, mag de 
Minister de met de verwijdering gepaard gaande kosten, waaronder de verblijfskosten, op de 
vervoerder verhalen (zie A1/9 Vc Aansprakelijkheid voor uitzettings- en verblijfskosten).
De ambtenaar belast met de grensbewaking bekijkt opnieuw of de vreemdeling voldoet aan de 
voorwaarden voor toegang als:
• de uitzetting van een vreemdeling aan wie ten tijde van de uitzetting de toegang was gewei-

gerd, mislukt; en
• de vreemdeling terugkeert nadat de vreemdeling aan boord van een vliegtuig of zeeschip het 

Nederlands grondgebied had verlaten.
De ambtenaar belast met de grensbewaking weigert de vreemdeling opnieuw de toegang tot 
Nederland als de vreemdeling niet aan de voorwaarden voldoet.
De ambtenaar belast met de grensbewaking geeft de vervoerder een nieuwe aanwijzing om de 
vreemdeling zonder kostenvergoeding terug te voeren naar een plaats buiten Nederland (zie 
model M30 en het voor de luchtvaart soortgelijke model als bedoeld in Hoofdstuk 5 van Annex 9 
bij het Verdrag van Chicago) als de vreemdeling eerder op grond van artikel 65 Vw is verwijderd.
De vreemdeling die Nederland uit eigen beweging verlaat, maar aan wie door de autoriteiten van 
het land van bestemming of van transit de toegang wordt geweigerd en wordt teruggezonden 
moet bij terugkomst in Nederland voldoen aan de voorwaarden voor toegang. De ambtenaar 
belast met de grensbewaking weigert de toegang tot Nederland als de vreemdeling niet aan de 
voorwaarden voor toegang voldoet. De ambtenaar belast met de grensbewaking mag de 
vervoerder door wiens tussenkomst de vreemdeling terug naar Nederland is vervoerd niet de 
verplichting van artikel 65 Vw opleggen tot het vervoeren van de vreemdeling naar een plaats 
buiten Nederland.
De ambtenaar belast met de grensbewaking effectueert het vertrek van vreemdelingen die geen 
aanvraag om een verblijfsvergunning asiel indienen op ten minste één van de volgende momen-
ten:
• zodra het aanvoerende zeeschip vertrekt, of op een eerder tijdstip als het vertrek, in overleg 

met de verantwoordelijke reder, op andere wijze kan worden geëffectueerd;
• zodra plaatsing aan boord van een vliegtuig van de betreffende maatschappij mogelijk is met 

als bestemming de plaats van het opstappen dan wel een andere plaats waar de toegang van 
de vreemdeling gewaarborgd is, zie Annex 9 van het Verdrag van Chicago.

Verstekelingen

De vervoerder mag de in bijlage 14c en 14d VV genoemde passagierslijsten gebruiken voor de 
opgave van aangetroffen verstekelingen.
Als een vreemdeling die als verstekeling is aangetroffen aan boord van een zeeschip niet 
voldoende gedocumenteerd is, moet de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van het 
land waar de vreemdeling vermoedelijk vandaan komt de identiteit en/of nationaliteit van de 
vreemdeling vaststellen en aan de vreemdeling een vervangend reisdocument geven. De 
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van het land van waar de vreemdeling vermoede-
lijk vandaan komt moet de nationaliteit en identiteit vaststellen en de vervangende reisdocumen-
ten afgeven voor het moment waarop het zeeschip waarmee de verstekeling is aangevoerd de 
haven heeft verlaten. De uitvoering van de terugvoerverplichting op deze wijze mag niet tot gevolg 
hebben dat een unieke verwijdermogelijkheid verloren gaat.
De gezagvoerder van een zeeschip mag zich niet zonder meer onttrekken aan terugplaatsing van 
de vreemdeling aan boord, door een beroep te doen op voorschrift 8 Internationaal Verdrag voor 
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de beveiliging van mensenlevens op zee. De ambtenaar belast met de grensbewaking moet, als de 
gezagvoerder zich op dit voorschrift beroept, de omstandigheden die de gezagsvoerder aanvoert 
beoordelen en afwegen tegen het belang van terugplaatsing van de vreemdeling aan boord.

