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Juridische achtergrond: Overeenkomst
tussen de EG en haar lidstaten ener-
zijds en de Zwitserse Bondsstaat
anderzijds, over het vrije verkeer van
personen; Schengen
Uitvoeringsovereenkomst (SUO);
Vreemdelingenwet 2000; hoofdstukken
A2, A3, A4, A5 en A6
Vreemdelingencirculaire 2000
Bijlage: Model M22
Geldigheidsduur: Een jaar, ingaand
twee dagen na publicatie in de
Staatscourant 
Onderwerp: Aanpassing van het A-deel
van de Vreemdelingencirculaire 2000
en van model M22 

Inleiding

Met dit TBV wordt het A-deel van de
Vreemdelingencirculaire 2000 op ver-
schillende onderdelen gewijzigd. Per
onderdeel zal eerst een toelichting
worden gegeven op de achtergrond en
inhoud van de wijzigingen, waarna
per paragraaf van de
Vreemdelingencirculaire 2000 de wij-
zigingen worden aangegeven. De
Vertrouwelijke Aanwijzing
Grensbewaking 2001/4 (VAG 2001/4)
met betrekking tot visa en het onder-
zoek naar het reisdoel komt met dit
TBV te vervallen.

Inhoud

Dit TBV behandelt de volgende
onderwerpen:
1. Bevoegdheidsverdeling

2. Onderdanen van de Zwitserse
Bondsstaat
3. Piketregeling
4. Overige wijzigingen van het A-deel

1. Bevoegdheidsverdeling

Toelichting
Op initiatief van de Koninklijke
Marechaussee is nagegaan in welke
gevallen het (nog) nodig wordt geacht
dat, voorafgaand aan de toegangswei-
gering van een vreemdeling, toestem-
ming wordt gevraagd aan de IND.
Bij de herziening van de bevoegd-
heidsverdeling is meer dan voorheen
de zelfstandige taak- en onderzoeks-
verantwoordelijkheid van de ambte-
naar belast met grensbewaking als
uitgangspunt genomen. Dit betekent
dat de zelfstandige bevoegdheid van
de ambtenaar belast met grensbewa-
king bij het weigeren van de toegang
met dit TBV wordt uitgebreid. Waar
nog steeds toestemming van de IND
vereist is, houdt dit verband met de
aard en mogelijke consequenties van
een eventuele toegangsweigering.

Wijziging van A2/4.1.4.2
De tekst van A2/4.1.4.2 wordt ver-
vangen door de volgende tekst: 
‘De ambtenaar belast met de grensbe-
waking is bevoegd om zelfstandig een
bijzonder doorlaatbewijs af te geven
aan een niet-visumplichtige vreemde-
ling. Voor afgifte dient steeds aan de
volgende voorwaarden te worden vol-
daan:
a. er is sprake van een situatie van
overmacht. Bij situaties van over-
macht kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan passagierende zeelieden
van wie het schip onaangekondigd is
uitgevaren, drenkelingen en personen
die het slachtoffer zijn geworden van
diefstal. In geval een vreemdeling zijn
paspoort is vergeten, is geen sprake
van een overmachtsituatie; 
b. de vreemdeling kan aantonen dat
er een dringende en gegronde reden
voor verlening van toegang bestaat;
c. de vreemdeling kan aannemelijk
maken dat de duur van het verblijf
niet langer dan twee weken zal bedra-
gen; en

d. de vreemdeling is in het bezit van
enig document waaruit zijn identiteit
blijkt, bij voorkeur een van een pas-
foto voorzien identiteitsbewijs afgege-
ven door enige officiële instelling (dit
laatste vereiste geldt niet voor kinde-
ren beneden de leeftijd van zestien
jaar die reizen in gezelschap van hun
ouder, grootouder of hun voogd).
Indien de vreemdeling wel beschikt
over enig document waaruit zijn iden-
titeit blijkt, maar dat niet is voorzien
van een foto, dient op het bijzonder
doorlaatbewijs een foto van de
vreemdeling te worden bevestigd.’ 

Wijziging Model M22
Model M22 wordt gelet op de wijzi-
ging van paragraaf A2/4.1.4.2 onder
d. aangepast. Het aangepaste model
is als bijlage bij dit TBV gevoegd.

Wijziging van A2/4.1.5.1
De laatste volzin van de paragraaf
A2/4.1.5.1 ‘Voor verlening van toe-
gang (…) gevraagd aan de IND’
wordt vervangen door de volgende
tekst:
‘Alvorens toegang aan de houder van
een dergelijk paspoort wordt ver-
leend, zal de ambtenaar belast met de
grensbewaking, indien nodig door
tussenkomst van een vertaler, kennis
moeten hebben genomen van de in de
Arabische taal gestelde verlenging.’

Wijziging van A2/4.1.5.2 
De laatste alinea van paragraaf
A2/4.1.5.2 wordt vervangen door de
volgende tekst:
‘Voorafgaand aan een eventuele toe-
gangsweigering op de enkele grond
dat een dergelijke Arabische vreemde-
linge niet in gezelschap reist van haar
echtgenoot, dienen de feiten en ver-
klaringen die ten grondslag liggen
aan de afgifte van het visum te wor-
den gecontroleerd. Hiertoe zal con-
tact opgenomen moeten worden met
de visumafgevende instantie.’

Wijziging van A2/4.2
De laatste alinea van paragraaf
A2/4.2 wordt vervangen door de vol-
gende tekst:
‘Aan een vreemdeling die in het bezit
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is van een voor Nederland geldige of
voor een ander Schengenland geldige
verblijfstitel en in het OPS gesignal-
eerd staat, kan in beginsel de toegang
tot het Nederlandse grondgebied wor-
den geweigerd. Steeds dient echter te
worden nagegaan of er redenen
bestaan om alsnog toegang te verle-
nen. Indien de vreemdeling zich erop
beroept dat hem lang verblijf in
Nederland is toegestaan, dient een
beslissing te worden gevraagd van de
IND (zie verder A2/5.2.3).’

