
Vreemdelingencirculaire

Aan: – de korpschefs van de
Politieregio’s
i.a.a.: 
– de Procureurs-Generaal
– Staf Koninklijke Marechaussee te Den
Haag
– Directie Douane te Rotterdam
Onderdeel: Stafafdeling Uitvoerings-
beleid en Documentatie
Datum: 5 januari 1998
Kenmerk: 664041/97/IND
Code: TBV 1998/1
Aard: verzoek om medewerking/
bekendmaking van voorschriften
Bijlage(n): 1 (model D3-B)
Juridische achtergrond:
Vreemdelingencirculaire 1994, hoofd-
stuk A4/3.10.2
Geldig van/tot: 5 januari 1998 tot en
met 31 december 1998

Algemeen
Ten behoeve van Bosnische vreemde-
lingen die een bezoek aan hun land
wensen te brengen, om zelf ter plaatse
de mogelijkheden voor terugkeer te
onderzoeken, heb ik besloten de eer-
der getroffen regeling terzake (TBV
1996/6) te verlengen.
Een belangrijk aspect van deze rege-
ling is, dat de Bosnische vreemdelingen
binnen één maand – met behoud van
status – naar Nederland kunnen terug-
keren. De regeling maakt onderdeel
uit van aanbevelingen die de UNHCR in
het kader van het repatriërings-plan
heeft gedaan.
De regeling geldt vanaf heden, tot en
met 31 december 1998. Deze periode is
inclusief de verblijfstermijn in het bui-
tenland. Dit houdt in dat 30 november
1998 de laatste datum is waarop
vreemdelingen in het kader van deze
regeling in het bezit kunnen worden
gesteld van een terugkeervisum (zie
verder onder ’terugkeervisum’).
De Bosnische vreemdeling dient voor
de in het terugkeervisum aangegeven
einddatum te zijn teruggekeerd. Bij
terugkeer dient hij zich binnen drie
dagen in persoon af te melden bij de

korpschef die het terugkeervisum
heeft verstrekt. 

Meldpunt Bosnië
Voor alle op deze regeling betrekking
hebbende zaken, is nog steeds een
centraal aanspreekpunt beschikbaar.
Dit centrale punt is:
Ministerie van Justitie
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Meldpunt Bosnië
Postbus 30122
2500 GC DEN HAAG
070-3703188 (telefoon)
070-3703437 (fax)

Terugkeervisum
De Bosnische vreemdeling (in het bezit
van een verblijfsvergunning) die ge-
bruik wenst te maken van de regeling,
is in beginsel in het bezit van een
vreemdelingendocument. Een dergelijk
document geeft – in combinatie met
een geldig reisdocument (nationaal
paspoort) – recht op visumvrije binnen-
komst en doorreis door het gehele
Schengengebied. 
Voor de overige landen van doorreis is
men echter visumplichtig en kan het
zijn dat een Nederlandse verblijfsver-
gunning als onvoldoende waarborg
voor terugkeer wordt beschouwd.
Een terugkeervisum kan alleen worden
aangebracht in een nationaal pas-
poort, afgegeven door de autoriteiten
van het land van herkomst. Het betreft
hier enkel Bosnische paspoorten.
Paspoorten afgegeven door de voor-
malige Joegoslavische autoriteiten zijn
niet geldig. 
NB 
1. Bosnische asielzoekers (enkel in het
bezit van een W-document) kunnen
niet van de regeling gebruik maken.
2. Een Bosnische vreemdeling kan
slechts éénmaal in het kader van deze
regeling voor de daaraan verbonden
faciliteiten in aanmerking komen.
Daartoe dient de korpschef bij afgifte
van het terugkeervisum na te gaan of
niet eerder een terugkeervisum is ver-
strekt. Indien dat laatste het geval is,

neemt de korpschef contact op met
het Meldpunt Bosnië (zie boven). 
In een uitzonderlijk geval kan van de
bovenstaande regel worden afgewe-
ken.

Kosten
Voor een terugkeervisum, afgegeven
in het kader van deze regeling worden
geen kosten in rekening gebracht.

Afgifte/registratie
Voor afgifte en registratie bestaan
twee opties.
– Voor de afgifte en registratie kan
gebruik gemaakt worden van het stan-
daard formulier (model D3). Bij invul-
ling dient in de kop van model D3 ach-
ter de optie ’CRV nummer’, behalve
het CRV-nummer tevens het nummer
van deze TBV te worden vermeld.
– Naar eigen inzicht kan de korpschef
besluiten gebruik te maken van een
(verkort) formulier dat is opgesteld ten
behoeve van deze regeling, als alterna-
tief voor het formulier D3. Dit formu-
lier (D3-B) kan in eerste instantie door
de Bosnische vreemdeling worden
afgehaald en zélf worden ingevuld (de
dikgedrukte onderdelen 1, 2 en 3). De
korpschef hoeft vervolgens enkel de
gegevens te controleren, het sticker-
en CRV-nummer in te vullen, het
stickerstrookje aan te brengen en te
tekenen (onderdeel 4).
Het model D3 of D3-B dient vervolgens
– conform de normale procedure – aan
de Visadienst te worden gezonden.
Dit, mede ten behoeve van een lande-
lijke registratiemogelijkheid voor
terugkeervisa afgegeven in het kader
van deze regeling.
Het formulier D3-B is bij deze TBV
gevoegd.
Aangezien het terugkeervisum koste-
loos wordt verstrekt, is opvoeren ervan
op de verrekeningsstaat (model D5)
niet nodig.

Voorraad
Indien door deze regeling de huidige
voorraad terugkeervisa onverhoopt
niet toereikend blijkt, kan de korps-
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chef contact opnemen met het Bureau
Documenten van de IND (telefoon-
nummer 038-4558657).
Ik verzoek u de onder u ressorterende
ambtenaren belast met het toezicht op
vreemdelingen terzake in te lichten.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
L. Elting.

Uit: Staatscourant 1998, nr. 5 / pag. 5 2


