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de heren hoofden van plaatselijke politie.
i.a.a. de heren Procureurs-Generaal,
fgd. Directeuren van Politie.
Onderwerp: visumplicht
Pakistan
Xierbij deel ik u mede dat met ingang van 1 april a.s. onderdanen van
Pakistan voor de binnenkomst in de Benelux in het bezit dienen te zijn
van een geldig visum. Bij de opzegging van de bestaande overeenkomst met
Pakistan is overeengekomen dat een nieuwe overeenkomst zal worden gesloten inzake de wederzijdse afschaffing van de visumplicht, uitsluitend
voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten. Hieruit volgt dat de
wederinstelling van de visumplicht alleen geldt voor houders van een gewoon
Pakistaans paspoort of van een Pakistaans zeemansboekje.
Vooraitlopende op de inwerkingtreding van deze nieuwe overeenkomst, zullen
houders van een Pakistaans diplomatiek of dienstpaspoort ongeacht de duur
van het voorgenomen verblijf, visumvrij de Beneluxlanden kunnen blijven

binnenkomen.
Overeengekomen is dat onderdanen van Pakistan, die houder zijn van een gewoon paspoort en die het Benalmgebied zijn binnengekomen of zulleri binnenkomen v66r l april 1975, een verblijf van drie maanden zal zijn toegestaan
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vana< de datum van bi~nenkomst,zonder te zijn onderworpen aan de visumplicht. Het betreft hier dan met name vreemdelingen die in ons land verblijven voor toeristische doeleinden, familie- of zakenbezoeken. Tljdens
dit verblijf zal de vreemdeling moeten (blijven) voldoen aan de voorwaarden,
genoemd in a r t i ~ e l8 van de Treemdelingenwet.
Te uwer informatie moge dienen dat onder een Pakistaans dienstpaspoort moet
worden verstaan een gewoon paspoort, hetwelk op blz. 1 is -?oorzien van het
woord "official", hetzij geschreven, hetzij in de vorm van een stempel.
Het Voorschrift Vreemdelingen zal zo spoedig mogelijk overeenkomstig het
vorenstaande worden gewijzigd.
De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
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