Wijziging van A2/4.3
De eerste zin onder het kopje
‘Voorwaarden indien niet zeker is of
de vreemdeling kan beschikken over
voldoende bestaansmiddelen’ van para-
graaf A2/4.3 komt als volgt te luiden:
‘Aan vreemdelingen van wie niet
zeker is dat zij over voldoende
bestaansmiddelen kunnen beschikken
voor de duur van het voorgenomen
verblijf en/of voor de terugreis, kan
toegang worden verleend onder de
volgende voorwaarden:’

Wijziging van A2/5.1.3
De eerste vier regels van de eerste ali-
nea van paragraaf A2/5.1.3 worden
vervangen door volgende tekst:

‘Niet mvv-plichtige vreemdelingen
Aan niet mvv-plichtige vreemdelingen
kan toegang onder voorwaarden wor-
den verleend (zie verder onder
A2/5.1.2).’

Wijziging van A2/5.2.3
De tekst van paragraaf A2/5.2.3
wordt als volgt gewijzigd:
‘Voorafgaand aan de toegangsweige-
ring dienen de volgende gevallen aan
de IND te worden voorgelegd:
a. de persoon die zich er op beroept
Nederlander te zijn en/of daarmee te
worden gelijkgesteld; 
b. de vreemdeling die zich op een bij-
zondere status beroept (zie A2/6.2.1); 
c. de vreemdeling die onderdaan is
van de EU/EER of van de Zwitserse
Bondsstaat, tenzij hij op heterdaad
wordt aangehouden op verdenking
van het plegen van een misdrijf in de
zin van de Opiumwet; 
d. de vreemdeling die zich er op
beroept dat hem lang verblijf in
Nederland is toegestaan; 
e. de vreemdeling die in het bezit is
van een geldige machtiging tot voor-
lopig verblijf; 
f. buitenlandse pleegkinderen; 

g. indien het weigeren van toegang
leidt tot het schaden van een wezen-
lijk humanitair belang; en 
h. wanneer een wezenlijk Nederlands
belang (bijvoorbeeld het bijzonder
urgente reisdoel van de vreemdeling)
zich tegen weigering van toegang ver-
zet.

In alle overige gevallen kan advies
van de IND worden gevraagd als er
twijfel bestaat over de vraag of toe-
gang moet worden verleend.

De beslissing tot weigering van de
toegang aan een visumplichtige
vreemdeling leidt niet automatisch tot
het annuleren van het visum. De
beslissing tot weigering van toegang
dient derhalve onderscheiden te wor-
den van de eventuele beslissing tot
het annuleren van een visum. 
Voor het annuleren van een visum
dient vooraf toestemming te worden
gevraagd aan de IND (Visadienst
kort verblijf). Zie verder A2/7.10.6.5.’

Wijziging van A2/6.3.3.3
De laatste zin van de eerste alinea
van paragraaf A2/6.3.3.3 beginnend
met ‘In dergelijke gevallen moet (…)’
en eindigend op ‘(…) als genoemd in
3.2.’ worden vervangen door de vol-
gende tekst:
‘Tenzij het vreemdelingen betreft die
op heterdaad worden aangehouden
op verdenking van het plegen van een
misdrijf van de Opiumwet, dient in de
voornoemde gevallen contact te wor-
den opgenomen met de IND (afdeling
grensbewaking Schiphol). In de voor-
noemde gevallen wordt de vreemde-
ling onderworpen aan een grondige
controle als genoemd in A2/3.2 (zie
verder A2/3.3.1).’

Wijziging van A2/6.5.1
Direct na de zin van de vierde alinea
van paragraaf A2/6.5.1 wordt de 
volgende tekst toegevoegd:
‘Deze vreemdelingen kunnen echter in
geen geval naar hun land van her-
komst worden verwijderd.’

De laatste twee regels van de vijfde
alinea van dezelfde paragraaf begin-
nend met ‘Bij het niet voldoen (…)’
en eindigend op ‘(…) opgenomen met
de IND.’ komen te vervallen. 

Wijziging van A2/6.6.3
De titel van paragraaf A2/6.6.3 wordt
als volgt gewijzigd:

‘Gedragslijn bij ontbreken van een gel-
dig reisdocument’ 

De tweede alinea van deze paragraaf
wordt vervangen door de volgende
tekst:
‘In bijzondere gevallen en onder
bepaalde voorwaarden kunnen echter
aan de grens visumfaciliteiten worden
verleend (zie verder A2/7.10.6).
Verlening van visumfaciliteiten aan de
grens aan een houder van een vreem-
delingenpaspoort kan alleen na mach-
tiging van de IND (Visadienst kort
verblijf).’

De vierde alinea van de paragraaf
wordt geschrapt.

Wijziging van A2/6.11.2
De tweede alinea van paragraaf
A2/6.11.2 beginnend met ‘Beschikt
een vreemdeling van (…)’ en eindi-
gend op ‘(…) Visadienst van de IND
(zie A6)’ komt te vervallen.

Wijziging van A2/6.13.2
De laatste alinea van paragraaf
A2/6.13.2 komt te vervallen.

Wijziging van A2/6.13.3
De laatste alinea van paragraaf
A2/6.13.3 komt te vervallen.

Wijziging van A2/7.10.6.2
Het kopje ‘Aanbrengen van wijzigin-
gen’ wordt als volgt genummerd:
‘7.10.6.3  Aanbrengen van wijzigingen’

Het kopje ‘Wijziging van de aan een
reisvisum verbonden verblijfsduur’
wordt als volgt gewijzigd en genum-
merd:
‘7.10.6.4  Wijziging van de geldig-
heidsduur van een visum’

De tekst onder dit kopje wordt ver-
vangen door de volgende tekst:
‘Indien de houder van een visum bij
binnenkomst niet beschikt over vol-
doende bestaansmiddelen voor de
gehele periode waarvoor zijn visum
geldig is of wanneer de datum van
terugreis van zijn retourpassagebiljet
valt voor de datum van afloop van de
geldigheidsduur van het visum, dient
de geldigheidsduur van zijn visum
aangepast te worden aan hetzij de
voor handen zijnde bestaansmiddelen
hetzij de datum van de terugvlucht.
Voor de wijziging van de geldigheids-
duur dient vooraf toestemming te
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worden verleend door de IND
(Visadienst kort verblijf).’