Vreemdelingen met een vluchtrelaas

Als de vreemdeling op het moment van vertrek stelt dat zijn leven in het land van waar hij wil 
vertrekken in direct gevaar is, mag de vervoerder de vreemdeling niet naar de Nederlandse 
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging zenden om daar een aanvraag voor een mvv met 
als doel ‘asiel’ in te dienen. De vervoerder moet contact opnemen met de IND als de vervoerder 
overweegt een vreemdeling te vervoeren die stelt dat zijn leven in direct gevaar is.
Het Hoofd van de IND bepaalt dan of de betrokken vreemdeling, ook al is hij niet in het bezit van de 
juiste reisdocumenten, naar Nederland mag worden gebracht. Als een vervoerder een niet of niet 
juist gedocumenteerde vreemdeling naar Nederlands grondgebied heeft vervoerd met instemming 
van het hoofd van de IND, geldt geen terugvoerplicht. De ambtenaar belast met de grensbewaking 
maakt geen proces-verbaal op van vermoedelijke overtreding van de vervoerder van artikel 4 Vw.

Strafrechtelijke aansprakelijkheid

De ambtenaar belast met de grensbewaking maakt proces-verbaal op in alle gevallen waarin als 
gevolg van het nalaten van de zorg- of afschriftplicht door de vervoerder een niet of onjuist 
gedocumenteerde vreemdeling binnen Nederland is gebracht (zie artikel 4, eerste, tweede en 
derde lid, Vw, artikel 5, eerste en tweede lid, Vw, artikel 65, derde lid, Vw en artikel 197a WvSr). De 
ambtenaar belast met de grensbewaking zendt alle processen-verbaal door aan het OM. Het OM 
biedt eerst een transactie aan de overtreder van de zorg- of afschriftplicht aan.

Aansprakelijkheid voor uitzettings- en verblijfskosten

De DT&V verhaalt de met de verwijdering gepaard gaande kosten op de vervoerder nadat de 
vreemdeling rechtmatig verwijderbaar is geworden, en de ambtenaar belast met de grensbewa-
king de vervoerder de aanwijzing heeft gegeven de vreemdeling terug te vervoeren naar een 
plaats buiten Nederland.
Nadat een vreemdeling is terugvervoerd door een vervoerder, leveren alle overheidsinstanties de 
DT&V een overzicht aan van de kosten die zij met betrekking tot de betreffende vreemdeling 
hebben gemaakt. De overheidsinstanties doen dit aan de hand van de tarievenlijst zoals opgeno-
men in bijlage 22 van het VV. Deze gestandaardiseerde tarieven betreffen de kosten van uitzetting 
en de kosten van verblijf die de overheid maakt met betrekking tot vreemdelingen aan wie de 
toegang tot Nederland is geweigerd. De tarieven zijn gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten 
van de diverse overheidsinstanties. De DT&V stuurt de vervoerder een rekening die de kosten 
omvat die door de diverse overheidsinstanties zijn gemaakt.
De terugvoerplicht en de geldende procedure rondom het verhalen van kosten staan beschreven 
op www.terugvoerplicht.nl.

