
Tussentijds Bericht Vreemdelingen-
circulaire TBV 2003/53

Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Korpsbeheerders Politieregio’s
– de Bevelhebber van de Koninklijke
Marechaussee

i.a.a:
– de Voorzitter van het College van
procureurs-generaal

Onderdeel: Stafdirectie
Uitvoeringsbeleid
Datum: 13 november 2003
Ons kenmerk: HKUIT03-95(AUB)
Code: TBV 2003/53
Juridische achtergrond: A2 en B1 Vc
2000
Bijlagen: Model M2-A tot en met M2-
E, M5-A tot en met M5-E en M79
Geldigheidsduur: Van 1 december 2003
tot 1 december 2004
Onderwerp: Instelling visaloketten

Inleiding
Een van de voornemens die op het
gebied van veiligheid in het
Hoofdlijnenakkoord zijn opgenomen,
betreft het effectiever en efficiënter
functioneren van de politie en de con-
centratie van de politie op haar eigen-
lijke kerntaken. Voorts is op het
gebied van immigratie en integratie in
het Hoofdlijnenakkoord het voorne-
men neergelegd dat illegaal verblijf
krachtiger moet worden bestreden en
dat uitzetting van illegalen effectiever
wordt gemaakt. Naast hun primaire
taken op het terrein van (actief)
vreemdelingentoezicht hebben de
vreemdelingendiensten thans een
omvangrijke taak ten aanzien van
(reguliere) toelating. Om met de
beschikbare capaciteit van de vreem-
delingendiensten het vreemdelingen-
toezicht te kunnen intensiveren, is het
noodzakelijk dat deze toelatingstaken,
die niet tot de primaire politietaak
behoren, worden overgedragen.

In 2002 is met alle betrokken par-
tijen het project ‘Reguliere Toelating
en Intensivering Toezicht’ gestart om
de haalbaarheid te onderzoeken van
een herschikking van taken van de

vreemdelingendiensten en de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND). Dit project was ingegeven
door de ook door het vorige kabinet
gedeelde wens de politie in staat te
stellen zich te concentreren op haar
kerntaken. Het project heeft geresul-
teerd in een plan om in de loop van
2003 te komen tot een overdracht van
toelatingstaken van de
Vreemdelingendiensten aan de IND,
waarbij de gemeenten worden inge-
schakeld om de verblijfsaanvragen in
ontvangst te nemen en eventuele ver-
blijfsdocumenten te verstrekken. 

De taken van de vreemdelingen-
diensten met betrekking tot de aan-
vraag om een machtiging tot voorlo-
pig verblijf zijn reeds op 1 april 2003
overgedragen aan de onder de IND
ressorterende Visadienst.

Op 1 december 2003 zullen ook de
taken van de vreemdelingendiensten
op het gebied van visa naar de IND
overgaan. Het betreft het verlengen
en wijzigen van visa, het afgeven van
visa voor terugkeer, alsmede verzoe-
ken om versnelde afhandeling van
een visumaanvraag in het buitenland.
Hiertoe zullen op de kantoren van de
IND te Zwolle en Rijswijk visaloket-
ten worden geopend. Voor de inrich-
ting van deze loketten is gekozen om
te verzekeren dat handelingen die
geen uitstel dulden ook snel kunnen
worden verricht. Bovendien is per-
soonlijk contact met de vreemdeling
gewenst. 

Tevens kunnen zich bij het visalo-
ket vreemdelingen melden, die een
aanvraag hebben ingediend als
bedoeld in artikel 14 of 20
Vreemdelingenwet 2000 én wier uit-
zetting gedurende een beslissing op
bezwaar, beroep danwel hangende
een voorlopige voorziening achterwe-
ge blijft. Ter bevestiging hiervan wor-
den zij in het bezit gesteld van een
Sticker Verblijfsaantekeningen
Vervolgprocedures. De sticker wordt
in het reis- of identiteitsdocument van
de vreemdeling geplaatst dan wel op
een inlegvel, voor zover plaatsing in
een reis- of identiteitsdocument niet
mogelijk of wenselijk is. 

De bevoegdheden van de Dienst

Zeehavenpolitie bij de doorlaatpost
Rotterdam-Havens met betrekking
tot het verlengen en wijzigen van visa
van in de regio Rotterdam-Rijnmond
verblijvende zeelieden zullen daaren-
tegen niet worden overgedragen.
Reden hiervoor is gelegen in de
expertise van de Dienst
Zeehavenpolitie op dit gebied en het
feit dat de Dienst over alle relevante
informatie beschikt die noodzakelijk
is voor de beoordeling van aanvragen
tot het verlengen of wijzigen van visa
van deze zeelieden. Deze aanvragen
kunnen hierdoor snel worden afge-
daan.