Het kopje ‘Annulering’ wordt als
volgt gewijzigd en genummerd: 
‘7.10.6.5  Annulering van visa’

De tekst onder dit kopje komt als
volgt te luiden:
‘Voorafgaand aan het annuleren van
het nog geldige visum (zowel visa
afgegeven door de Nederlandse verte-
genwoordiging als visa afgegeven
door een andere Schengenstaat) dient
toestemming door de IND
(Visadienst kort verblijf) te worden
verleend.

Annulering van geldige visa vindt
plaats indien het een ter fine van wei-
gering gesignaleerde vreemdeling
betreft. Tevens kan in voorkomende
gevallen een visum worden geannu-
leerd indien de vreemdeling de toe-
gang is geweigerd wegens het vormen
van een gevaar voor de openbare
orde of de nationale veiligheid. 

De annulering van het visum dient
te geschieden door het aanbrengen
van een stempel ‘GEANNULEERD’.
Het verdient tevens aanbeveling het
kinegram van het visum met een pun-
tig metalen voorwerp door te halen.

Van geannuleerde visa dienen de
volgende gegevens aan de IND
(Visadienst kort verblijf) te worden
verstrekt:
– datum en reden van annulering;
– naam van de houder van het visum;
– nationaliteit van de houder van het
visum;
– aard en nummer van het reisdocu-
ment;
– nummer van de visumsticker;
– soort visum;
– datum en plaats waarop het visum
werd afgegeven;
– V-nummer (vreemdelingennummer).

Voor zover het een door een ander
Schengenland afgegeven visum
betreft, dient van de annulering in
beginsel binnen 72 uur mededeling te
worden gedaan aan de centrale auto-
riteiten van het Schengenland dat het
visum heeft afgegeven. 

Bij de visumafgevende instantie
kan in het kader van het onderzoek
naar de toegangsverlening informatie
worden vergaard omtrent de feiten en
verklaringen die ten grondslag liggen
aan de afgegeven visa.’

2. Onderdanen van de Zwitserse
Bondsstaat 

Toelichting
Met dit TBV worden de gevolgen van
de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten, ener-
zijds, en de Zwitserse Bondsstaat,
anderzijds, over het vrije verkeer van
personen (hierna: de Overeenkomst)
in de Vreemdelingencirculaire 2000
verwerkt. De Overeenkomst is op 21
juni 1999 tot stand gekomen, bij Wet
van 14 september 2001 door
Nederland goedgekeurd (Stb. 2001,
432) en per 1 juni 2002 in werking
getreden. 

Onderdanen van de Zwitserse
Bondsstaat worden op grond van
artikel 1, sub e, onder 5,
Vreemdelingenwet 2000 beschouwd
als gemeenschapsonderdanen indien
zij op grond van deze overeenkomst
toegang willen verkrijgen tot en/of
willen verblijven in Nederland. Dit
betekent dat Zwitserse onderdanen
op vertoon van een geldig identiteits-
bewijs of paspoort recht op toegang
tot het grondgebied hebben. Ook
worden op grond van deze
Overeenkomst de afhankelijke fami-
lie- of gezinsleden van Zwitserse
onderdanen, ongeacht hun nationali-
teit, gerechtigd Nederland binnen te
komen en er te verblijven. De familie-
en gezinsleden voor zover zij visum-
plichtig zijn, dienen wel in het bezit te
zijn van een geldig visum. De
Overeenkomst heeft ook tot gevolg
dat onderdanen van Zwitserland niet
langer ter fine van weigering toegang
in het (nationaal) Schengen
Informatie Systeem gesignaleerd kun-
nen worden.

Dit TBV voorziet in de aanpassing
van het A-deel van de
Vreemdelingencirculaire 2000. Het
TBV 2003/18 heeft reeds voorzien in
de aanpassing van het B-deel.

Wijziging van A2/3.2 
De eerste zin van paragraaf A2/3.2
beginnend met ‘Een grondige controle
wordt (…)’ en eindigend op ‘(…) het
Akkoord van Schengen’ wordt door
de volgende zin vervangen:
‘Een grondige controle wordt toege-
past op alle personen die geen
onderdaan zijn van één van de lidsta-
ten van EU of de EER, dan wel
onderdaan zijn van Zwitserse
Bondsstaat en evenmin op vreemde-

lingen die een bijzondere status genie-
ten (zie verder A2/6.2.1).’

Wijziging van A2/3.3.1
Aan de titel van paragraaf A2/3.3.1
wordt toegevoegd:
‘en Zwitserse onderdanen’

In de eerste regel onder de kop wordt
na ‘EU/EER-onderdanen’ toege-
voegd:
‘en Zwitserse onderdanen’

Wijziging van A2/4.3
Van de laatste alinea van paragraaf
A2/4.3 wordt onder het kopje
‘Beoogd verblijf voor ten hoogste drie
maanden’ de tekst van het eerste
gedachtestreepje ‘- EU/EER-onderda-
nen;’, aangevuld met:
‘en Zwitserse onderdanen’

Wijziging van A2/5.1.3
In de eerste alinea van paragraaf
A2/5.1.3 wordt na de tekst ‘EU
Verdrag’, toegevoegd:
‘, de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en haar lid-
staten, enerzijds, en de Zwitserse
Bondsstaat, anderzijds over het vrije
verkeer van personen,’

Na ‘EU/EER-onderdanen’ wordt toe-
gevoegd: 
‘en Zwitserse onderdanen’

Wijziging van A2/5.2.1
In de tweede alinea van paragraaf
A2/5.2.1 wordt na de tekst ‘EU/EER-
onderdanen’ toegevoegd:
‘en Zwitserse onderdanen’

Wijziging van A2/5.2.5
In de laatste zin van paragraaf
A2/5.2.5 wordt na de tekst ‘EU/EER-
onderdanen’ toegevoegd:
‘en Zwitserse onderdanen’

Wijziging van A2/6.3
De titel ‘Benelux-, Schengen- en ande-
re EU/EER-onderdanen’ van para-
graaf A2/6.3 komt als volgt te luiden:
‘Onderdanen van de Beneluxlanden, de
lidstaten van de EU/EER en van de
Zwitserse Bondsstaat’

