
Nieuwe tekst 

HIHISTERIE VAN JUSTITIE 
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken Opbergen achter Deel C. Vc 
en Grensbewaking 
nr. 1334/~-633 TVG - A 270. 's-Gravenhage, 4 juli 1973 

Aan: de heren hoofden van plaatselijke politie 
in gemeenten w a s r  een (hoofd)commissaris of 
hoofd) inspecteur korpschef van politie is) 

i.a.a. de heren Procureurs-Generaal, fgd. 
Directeuren van Politie. 

Onderwerp: verlening van verdergaande 
bevoegdheden aan hoofden 
van plaatselijke politie 

2. Visa. 

Voorta verleen ik hierbij aan de onder 1 bedoelde hoofden van 

plaatselijke politie voorlopig de bevoegdheid om - eveneens met 
ingang van 1 augustus 1973 en zulks gedeeltelijk met afwijking van 

het bepaalde in Deel H, onder j, punt 12 van de Vreemdelingen- 

circulaire - zelfstandig visa te verlengen van: 
a. onderdanen van Bulgarije, Cuba, Duitse Democratische Republiek 

(oost-hitsland), Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjecho-Slowakije 

en de USSR (~usland); 

b. onderdanen van Indonasi&. 

Visumverlenging op deze basis mag echter slechts plaatsvinden nadat 

het hoofd van plaatselijke politie zich er nauwkeurig van overtuigd 

heeft dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1. de vreemdeling moet kunnen aantonen dat hij er om bijzondere 
4 , e * -  redenen belang bij heeft langer in het Beneluxgebied te verblijven 

aan de duur waarvoor het oorspronkelijke visum geldig was; 

2. de duur van de visumverlenging en de duur waarvoor het oor- 

spronkelijke visum voor verblijf geldig was mogen te samen niet 

meer dan drie maanden bedragen; 

3. de terugkeer van de vreemdeling naar het land van herkomst moet 
zijn gewaarborgd, d.w.z. 

a. er dient een reisbiljet voorhanden te zijn, geldig voor de 

terugreis (dit reisbiljet ware tot aan het vertrek van de 

vreemdeling in te houden)$ 



b. tussen de datum tot welke het vis.um verlcncd wordt en de uiterste 

datum waarop de terugkeer van de vreemdeling naar het land van 

herkomst nog kan plaatsvinden dient een termijn van tenminste 

drie maanden te liggen. Bij de bepaling van deze termijn dient 

niet alleen gelet te worden op de geldigheidsduur van het paspoort, 

doch ook op die van de in dat reisdocument voorkomende terugkeer- 

visa alsmede - zonodig - op net bezit van doorreisvisa voor 
derde landen. 

Ingeval van twijfel of aan genoemde voorwaarden wordt voldaan dient de 

zaak op de in Deel H, onder 5 ,  punt li, van de Vreemdelingencirculaire 
voorgeschreven wijze aan het hoofd van de Visadienst te worden voorgelegd, 

waarna zijnerzijds een beslissing op het verzoek om visumverlening zal 

worden genomen. In de gevallen, waarin het hoofd van plaatselijke politie 

op grond van het bepaalde in deze circulaire de geldigheidsduur van een 

visum heeft verlengd, geeft hij daarvan aan de Visadienst kennis door 

inzending van een formulier,waarvan het model is opgenomen als bijlage 

H-j-e van de Vreemdelingencirculaire. In de rechterbovenhoek van dat 

formulier dient dan te worden vermeld: "Alg.macht. circ. d.d. 4 juli 1975, 

nr. l j j 4 / ~ - 6 j j - ~ ~ ~  A 270". 

N.B. De onderwerpelijke machtiging tot visumverlenging heeft niet 
betrekking op: 

a. transitpassagiers van vliegtuigen of van zeeschepen, aan wie 

- met toepassing van artikel 17 of 18 VV - toestemming is 
verleend tot het verblijf buiten het vliegveld resp. tot het 

verlaten van het schip! 

b. houdera van een aan de grens afgegeven visum$ 

c. houders van door een buitenlandse post afgegeven visum, waarbij 

uitdw$ke>ijk is vermeld, dat het niet verlengbaar is. 

In deze gevallen komt de vreemdeling in beginsel niet voor verlenging van 

de duur van het toegestane verblijf in aanmerking, Mocht er in een bepaald 

geval naar het oordeel van het hoofd van plaatselijke politie een 

dringende reden aanwezig zijn, nochtans tot visumverlenging over te gaan, 

dan mag dit niet geschieden zonder voorafgaande machtiging van het hoofd 

van de Visadienst. 

j. Vervalt. 

De Staatssecretaris van Justitie, 

Glastra van Loon 