Op basis van het Besluit
Mandaatverlening Hoofd Visadienst
1997 is het hoofd van de IND
gemandateerd voor het nemen en
ondertekenen van besluiten die hij in
zijn functie als hoofd van de
Visadienst neemt. 

De vreemdelingendiensten zullen
overeenkomstig de thans bestaande
procedure de aanvragen en verzoeken
afhandelen, die hen reeds voor 1
december 2003 zijn aangeboden.

Tot slot dient te worden opgemerkt
dat het beleid ten aanzien van het
verlengen en wijzigen van visa en het
afgeven van een visum voor terugkeer
niet wordt gewijzigd.

Wijzigingen
Met het oog op de taakoverdracht
bestaat aanleiding hoofdstuk A2 en
B1 van de Vreemdelingencirculaire
2000 te wijzigen. Tevens wordt
hoofdstuk A2 ten aanzien van collec-
tieve documenten voor grensover-
schrijding verduidelijkt. Het model
M80 wordt verwijderd, omdat dit col-
lectieve document voor grensover-
schrijding uitsluitend afgegeven mag
worden aan eigen onderdanen en om
die reden niet thuis hoort in de
Vreemdelingencirculaire 2000. De
Vreemdelingencirculaire 2000 wordt
als volgt gewijzigd:

Wijziging van A2/6.9
De paragrafen A2/6.9.1 tot en met
A2/6.9.2.5 worden vervangen door de
volgende tekst:
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‘6.9  Personen die reizen op collectieve
reisdocumenten en lijsten

6.9.1  Inleiding

Voorwaarde voor binnenkomst is
onder meer dat de vreemdeling vol-
doet aan de vereisten ten aanzien van
het bezit van een document voor
grensoverschrijding (zie 4.1.2). In dit
hoofdstuk wordt beschreven welke
bijzondere regels gelden voor vreem-
delingen die reizen op een collectief
document voor grensoverschrijding. 

6.9.1.1  Algemeen

Vreemdelingen die in groepsverband
reizen op een geldig collectief docu-
ment voor grensoverschrijding hoeven
voor binnenkomst niet over een indi-
vidueel document voor grensover-
schrijding te beschikken. 

Collectieve lijsten die zijn gewaar-
merkt door de bevoegde autoriteiten
kunnen eveneens als collectief pas-
poort worden aangemerkt.

6.9.1.2  Soorten collectieve paspoorten
die worden erkend als geldig document
voor grensoverschrijding

1  Algemene collectieve paspoorten
Aan vreemdelingen die reizen op een
geldig collectief paspoort of een geldi-
ge collectieve lijst kan toegang wor-
den verleend voor een verblijf van ten
hoogste drie maanden of voor door-
reis, mits:
a. op het collectieve paspoort of de
lijst de naam, voornamen, geboorte-
datum en -plaats en de woonplaats
van tenminste vijf en ten hoogste vijf-
tig deelnemers aan de reis staan ver-
meld;
b. indien het een collectieve lijst
betreft, de lijst is gewaarmerkt door
de bevoegde autoriteiten van het land
wiens nationaliteit de deelnemers
bezitten;
c. op het collectieve paspoort of de
lijst een door de bevoegde buitenland-
se autoriteit verstrekte informatie of
gewaarmerkte verklaring voorkomt
waaruit blijkt dat alle daarop vermel-
de personen de nationaliteit bezitten
van het land door wiens autoriteit het
document is afgegeven of gewaar-
merkt;
d. in het geval de deelnemers aan de
reis visumplichtig zijn, het collectieve
paspoort of lijst tevens is voorzien

van een geldig visum (zie voor collec-
tieve visa 7.2.4);
e. zich bij het reisgezelschap een reis-
leider bevindt die het collectieve pas-
poort of de lijst onder zijn berusting
heeft en die in het bezit is van een
geldig document voor grensoverschrij-
ding;
f. alle deelnemers aan de reis beschik-
ken over een individueel identiteitsbe-
wijs voorzien van een foto; en
g. de deelnemers aan de reis voldoen
aan alle overige voorwaarden voor
toegang.

Collectieve paspoorten of lijsten afge-
geven door de autoriteiten van
Albanië, Bulgarije, China, Cuba,
Roemenië, Rusland dan wel door de
autoriteiten van een niet door
Nederland erkende regering of staat,
worden niet erkend als een geldig
document voor grensoverschrijding
(zie verder bijlage 3, Voorschrift
Vreemdelingen).