Wijziging van A2/6.3.1
In de eerste alinea van paragraaf
A2/6.3.1 wordt na de tekst EU/EER-
landen de volgende tekst toegevoegd:
‘en Zwitserse onderdanen’
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Na het vierde gedachtestreepje wordt
een vijfde gedachtestreepje toege-
voegd, dat als volgt komt te luiden:
‘- de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschap en haar lid-
staten, enerzijds, en de Zwitserse
Bondsstaat, anderzijds, over het vrije
verkeer van personen (Trb. 2000, 16
en 86)’

Wijziging van A2/6.3.3.1
Het kopje van paragraaf A2/6.3.3.1
komt als volgt te luiden:
‘EU/EER-onderdanen en Zwitserse
onderdanen’

Voorts wordt waar in de tekst onder
het kopje ‘EU/EER-onderdanen’ de
tekst EU/EER-onderdanen respectie-
velijk ‘lidstaat der EU/EER’ staat, dit
aangevuld met:
‘en Zwitserse onderdanen’ respectie-
velijk ‘of van de Zwitserse
Bondsstaat’ 

Wijziging van A2/6.3.3.2
Het kopje van paragraaf A2/6.3.3.2
wordt als volgt gewijzigd:
‘Familieleden van een EU/EER-
onderdaan of van een Zwisterse
onderdaan die niet de nationaliteit van
een der lidstaten bezitten’

De tekst ‘EU-onderdaan’ en de tekst
‘EU-onderdanen’ worden vervangen
door:
‘EU/EER-onderdaan of Zwitserse
onderdaan’, respectievelijk ‘EU/EER-
onderdanen en Zwitserse onderdanen’

Wijziging van A2/6.3.3.3
Waar in de tekst van paragraaf
A2/6.3.3.3 ‘EU/EER-onderdaan’
respectievelijk ‘EU/EER-onderdanen’
staat, wordt hier aan toegevoegd:
‘en Zwitserse onderdaan’ respectieve-
lijk ‘Zwitserse onderdanen’

Wijziging van A2/6.3.4
De tweede zin van paragraaf A2/6.3.4
wordt vervangen door de volgende
zin:
‘Aan de bepalingen van het gemeen-
schapsrecht ten aanzien van
EU/EER-onderdanen en van de
Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten, ener-
zijds, en de Zwitserse Bondsstaat,
anderzijds, over het vrije verkeer van
personen, doet de Overeenkomst ter
uitvoering van het Akkoord van
Schengen geen afbreuk.’

Wijziging van A2/6.4.2.2
De tweede zin van de derde alinea
van paragraaf A2/6.4.2.2 beginnend
met ‘Zie voor grenscontrole ten (…)’
en eindigend op ‘(…) of een verblijfs-
vergunning, 6.3.’ wordt vervangen
door de volgende zin:
‘Voor de grenscontrole ten aanzien
van onderdanen van de
Benulexlanden of van de overige lid-
staten van de EU/EER, alsmede ten
aanzien van onderdanen van de
Zwitserse Bondsstaat die in het bezit
zijn van een EU/EER-verblijfskaart
of vergunning, zie A2/6.3.’

Wijziging van A2/6.9.1.4
Waar onder het kopje ‘Bij inreis’ van
paragraaf A2/6.9.1.4 ‘EU/EER-
onderdaan’ staat vermeld, wordt hier
aan toegevoegd:
‘of Zwitserse onderdaan’

Wijziging van A2/7.10.4
In de laatste alinea van paragraaf
A2/7.10.4 wordt na de tekst van het
eerste gedachtestreepje ‘- familieleden
van EU/EER-onderdanen’ de volgen-
de tekst toegevoegd:
‘en Zwitserse onderdanen’

Wijziging van A2/8.1.1
In de tekst van paragraaf A2/8.1.1
wordt onder g. na de tekst ‘EU/EER-
onderdanen’ in het eerste gedachtes-
treepje de volgende tekst toegevoegd:
‘en Zwitserse onderdanen’

Wijziging van A2/9.1
De laatste zin van paragraaf A2/9.1
wordt vervangen door de volgende
zin:
‘Bijzondere bepalingen gelden in dit
verband voor onderdanen van de
EU/EER en Zwitserse onderdanen.’

Wijziging van A2/9.3
Na de tekst ‘onderdanen van de EU
en de EER’ in de laatste zin van
paragraaf A2/9.3 wordt de volgende
tekst toegevoegd:
‘alsmede voor Zwitserse onderdanen’

Wijziging van A2/9.8.4
In de tekst van paragraaf A2/9.8.4,
onder a, wordt vervangen door de
volgende tekst:
‘a. EU- en EER-onderdanen (artikel
3.3, eerste lid, aanhef en onder d,
Vreemdelingenbesluit) en onderdanen
van de Zwitserse Bondsstaat:
De duur van de vrije termijn is zes
maanden. Deze termijn eindigt zodra

de vreemdeling ten laste komt van de
openbare kas (B10/2.7).’

Wijziging van A3/3.6.1
Het tekstdeel van de eerste zin van de
derde alinea van paragraaf A3/3.6.1
‘onderdanen van de lidstaten van de
Europese Unie en voor onderdanen
van een van de overige partijen bij de
Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte’ komt
als volgt te luiden:
‘EU/EER-onderdanen en Zwitserse
onderdanen’.

Wijziging van A3/3.6.2
Het tekstdeel van de derde alinea van
paragraaf A3/3.6.2 ‘onderdanen van
de lidstaten van de Europese Unie en
voor onderdanen van een van de ove-
rige partijen bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische
Ruimte en,’ komt als volgt te luiden:
‘EU/EER-onderdanen en Zwitserse
onderdanen,’

Wijziging van A3/4.1.4
In de tweede zin van paragraaf
A3/4.1.4 wordt na ‘EU/EER-onderda-
nen’ de volgende tekst ingevoegd:
‘en Zwitserse onderdanen’

In de vierde zin van deze paragraaf
wordt na ‘EU/EER-onderdanen’ de
volgende tekst ingevoegd:
‘en Zwitserse onderdanen’

Wijziging van A3/4.4
In de eerste zin van paragraaf A3/4.4
wordt na ‘EU/EER-onderdaan’ de
volgende tekst ingevoegd:
‘of een Zwitserse onderdaan’

Wijziging van A5/5.3.3.5
Na de laatste zin van de derde alinea,
onder 1), van paragraaf A5/5.3.3.5
‘De maatregel mag niet (…) rechtma-
tig in Nederland hebben verbleven’
wordt de volgende zin toegevoegd:
‘De maatregel mag ook niet worden
toegepast ten aanzien van vreemdelin-
gen die eerder op grond van de
Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten, ener-
zijds, en de Zwitserse Bondsstaat,
anderzijds, over het vrije verkeer van
personen, rechtmatig in Nederland
hebben verbleven.’