L

Paragraaf A4/3.7.5 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

3.7.5 Binnenkomst, toezicht en vertrek 

De ambtenaar belast met de grensbewaking controleert de binnenkomst in en het vertrek uit 
Nederland van de vreemdeling van wie de ongewenstverklaring tijdelijk is opgeheven. De IND stelt 
de ambtenaren belast met de grensbewaking op de hoogte van de komst van de vreemdeling naar 
Nederland. Bij vertrek van de vreemdeling uit Nederland stellen de ambtenaren belast met de 
grensbewaking de IND van het moment van het vertrek op de hoogte. Tijdelijke opheffing van de 
ongewenstverklaring gaat gepaard met tijdelijke toegangsverlening aan een met het oog op 
weigering van toegang in het SIS gesignaleerde vreemdeling, op grond van artikel 6, vijfde lid, 
onder c, SGC. De ambtenaar belast met de grensbewaking hanteert de handelwijze zoals beschre-
ven in paragraaf A2/12 Vc.
De ambtenaar belast met het toezicht op vreemdelingen houdt tijdens het verblijf van de vreemde-
ling in Nederland toezicht op hem. Welke vorm van toezicht geïndiceerd is, beziet de ambtenaar 
belast met het toezicht op vreemdelingen per vreemdeling. De ambtenaar belast met het toezicht 
op vreemdelingen stemt de toe te passen vorm van toezicht af met de instantie die om het verblijf 
van de vreemdeling in Nederland heeft verzocht.
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M

Model M17 uit de Vreemdelingencirculaire 2000 wordt aangepast als aangegeven in bijlage 2.

N

Model M19 uit de Vreemdelingencirculaire 2000 wordt aangepast als aangegeven in bijlage 3.

ARTIKEL II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 juni 2016

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
voor deze,
J.C. Goet
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken
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BIJLAGE 1 

Afkortingenlijst

ABRvS Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
AC aanmeldcentrum
ACVZ Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
amv alleenstaande minderjarige vreemdeling
Anw Algemene nabestaandenwet
AOW Algemene Ouderdomswet
APV Algemene Plaatselijke Verordening
Awb Algemene wet bestuursrecht
B&W college van burgemeester en wethouders
Benelux België, Nederland, Luxemburg
BIG-register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BMA Bureau Medische Advisering
BRP basisregistratie personen
BuPo Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
Buwav Besluit uitvoering wet arbeid vreemdelingen
BW Burgerlijk Wetboek
BZK (Minister/Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BuZa (Minister/Ministerie van) Buitenlandse Zaken
bv besloten vennootschap
BVV Basisvoorziening vreemdelingensysteem
cao collectieve arbeidsovereenkomst
CIR Centraal Insolventieregister
COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers
COVOG Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag
Crebo Centraal register beroepsopleidingen
CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
cv commanditaire vennootschap
DBIN Directie Buitenlandse Investeringen in Nederland
DGPJS Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties
DLOS Dienst Landelijke Operationele Samenwerking
DNA deoxyribonucleic acid (desoxyribonucleïnezuur)
DT&V Dienst Terugkeer en Vertrek
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen IB-Groep en CFI
EBV Elektronisch Berichtenverkeer
EER Europese Economische Ruimte
EEG Europese Economische Gemeenschap
EG Europese Gemeenschap
EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens
EU Europese Unie
EVRM Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
EVS European Voluntary Service
EZ (Minister/Ministerie van) Economische Zaken
Flexwet Wet Flexibiliteit en Zekerheid
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GG&GD Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst in de gemeente Utrecht
HAV Haags Adoptieverdrag
hbo hoger beroepsonderwijs
HKS Herkenningsdienstsysteem
HKBV Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996
HvJ EG Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
I&M (Minister/Ministerie van) Innovatie en Infrastructuur
IBDP Internationaal Baccalaureaat Diploma Programma
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
IOM Internationale Organisatie voor Migratie
IPS Insurance Passport For Students
IVA regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
IVBPR Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
IVRK Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind
JDS Justitieel Documentatie Systeem
jo juncto/junctis
JustID Justitiële Informatiedienst
KMar Koninklijke Marechaussee
KNAW Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
KNIL Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
LEC EGG Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld
mbo middelbaar beroepsonderwijs
MSV Melding Sociale Verzekeringen
MvT Memorie van Toelichting
MTV Mobiel Toezicht Veiligheid
mvv machtiging tot voorlopig verblijf
NFIA Netherlands Foreign Investment Agency
ngo non-gouvermentele organisatie
NIP Nederlands Instituut van Psychologen
NOD Nederlandse Onderzoek Databank
NSIS Nationaal Schengen Informatie Systeem
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Nuffic Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
nv naamloze vennootschap
NVVB Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
NvT Nota van Toelichting
OCW (Ministerie/Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OM Openbaar Ministerie
OPS Opsporingsregister
Pb. Publicatieblad
PIL Protocol Identificatie en Labeling
PTSS posttraumatische stressstoornis
RANOV Regeling ter Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet
Rbtv Register beëdigde tolken en vertalers
REAN Return and Emigration of Aliens from the Netherlands
ROC Regionaal Opleidingscentrum
RuWav Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014
Rva Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
Rvb Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
RvR Raad voor Rechtsbijstand
rvc raad van commissarissen
RWN Rijkswet op het Nederlanderschap
SBB stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
SGC Verordening (EU) nr. 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrij-

