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VERTROUWELIJK

In verband met recente terroristische activiteiten is een

zodanige situatie ontstaan dat het nemen van bepaalde maatregelen

noodzakelijk is. In Beneluxverband is in principe besloten tot

het voeren van een meer restrictief visumbeleid en het volgen

van een met meer waarborgen omklede procedure, ,zowelbij de

visumaanvraag als bij de visumafgifte. Zo zal thans de visumafgifte

~.

- ondermeer aan vreemdelingen van Arabische herkomst - in meer

gevallen dan thans worden gebonden aan een voorafgaande machtiging.

Verder zal er nauwlettend op worden.toegezien dat op de visumaan-

vraagformulieren reisdoel, plaatsen van bestemming alsmede namen

en adressen van referenten, volledig en duidelijk worden vermeld.

De diplomatieke en consulaire posten van de drie landen

zullen daartoe nadere instructies ontvangen.

Op het gebied van de grensbewaking is een verscherpte con~

trole ingesteld, waaronder begrepen het controleren op eventueel

wapenbezit.

'"

Naast de genomen c.q. te nemen maatregelen op het gebied

van de visumverlening en de grensbewaking, dient ook het binnen-

lands vreemdelingentoezicht op de daarvoor in aanmerking komende

categorieën van vreemdelingen, waaronder begrepen vreemdelingen

van Arabische herkomst, te worden verscherpt. Dit zal in de

eerste plaats kunnen geschieden door in daartoe in aanmerking

komende gevallen na te gaan of degenen aan wie een visum is

verleend inderdaad op de opgegevC'r. adressen en bij de vermelde

referenten zijn geweest en of" ?,ij tijdig uit ons land zjjn
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vertrokken. Blijkt daarbij dat misbruik van het verleende

visum werd gemaakt dan zullen aan de betrokkenen geen visa

meer worden verstrekt. Voorts dient, met toepassing van arti-

. keI 58 van het Vreemdelingenbesluit , een verscherpte identiteits-

controle te worden uitgeoefend, met name op plaatsen waar de

hierbedoelde vreemdelingen veelvuldig samenkomen of vertoeven

(te denken valt aan daarvoor in aanmerking komende hotels,

caf~s, pensions en bedrijven).

De noodzaak van dergelijke controles wordt nog onder-

streept door het feit dat, zoals reeds meermalen is gebleken,

talrijke vreemdelingen van Arabische herkomst, illegaal in

ons land verblijven en clandestien arbeid verrichten.

De voorgeschreven identiteitscontrole dient uiteraard

mede te geschieden aan.de hand van het opsporingsregister en

van de "Lijst VLK" (opgave van internationale terroristen)

welke inmidd~ls is gedistribueerd.

Alle gegevens omtrent het aantreffen van gesignaleerde

personen, ongewenste concentraties, verdachte handelingen,

illegaal verblijf of misbruik van verleende visa, dienen aan-

stonds, zo nodig op de wijze voorgeschreven in Deel H, onder

1 Vc, te worden gemeld.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Hoofdafdeling

Vreemdelingenzaken en Grensbewaking
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