3. Piketregeling

Toelichting
Dit TBV voorziet tevens in een aan-
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passing van de adresgegevens en
piketregeling van de IND in hoofd-
stuk A6 van de
Vreemdelingencirculaire 2000, zodat
de regeling ook geldt voor beslissin-
gen van ambtenaren belast met grens-
bewaking die geen uitstel dulden en
afstemming met de IND behoeven.
Ook worden enige recente wijzigingen
in de adressen van de IND verwerkt. 

Wijziging van A6/3.1
Het telefoonnummer van het
Hoofdkantoor van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst wordt gewijzigd
in: 
‘(070) 370 37 00’.

De tekst over de Afdeling Schiphol
wordt gewijzigd in:
‘Afdeling grensbewaking Schiphol
De afdeling grensbewaking Schiphol
is zeven dagen per week bereikbaar
van 08.30 tot 17.00 uur.
telefoon (020) 405 93 21
fax (020) 653 25 81
Bezoekadres:
G-pier, kamer 261, Luchthaven
Schiphol
Postadres:
Vertrekpassage 264
1118 AW  Luchthaven Schiphol’

Wijziging van A6/5
De tekst van paragraaf A6/5 ten aan-
zien van de Visadienst wordt als volgt
gewijzigd:
‘Visadienst kort verblijf
Voor vragen over visa voor kort ver-
blijf 
Telefonisch bereikbaar: werkdagen
van 09:00 tot 12.30 uur en van 13.30
tot 16:00 uur.
telefoon (070) 370 3555
fax (070) 370 3655
Postadres:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Visadienst kort verblijf
Postbus 30124
2500 GC  Den Haag’

Wijziging van A6/7
Direct na de opsomming achter de
streepjes wordt de volgende zin toege-
voegd: 
‘De piketdienst is tevens bedoeld voor
de voorlegging van grensbewakings-
zaken aan de IND die geen uitstel
dulden.’

4. Overige wijzigingen van het A-deel

Toelichting
Het A-deel van de
Vreemdelingencirculaire 2000 wordt
met dit TBV op een aantal onderde-
len tekstueel verbeterd, nader toege-
licht dan wel in overeenstemming
gebracht met de geldende regelgeving
van de Europese Gemeenschap. Op
de meer inhoudelijke aanvullingen
wordt in het onderstaande kort inge-
gaan. 

Ten eerste wordt de tekst van
A2/1.5 Vreemdelingencirculaire 2000
aangepast ten aanzien van de indie-
ning van aanvragen aan de grens
inzake mensenhandel, zodat duidelij-
ker is dat ten aanzien hiervan een bij-
zondere regeling geldt. Hoewel het
aan de grens niet mogelijk is om een
aanvraag tot een machtiging tot voor-
lopig verblijf dan wel een verblijfsver-
gunning regulier in te dienen, geldt
een uitzondering ten aanzien van aan-
gifte van mensenhandel. Een dergelij-
ke aangifte wordt ambtshalve als een
aanvraag om een verblijfsvergunning
regulier aangemerkt. De procedure
zoals beschreven in hoofdstuk B9
Vreemdelingencirculaire 2000 (met
uitzondering van de bedenktijd van
maximaal drie maanden) is van toe-
passing.

Ten tweede wordt de tekst van
A2/3.3.1 Vreemdelingencirculaire
2000 ten aanzien van de grondige
controle van onderdanen van de lid-
staten van de Europese Gemeenschap
in het kader van de grensbewaking
aangepast, zodat deze in overeen-
stemming is met de geldende regelge-
ving van de Europese Gemeenschap,
in casu het Schengenacquis. Thans
wordt in de Vreemdelingencirculaire
2000 aangegeven dat ‘steekproefsge-
wijs’ een grondige controle plaats kan
vinden van onderdanen van de lidsta-
ten van de Europese Gemeenschap.
In de hieraan ten grondslag liggende
regelgeving van de Europese
Gemeenschap is evenwel geen sprake
van ‘steekproefsgewijs’ maar van, ‘in
bijzondere gevallen’.

Ten derde bleek in de uitvoering
onduidelijkheid te bestaan hoe in
relatie tot artikel 12 Schengen
Uitvoeringsovereenkomst te handelen
in geval een vreemdeling in het bezit
is van een visum dat niet is afgegeven
door het Schengenland van hoofdver-
blijf. Om deze onduidelijkheid weg te
nemen wordt A2/4.4

Vreemdelingencirculaire 2000 nader
toegelicht. Met deze aanvulling komt
VAG 2001/4 te vervallen.

Ten vierde wordt de tekst van
A2/5.2.2 Vreemdelingencirculaire
2000, met betrekking tot de bijzonde-
re omstandigheid voor het laten
doorreizen van een de toegang gewei-
gerde vreemdeling naar een ander
Schengenland verduidelijkt, zodat de
tekst aansluit op de hieraan ten
grondslag liggende bepaling van arti-
kel 5 Schengen
Uitvoeringsovereenkomst. In de uit-
voering van de grensbewaking is
gebleken dat de
Vreemdelingencirculaire 2000 op dit
onderdeel onvoldoende duidelijk was.

Ten vijfde wordt met dit TBV een
duidelijk onderscheid aangebracht
tussen het annuleren van visa ener-
zijds en intrekken van visa anderzijds.
Het annuleren van visa geschiedt aan
de grens door de ambtenaar belast
met grensbewaking. Het intrekken
van een visum geschiedt na binnen-
komst door de korpschef. Door
intrekking kan de resterende geldig-
heidsduur van een visum worden
geannuleerd. Met deze aanvulling
worden A2/7.10.6.2 en A4/6.6
Vreemdelingencirculaire 2000 in over-
eenstemming gebracht met de hieraan
ten grondslag liggende regelgeving
van de Europese Gemeenschap, in het
bijzonder die van het Schengenacquis.

