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MINI STERIE VMI JUSTITIE

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking .
nr. 1 }}4/E-6}} TVG - A 270.

Opberl1;en achter Deel C. Vc

's-Gravenhage, 4 juli 197}

Aan: de heren hoofdenvan plaatselijkepolitie
(in gemeentenwaar een (hoofd)commissarisof
(hoofd)inspecteurkorpschefvan politie is)

i.a.a.de heren Procureurs-Generaal,fgd.
Directeurenvan Politie.

Onderwerp:verleningvan verdergaande
bevoegdhedenaan hoofden
van plaatselijkepolitie

r----
1. Vervalt.

2. Visa.
Voorts verleen ik hierbij aan de onder 1 bedoeldehoofdenvan

plaatselijke politie voorIopiK de bevoegdheid om - eveneens met

ingang van 1 augustus 19n en zulks gedeeltelijkmet afwijkingvan

het bepaaldein Deel H, onder 3, punt 12 van de Vreemdelingen-

circulaire- zelfstandigvisa te verlengenvan:

a. onderdanenvan Bulgarije,Cuba, Duitse DemocratischeRepubliek

(Oost-DuitSland),Hongarije,Polen,Roemeni!!,Tsjecho-Slowakije

en de USSR (Rusland),

b. onderdanenvan Indonesi1!.

Visumverlengingop deze basis mag echter slechtsplaatsvindennadat

hethoofdvan plaatselijkepolitiezicher nauwkeurigvan overtuigd
heeft dat aan de volgendevoorwaardenis voldaan:

1. de vreemdeling moet kunnen aantonen dat hij er om bijzondere

redenen belang bij heeft langer in het Beneluxgebiedte verblijven

cian de duur waarvoor het oorspronkelijkevisum geldig was,

2. de duur van de visumverlengingen de duur waarvoor het oor-

spronkelijkevisum voor verblijfgeldig was mogen te samenniet

r---- meer dan drie maanden bedragen,

3. de terugkeer van de vreemdelingnaar het land van herkomstmoet

zijn gewaarborgd, d.w.z.
a. er dient een reisbiljetvoorhandente zijn, geldigvoor de

terugreis (ditreisbiljetware tot aan het vertrek van de

vreemdelingin te houden),

- b. -
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b. tussen de datum tot welke het visum verlencd;;ordten de uiterste

datum waarop de terugkeervan de vreemdelingnaar het land van

herkomstnog kan plaatsvindendient een termijnvan tenminste

drie maanden te liggen.Bij de bepalingvan deze termijndient

niet alleen gelet te worden op de geldigheidsduurvan het paspoort,

doch ook op die van de in dat reisdocumentvoorkcmendeterugkeer-

visaalsmede- zonodig - op het bezit van doorreisvisavoor

derde landen.

Ingeval van twijfel of aan genoemdevoorwaardenwordt voldaan dient de

zaak op de in Deel H. onder 3, punt 12, van de Vreemdelingencirculaire

voorgeschrevenwiJze aan het hoofd van de Visadienstte worden voorgelegd,
~

waarna zijnerzijdseen beslissingop het verzoek om visumverleningzal

worden genomen.In de gevallen,waarin het hoofd van plaatselijkepolitie

op grond van het bepaalde in deze circulairede geldigheidsduurvan een

visum heeft verlengd,geeft hij daarvan aan de Visadienstkennisdoor

inzendingvan een formulier,waarvanhet model is opgenomenals bijlage

H-3-e van de Vreemdelingencirculaire.In de rechterbovenhoekvan dat

formulierdient dan te wordenvermeld: "Alg.macht.circ. d.d. 4 juli 1973,

nr. 1334/E-633-TVGA 270".

~ De onderwerpelijkemachtigingtot visumverlengingheeft~
betrekkingop:

a. transitpassagiersvan vliegtuigenof van zeeschepen,aan wie

- met toepassingvan artikel17 of 18 VV - toestemmingis

verleend tot het verblijfbuiten het vliegveldresp. tot het

verlatenvan het schip,

b. houders van een aan de grens afgegevenvisum,

c. houders van door een buitenlandsepost afgegevenvisum,waarbij

uitdrukkelijkis vermeld,dat het niet verlengbaaris.

In deze gevallenkomt de vreemdelingin beginselniet voor verlengingvan

de duur van het toegestaneverblijf in aanmerking.Mocht er in een bepaald

geval naar het oordeelvan het hoofd van plaatselijkepolitie een

dringendereden aanwezigzijn, nochtanstot visumverlengingover te gaan,

dan mag dit niet geschiedenzondervoorafgaandemachtigingvan het hoofd

~

'-
van de Visadienst.

3. Vervalt.

De Staatssecretarisvan Justitie,

Glastra van Loon