ding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)
SIRENE Supplementary Information Request at the National Entries
SIS Schengen Informatiesysteem
SVB Sociale Verzekeringsbank
Stb. Staatsblad
SUO Schengen Uitvoeringsovereenkomst
Stcrt. Staatscourant
SZW (Minister/Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
tbc tuberculose
tbs terbeschikkingstelling
TEV Toegang en Verblijf
Trb. Tractatenblad
TWV tewerkstellingsvergunning
UNDP United Nations Development Programme
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V&J (Minister/Ministerie) van Veiligheid en Justitie
Vb Vreemdelingenbesluit
vbl vrijheidsbeperkende locatie
Vc Vreemdelingencirculaire
VIS Verificatie Informatie Systeem
VN Verenigde Naties
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VRIS Vreemdelingen in de Strafrechtketen
vo voortgezet onderwijs
VOG Verklaring Omtrent het Gedrag
VOG-NP VOG natuurlijke personen
VOG-RP VOG rechtspersonen
vof vennootschap onder firma
VV Voorschrift Vreemdelingen
Vw Vreemdelingenwet
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wav Wet arbeid vreemdelingen
WAZ regeling Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wbp Wet bescherming persoonsgegevens
WBV Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire
Wcad Wet conflictenrecht adoptie
WGA Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten
WHP Working Holiday Program
WHS Working Holiday Scheme
WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wi Wet inburgering
WIN Wet inburgering nieuwkomers
WML Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
wo wetenschappelijk onderwijs
Wob Wet openbaarheid bestuur
Wobka Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
WSF Wet op de Studiefinanciering
Wsw Wet sociale werkvoorziening
WvSv Wetboek van Strafvordering
WvSr Wetboek van Strafrecht
WW Werkloosheidswet
Wwb Wet werk en bijstand
ZHP Zeehavenpolitie
Zvw Zorgverzekeringswet
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ZW Ziektewet
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BIJLAGE 2 

Model M17: Standaardformulier voor weigering van toegang aan de grens aan onderdanen van derde 
landen
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BIJLAGE 3 

Model M19: Beschikking tot aanwijzing van een ruimte of plaats ingevolge artikel 6 eerste lid, of eerste 
en tweede lid, of derde lid of artikel 6a van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw)
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TOELICHTING 

Algemeen 

De wijzigingen in dit Wijzigingbesluit (inclusief de modellen M17 en M19) zijn ingegeven door de 
inwerkingtreding van verordening (EU) nr. 2016/399 van het Europese Parlement en de Raad betref-
fende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (de nieuwe Schengen-
grenscode) op 1 april 2016. Verordering (EG) nr 562/2006 (oude Schengengrenscode) is hiermee 
komen te vervallen. De verordening behelst een omnummering van de oude Schengengrenscode.

Daarnaast zijn er twee wijzigingen voorgesteld met een andere aanleiding. Deze worden in de 
artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.

Artikelsgewijs 

I 

De wijzigingen in paragraaf A1/7.2 Vc zijn tweeledig: enerzijds naar aanleiding van de inwerkingtre-
ding van de nieuwe Schengengrenscode; anderzijds betreft de wijziging een verduidelijking van de 
staande praktijk.

M 

In paragraaf A1/4.4 is een tekstuele wijziging doorgevoerd.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
voor deze,
de directeur-generaal Vreemdelingenzaken,
J.C. Goet
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