Wijziging van A2/1.5
De tweede alinea van A2/1.5 wordt
aangevuld met de volgende tekst: 
‘Het bovenstaande doet niet af aan
de mogelijkheid om aangifte te doen
inzake mensenhandel. Een dergelijke
aangifte wordt ambtshalve aange-
merkt als een aanvraag om een ver-
blijfsvergunning regulier. De procedu-
re als beschreven in B9 (met
uitzondering van de bedenktijd van
maximaal drie maanden) is van toe-
passing.’

Wijziging van A2/2.1.1
De tweede zin in de eerste alinea van
paragraaf A2/2.1.1 onder het kopje
‘Regelmatige veerverbindingen’ begin-
nend met ‘Nederland kent vanaf de
(…)’ wordt geschrapt.

Wijziging van A2/2.2.1
De tweede zin van paragraaf A2/2.2.1
onder het kopje ‘Tonen en overhandi-
gen reisdocumenten en verstrekken van
gegevens’ komt als volgt te luiden:
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‘Voor iedereen geldt daarnaast de
verplichting inlichtingen te verstrek-
ken over het doel en de duur van het
voorgenomen verblijf alsmede over de
beschikbare bestaansmiddelen. Deze
verplichting geldt niet voor EU/EER-
onderdanen en Zwitserse onderda-
nen.’

Wijziging van A2/2.2.4
In de eerste zin van de eerste alinea
van paragraaf A2/2.2.4 onder het
kopje ‘Ontheffing voor gezagvoerders
van zeeschepen’ wordt de tekst ‘de
hoofden van de grensdoorlaatpost’
door de volgende tekst vervangen:
‘de ambtenaren belast met de grens-
bewaking’

In de eerste zin onder het kopje
‘Ontheffing voor gezagvoerders van
Nederlandse visserschepen’ van dezelf-
de paragraaf wordt de tekst ‘het
hoofd grensdoorlaatpost’ door de
volgende tekst vervangen:
‘de ambtenaar belast met de grensbe-
waking’

Wijziging van A2/3.2
De woorden ‘van één van de
Schengenlanden’ van de laatste zin
van paragraaf A2/3.2 worden
geschrapt.

Wijziging van A2/3.3.1
De tekst direct onder het kopje van
paragraaf A2/3.3.1 komt als volgt te
luiden: 
‘Op EU/EER-onderdanen en
Zwitserse onderdanen wordt in bij-
zondere gevallen bij in- en uitreis een
grondige controle (met uitzondering
van het gestelde in 3.2 onder c) uitge-
voerd, wanneer aanwijzingen bestaan
dat de betrokken persoon een gevaar
voor de openbare orde of de nationa-
le veiligheid kan vormen.’

Wijziging van A2/4.1.3
De eerste twee zinnen onder het
kopje ‘Vrijstelling van een visum voor
kort verblijf’ van paragraaf A2/4.1.3
worden geschrapt en daarvoor in de
plaats komen de volgende twee zin-
nen:
‘Op de visumplicht bestaan uitzonde-
ringen. De vreemdelingen die van de
visumplicht zijn vrijgesteld zijn:’

Wijziging van A2/4.3
Onder het kopje ‘Voorwaarden indien
niet zeker is of de vreemdeling kan
beschikken over voldoende bestaans-

middelen’ van paragraaf A2/4.3 wordt
na de opsomming a. tot en met d. de
volgende alinea toegevoegd:
‘Indien ten aanzien van een visum-
plichtige vreemdeling twijfel bestaat
of hij beschikt over voldoende midde-
len van bestaan, kan door de ambte-
naar belast met de grensbewaking
contact worden opgenomen met de
visumafgevende instantie.’ 

Wijziging van A2/4.4
Onder aan de huidige tekst van para-
graaf A2/4.4 wordt een nieuwe alinea
toegevoegd die als volgt komt te lui-
den:

‘Visum niet afgegeven door land van
hoofdverblijf 
De diplomatieke of consulaire post
van het Schengenland op welks
grondgebied het hoofdreisdoel is gele-
gen, is in beginsel tot visumafgifte
bevoegd. Indien dit doel niet kan
worden bepaald, dan is in beginsel de
diplomatieke of consulaire post van
het Schengenland van eerste binnen-
komst tot de visumafgifte bevoegd.
De toegang kan niet worden gewei-
gerd aan een vreemdeling op grond
van het enkele feit dat het door hem
opgegeven land van hoofdverblijf niet
in overeenstemming is met het land
van visumafgifte. Desgevorderd is het
wel aan de vreemdeling om het door
hem opgegeven doel en duur van het
verblijf alsnog aannemelijk te maken.
De ambtenaar belast met de grensbe-
waking dient de verklaringen van de
vreemdeling daartoe te controleren,
tenzij aanstonds duidelijk is dat de
door de vreemdeling verstrekte infor-
matie niet consistent is of niet strookt
met andere (betrouwbare) gegevens
die langs andere weg zijn verkregen.
De controle omvat in ieder geval een
controle van feiten en verklaringen
die ten grondslag liggen aan de afgif-
te van het visum. Hiertoe zal veelal
contact op moeten worden genomen
met de visumafgevende instantie. 

Indien uit de verklaringen van de
vreemdeling en uit het eventuele
onderzoek de redenen voor binnen-
komst onvoldoende aannemelijk wor-
den, kan de toegang worden gewei-
gerd wegens onvoldoende
aannemelijkheid van het voorgeno-
men verblijf.’

Wijziging van A2/5.2.1
De zevende regel van de tweede ali-
nea van paragraaf A2/5.2.1 wordt de

tekst ‘Minister van Justitie’ vervangen
door de volgende tekst:
‘Minister’

Wijziging van A2/5.2.2
De eerste alinea van paragraaf
A2/5.2.2 wordt gewijzigd en komt als
volgt te luiden:
‘Een vreemdeling die niet voldoet aan
het geheel van voorwaarden voor toe-
gang, wordt de toegang geweigerd. In
het geval dat een ander Schengenland
op grond van humanitaire overwegin-
gen, om redenen van nationaal
belang of wegens internationale ver-
plichtingen afwijking daarvan nood-
zakelijk acht, kan toegang worden
verleend. In dit geval dient de toe-
gang territoriaal te worden beperkt
tot het grondgebied van het
Schengenland dat afwijking daarvan
noodzakelijk acht. 
In deze gevallen dient de vreemdeling
de mogelijkheid te worden geboden
(door) te reizen naar het betreffende
land tot wiens grondgebied de toe-
gang is beperkt. De toegangsweige-
ring tot het grondgebied van de ove-
rige Schengenlanden blijft
gehandhaafd. De ambtenaar belast
met de grensbewaking treft de nodige
maatregelen om een gecontroleerde
doorreis naar het betreffende
Schengenland mogelijk te maken en
neemt hieromtrent contact op met de
betreffende autoriteiten van het
Schengenland.’

