
1 O Visa voor terugkeer 

Al gemeen 

Een visum voor terugkeer is een nationaal visum dat een 
recht geeft of bevestigt op terugkeer naar Nederland. 
Zie voor een model van het visum voor terugkeer D 6. 

10.2 Vreemdelingen die in Nederland zijn toegelaten voor 
lan~er dan drie maanden 

Vreemdelingen die in Nederland zijn toegelaten voor een 
verblijf van langer dan drie maanden hebben voor 
terugkeer naar Nederland en doorreis door België en 
Luxemburg geen afzonderlijk visum nodig, indien zij 
beschikken over: 

a. een geldig paspoort, waarin een geldige vergunning tot 
verblijf is aangetekend; 
of 

b. een geldig paspoort of ander erkend reisdocument en een 
afzonderlijk document als bedoeld in Bijlage 5 a-e W; 
o f 

c. een geldig paspoort en een door het ministerie van 
Buitenlandse Zaken afgegeven legitimatiebewijs of 
een door dat ministerie gewaarmerkt identiteitsbewijs, 
verstrekt door een internationale organisatie 
(zie B 3). 

Niettemin kan aan deze vreemdelingen op hun verzoek een 
visum voor terugkeer worden afgegeven, indien zij dit 
visum nodig hebben voor de reis door of naar een land 
gelegen buiten het Benelux-gebied (bijvoorbeeld ter 
verkrijging van visumfaciliteiten voor of toegang tot 
dat land). 

Het hoofd van plaatselijke politie is gemachtigd het 
visum voor terugkeer in deze gevallen zelfstandig te 
verlenen. 
De geldigheidsduur van het visum voor terugkeer mag die 
van de aan de vreemdeling verleende vergunning tot 
verblijf niet overschrijden en wordt in het algemeen 
voor ten hoogste een jaar verleend. 

Het visum kan worden verleend voor een of voor meer 
reizen. 

Vc Suppl.5 (april 1991) 



A 4 Toelatina 120 

10.3 Vreemdelinqen aan wie het is toeqestaan om in 
Nederland een (definitieve) beslissinq over hun 
verblijf af te wachten. 

Het hoofd van plaatselijke politie is, indien aan 
alle voorwaarden genoemd onder 4 is voldaan, ge- 
machtigd om zelfstandig een visum voor terugkeer af 
te geven aan: 

a. vreemdelingen, die na een periode van 6 maanden 
gerekend vanaf het moment van de indiening van 
hun aanvraag om een verblijfstitel nog steeds in 
afwachting zijn van een beslissing in eerste 
aanleg over hun verblijf in Nederland; 

b. vreemdelingen, die in afwachting zijn van een 
beslissing over verblijf en aan wie het is toe- 
gestaan op grond van verleende schorsende 
werking in Nederland te verblijven; 

Het visum voor terugkeer mag in deze gevallen al- 
leen kort voor het vertrek van de vreemdelingen 
worden afgegeven, voor één reis en met een geldig- 
heidsduur voldoende voor het beoogde doel, met een 
maximum van drie maanden. De geldigheidsduur van 
het noodzakelijke grensoverschrijdingsdocument 
dient ten minste één maand langer te zijn dan de 
termijn waarbinnen de vreemdeling op grond van zijn 
terugkeervisum kan terugkeren. 

10.4 Voorwaarden voor verkrijqina van een visum voor 
teruqkeer 

Een vreemdeling als genoemd onder 3 komt in aanmer- 
king voor een terugkeervisum indien: 

1. er sprake is van een dringende reden (ernstige 
ziekte, overlijden enz. van bloed-laanverwanten 
in de le en 2e graad) die geen uitstel van 
vertrek kan gedogen; 

2. de vreemdeling zich gedurende zijn verblijf in 
Nederland heeft gehouden aan de maatregelen van 
toezicht in het kader van de vreemdelingenwet- 
geving; 

3, de vreemdeling, om de reden voor vertrek uit en 
terugkeer naar Nederland aannemelijk te maken, 
alle daarvoor noodzakelijke gegevens heeft 
verstrekt en bescheiden overgelegd heeft aan de 
verzoekende instantie; 

4. de vreemdeling zelfstandig beschikt over een 
geldig grensoverschrijdingsdocument; 

5. het Openbaar Ministerie geen bezwaar heeft 
tegen vertrek uit Nederland in verband met 
vervolging wegens strafbare feiten of tenuit- 
voerlegging van een vonnis; 

6. de beslissing op een verzoek om een verblijfs- 
titel, een herzieningsverzoek of een beroep op 
de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State 
niet binnen de geldigheidsduur van het terug- 
keervisum wordt verwacht. 
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NB: Aan asielzoekers wordt geen terugkeervisum 
verstrekt voor een reis naar het land van 
herkomst. 

10.5 Kosten van het teruskeervisum 

Ingevolge het Legesbesluit 1983 (laatstelijk 
gewijzigd per 1 september 1990, Stb. 449) wordt de 
vreemdeling voor verlening van een terugkeervisum 
met een geldigheidsduur van ten hoogste 12 maanden 
F 60,- in rekening gebracht. 

Terugkeervisa worden echter kosteloos afgegeven: 

1"  aan vreemdelingen die in Nederland voor langer 
dan drie maanden zijn toegelaten en beschikken 
over een reis document als hiervoor bedoeld 
onder 10.2 a, b en c, op grond waarvan zij voor 
terugkeer naar Nederland geen visum behoeven. 

2" aan vreemdelingen op wie de Wet betreffende de 
positie van Molukkers van toepassing is, op 
grond waarvan zij voor terugkeer naar Nederland 
geen visum behoeven. 

3 O  vreemdelingen die zijn vrijgesteld van visumkos- 
ten (zie 2.6.9). 

Zie voor verrekening van visumgelden 2.6.10. 
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