Wijziging van A2/5.2.8
De tekst ‘(Verdrag van Chicago)’ in
de eerste zin na de opsomming onder
‘A. Luchthavens’ wordt als volgt aan-
gevuld:
‘(de Annex 9 van het Verdrag van
Chicago)’ 

Wijziging van A2/6.5.2
De tekst ‘het hoofd van de doorlaat-
post’ in de laatste alinea van para-
graaf A2/6.5.2 wordt door de volgen-
de tekst vervangen:
‘de ambtenaar belast met de grensbe-
waking’

Wijziging van A2/6.10.1.3
De tekst ‘De hoofden van havendoor-
laatposten hoeven’ in de laatste alinea
van paragraaf A2/6.10.1.3 wordt door
de volgende tekst vervangen:
‘De ambtenaar belast met de grensbe-
waking hoeft’
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Wijziging van A2/6.11.4
De laatste zin van paragraaf
A2/6.11.4 komt als volgt te luiden:
‘Een goede en nauwe samenwerking
tussen de betrokken dienst belast met
de grensbewaking en het betrokken
regionale politiekorps is van groot
belang voor het ten aanzien van deze
vreemdelingen uit te oefenen toezicht.’

Wijziging van A2/6.12.1
De tekst van de eerste zin van para-
graaf A2/6.12.1 ‘op grond van de
overeenkomst van Chicago van 7
december 1944’ wordt door de vol-
gende tekst vervangen:
‘op grond van de Annex 9 van het
Verdrag van Chicago’

Wijziging van A2/6.12.2
De titel van paragraaf A2/6.12.2
komt als volgt te luiden:
‘Algemene regeling op grond van de
Annex 9 van het Verdrag inzake de
internationale burgerluchtvaart
(Verdrag van Chicago, 1944)’

De tekst van de eerste zin van deze
paragraaf ‘op grond van de overeen-
komst van Chicago’ wordt door de
volgende tekst vervangen:
‘op grond van de Annex 9 van het
Verdrag van Chicago’

Wijziging van A2/6.12.3
De tekst van paragraaf A2/6.12.3 ‘op
grond van de overeenkomst van
Chicago’ wordt door de volgende
tekst vervangen:
‘op grond van de Annex 9 van het
Verdrag van Chicago’

Wijziging van A2/7.6.2
De tekst onder 1. van paragraaf
A2/7.6.2 onder het kopje ‘Verlenging
van geldigheidsduur’ komt als volgt te
luiden:
‘1. de vreemdeling voldoet aan de in
artikel 12, eerste lid,
Vreemdelingenwet genoemde voor-
waarden;’

Wijziging van A2/7.8
De tekst van paragraaf A2/7.8 komen
als volgt te luiden:
‘Indien de korpschef constateert dat
de houder van een nog geldig visum
niet of niet meer aan de voorwaarden
van artikel 12 Vreemdelingenwet vol-
doet, moet hij in verband met een
eventuele verwijdering van de vreem-
deling contact opnemen met de IND. 

Indien tot verwijdering van de

vreemdeling wordt besloten, moet het
in zijn reisdocument gestelde visum
door de korpschef worden ingetrok-
ken. Hiermee komt de resterende gel-
digheidsduur van het visum te verval-
len. De intrekking geschiedt door, bij
voorkeur met rode inkt, op het visum
de volgende vermelding aan te bren-
gen:

INGETROKKEN op …….
(datum), omdat niet langer wordt
voldaan aan de voorwaarden
genoemd in artikel 12
Vreemdelingenwet.

Deze aantekening moet worden
voorzien van een dienststempel en een
paraaf van de desbetreffende ambte-
naar belast met het toezicht op
vreemdelingen.

Bij verwijdering van de vreemdeling
die houder is van een visumverklaring
moet deze verklaring worden inge-
houden en worden toegezonden aan
de IND (Visadienst kort verblijf).’

Wijziging van A2/7.10.6
De titel van paragraaf A2/7.10.6
wordt als volgt gewijzigd:
‘Praktische handelingen’

Wijziging van A2/7.10.7
In de eerste alinea van paragraaf
A2/7.10.7 wordt de benaming ‘Bureau
Visadienst’ gewijzigd in:
‘Visadienst kort verblijf”

De tweede en derde alinea van para-
graaf A2/7.10.7 worden vervangen
door de volgende tekst:
‘Na annulering van een visum afgege-
ven door een ander Schengenland
dient het afgevende Schengenland in
beginsel binnen 72 uur hierover te
worden geïnformeerd. Van geannu-
leerde visa dienen de gegevens zoals
vermeld in A2/7.10.6.5 aan de IND
(Visadienst kort verblijf) te worden
verstrekt. 
Tevens dient opgave te worden
gedaan van de visumstickers die zijn
vervallen als gevolg van verschrijvin-
gen of die anderszins onbruikbaar
zijn geworden.’

De bedoelde adressen onder a en
onder b van deze paragraaf worden
als volgt gewijzigd:
a. Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directie Personenverkeer, Migratie en
Vreemdelingenzaken
Afdeling Vreemdelingen en
Visumzaken (DPV/VV)
Postbus 20061

2500 EB  DEN HAAG
b. Ministerie van Justitie
Immigratie-en Naturalisatiedienst/
Visadienst kort verblijf
Postbus 30124
2500 GC  DEN HAAG

Wijziging van A2/8.2.2
In de eerste zin van paragraaf
A2/8.2.2 wordt de tekst ‘Minister van
Justitie’ vervangen door de volgende
tekst:
‘Minister’

Wijziging van A2/9.1
De verwijzing naar 3.4
Vreemdelingenbesluit in de tweede zin
onder het tweede gedachtestreepje
van de derde alinea van paragraaf
A2/9.1 wordt gewijzigd in:
‘3.3 Vreemdelingenbesluit’

Wijziging van A2/9.5.2.2
De laatste vier regels ‘Passagebiljetten
en garantiesommen (…) wordt geen
rente vergoed’ van paragraaf
A2/9.5.2.2 worden vervangen door de
volgende tekst:
‘Passagebiljetten en garantiesommen
die aan de grensdoorlaatposten van
Amsterdam Schiphol, (luchthaven)
Rotterdam en van Rotterdam-Havens
zijn gedeponeerd, blijven onder berus-
ting van de ambtenaar belast met de
grensbewaking. 
Over gedeponeerde garantiesommen
wordt geen rente vergoed.’

Wijziging van A3/1.5
In de titel van paragraaf A3/1.5 wor-
den de woorden ‘van Justitie’
geschrapt.

Wijziging van A3/1.6
In de tekst van paragraaf A3/1.6
woorden in de tweede en vierde regel
de woorden ‘van Justitie’ geschrapt.

Wijziging van A3/3.4.2
In het laatste gedachtestreepje van de
vierde alinea van paragraaf A3/3.4.2
worden de woorden ‘van Justitie’
geschrapt.

Wijziging van A3/4.2.1
In de eerste zin van de vijfde alinea
van paragraaf A3/4.2.1 worden de
woorden ‘van Justitie’ geschrapt.

Wijziging van A3/4.6
De eerste zin van de derde alinea van
A3/4.6 wordt als volgt gewijzigd: 
‘De ambtenaren van de Politie en de
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ambtenaren van de Koninklijke
Marechaussee die zijn belast met het
toezicht op vreemdelingen moeten
consequent ten aanzien van vreemde-
lingen die voldoen aan de onder
A3/4.2.2 en A3/4.2.3 genoemde voor-
waarden een verzoek om signalering
doen.’

Wijziging van A3/5
In de tweede alinea van paragraaf
A3/5 worden in de eerste zin de
woorden ‘van Justitie’ geschrapt.
In de laatste zin van deze paragraaf
worden eveneens de woorden ‘van
Justitie’ geschrapt.

Wijziging van A4/4.1
In de laatste zin van paragraaf A4/4.1
worden de woorden ‘van Justitie’
geschrapt.

Wijziging van A4/4.2
In de tweede zin van paragraaf
A4/4.2 worden de woorden ‘van
Justitie’ geschrapt, uit de opsomming
onder 1. en 2.

Wijziging van A4/6.4
In de eerste zin van paragraaf A4/6.4
worden de woorden ‘van Justitie’
geschrapt.

Wijziging van A4/6.6
De titel van paragraaf A4/6.6 komt
als volgt te luiden:
‘Intrekking geldigheidsduur visa’

De tekst van paragraaf A4/6.6 komt
als volgt te luiden:
‘Over de eventuele intrekking van de
resterende geldigheidsduur van een
visum dient contact opgenomen te
worden met de IND (Visadienst kort
verblijf). Zie A6/5.’

Wijziging van A4/11.4.1
De lijst van paragraaf A4/11.4.1
wordt aangevuld met de volgende
landen:
‘- Noorwegen;
- IJsland.’

Wijziging van A5/2.2.3
De eerste alinea en de eerste zin van
de tweede alinea  van paragraaf
A5/2.2.3 wordt geschrapt en door de
volgende tekst vervangen:
‘Artikel 6, eerste lid,
Vreemdelingenwet geeft aan dat aan
de vreemdeling aan wie de toegang
tot Nederland is geweigerd, de ver-
plichting opgelegd kan worden om

zich op te houden in een door de
ambtenaar belast met de grensbewa-
king aangewezen ruimte of plaats.
Deze ruimte kan ingevolge het tweede
lid worden beveiligd tegen ongeoor-
loofd vertrek. Het opleggen van de
vrijheidsontnemende maatregel is in
ieder geval geïndiceerd wanneer naar
het oordeel van de ambtenaar belast
met de grensbewaking aanwijzingen
bestaan dat de vreemdeling zich niet
zal houden aan de aanwijzing om
zich op te houden in de bedoelde
ruimte of plaats, en/of omdat aspec-
ten van openbare orde of nationale
veiligheid dit vorderen. Ten aanzien
van vreemdelingen die een aanvraag
tot het verlenen van een verblijfsver-
gunning asiel indienen of hebben
ingediend, wordt verwezen naar
A5/2.2.3.1 en C3/11.3.’

De laatste zin van de paragraaf
beginnend met ‘Aan andere (dan
geweigerde) vreemdelingen (…)’
wordt geschrapt.

Wijziging van A5/2.2.3.1
De verwijzing aan het eind van de
eerste alinea van paragraaf A5/2.2.3.1
komt als volgt te luiden:
‘hoofdstuk C3/12.3.3.1’

Voorts komt de eerste zin van de eer-
ste alinea van deze paragraaf als
volgt te luiden:
‘De vreemdeling aan wie de toegang
is geweigerd en die een aanvraag om
een verblijfsvergunning asiel indient,
kan de maatregel van artikel 6, eerste
en/of tweede lid, Vreemdelingenwet
opgelegd worden.’

Wijziging van A5/5.3.2
In de eerste zin van de tekst van de
paragraaf A5/5.3.2 worden de woor-
den ‘van Justitie’ geschrapt.

Wijziging van A5/5.3.3.2
In de laatste zin van de tekst van
paragraaf A5/5.3.3.2 worden de
woorden ‘van Justitie’ geschrapt.

Wijziging van A5/5.3.9.1
In de eerste zin van paragraaf
A5/5.3.9.1 worden de woorden ‘van
Justitie’ geschrapt.

Wijziging van A5/6.2.2
In de eerste zin van paragraaf
A5/6.2.2 worden de woorden ‘van
Justitie’ geschrapt.

Wijziging van A5/6.2.3
In de laatste zin van derde alinea van
paragraaf A5/6.2.3 wordt
‘Rivierpolitie’ vervangen door:
‘Zeehavenpolitie’

Tot slot

Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst. 

Voor zover van toepassing zullen
de bovenstaande wijzigingen zo spoe-
dig mogelijk in een aanvulling op de
Vreemdelingencirculaire 2000 worden
verwerkt. 

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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