2  Collectieve paspoorten voor jeugdige
personen
Aan personen beneden de leeftijd van
eenentwintig jaar worden ingevolge
de Europese overeenkomst van 16
december 1961 door de volgende lid-
staten collectieve paspoorten voor
jeugdige personen afgegeven: België,
Denemarken, Frankrijk, Griekenland,
Groot-Brittannië, Ierland, Italië,
Luxemburg, Malta, Nederland,
Noorwegen, Portugal, Turkije,
IJsland en Zweden.

Aan jeugdige personen beneden de
leeftijd van eenentwintig jaar die rei-
zen op een door één van deze landen
afgegeven collectief paspoort of lijst
kan toegang worden verleend voor
een verblijf van ten hoogste drie
maanden, mits:
a. op het collectieve paspoort of de
lijst de naam, voornamen, geboorte-
datum en -plaats, en de woonplaats
van ten minste vijf en ten hoogste
vijftig deelnemers aan de reis vermeld
staan;
b. uit een door de bevoegde buiten-
landse autoriteit op het collectieve
paspoort of de lijst gestelde of door
deze gewaarmerkte verklaring blijkt
dat de deelnemers aan de reis de
nationaliteit bezitten van het land
door wiens autoriteit het paspoort of
de lijst is afgegeven;
c. zich bij het reisgezelschap een reis-
leider bevindt die het collectieve pas-
poort of de lijst onder zijn berusting

heeft en die in het bezit is van een
geldig document voor grensoverschrij-
ding.;
d. de deelnemers aan de reis zo nodig
in staat zijn hun identiteit op enigerlei
wijze te bewijzen; en
e. de deelnemers aan de reis voldoen
aan alle overige voorwaarden voor
toegang.

Wanneer in een collectief paspoort of
lijst afgegeven door de autoriteiten
van Frankrijk of Ierland ook in die
landen gevestigde jeugdige vluchtelin-
gen of staatlozen voorkomen, moet
dit uit het document blijken. Deze
deelnemers moeten wel beschikken
over een individueel identiteitsbewijs
voorzien van een foto. 

Deelnemers die reizen op een col-
lectief paspoort of lijst afgegeven
door de autoriteiten van Groot-
Brittannië hoeven – behoudens bij
grenspassage – niet in groepsverband
te reizen, op voorwaarde dat zij zich
kunnen legitimeren en de reisleider
steeds beschikbaar blijft. 

3  Reizigerslijst voor schoolreizen bin-
nen de EU
Ingevolge het Besluit van de Raad
van de Europese Unie van 30 novem-
ber 1994 ter vereenvoudiging van het
reizen voor scholieren uit derde lan-
den die in een lidstaat verblijven, is
de reizigerslijst voor schoolreizen bin-
nen de Europese Unie allereerst een
visumvervangend document. Daarom
hoeven visumplichtige vreemdelingen
die staan vermeld op een reizigerslijst
en in het bezit zijn van een individu-
eel geldig document voor grensover-
schrijding, niet tevens in het bezit te
zijn van een afzonderlijk visum.
Daarbij dient aan de volgende voor-
waarden te zijn voldaan:
a. de scholieren nemen in het kader
van een schoolexcursie deel aan een
groepsreis van leerlingen van een
school voor algemeen vormend
onderwijs;
b. de groep wordt begeleid door een
leerkracht van de betreffende school;
c. door middel van het formulier kun-
nen de begeleide scholieren worden
geïdentificeerd;
d. het doel en de omstandigheden van
het verblijf of de doorreis die tot het
programma van de excursie behoren,
zijn vermeld;
e. het document is bij afgifte gewaar-
merkt door zowel het hoofd van de
school, als de bevoegde autoriteit; en 
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f. de deelnemers aan de reis voldoen
aan alle overige voorwaarden voor
toegang.

Indien de deelnemers niet in het bezit
zijn van een individueel document
voor grensoverschrijding, kan de rei-
zigerslijst bovendien als (collectief)
document voor grensoverschrijding
dienen, mits tevens is voldaan aan de
volgende voorwaarden:
g. de lijst is voorzien van een foto
van de leerlingen die niet in het bezit
zijn van een individueel geldig docu-
ment voor grensoverschrijding; en
h. de bevoegde autoriteit van de lid-
staat van de Europese Unie heeft de
verblijfsstatus van de scholieren en
hun recht om opnieuw tot het grond-
gebied te worden toegelaten bevestigd
en heeft ervoor gezorgd dat de lijst
dienovereenkomstig is gewaarmerkt.

Het begrip geldig document voor
grensoverschrijding dient in dit geval
ruim te worden uitgelegd. Hieronder
wordt bijvoorbeeld mede begrepen
een legitimatiebewijs zoals afgegeven
door een onderwijsinstelling. 

Indien het document bij grenscon-
trole door omstandigheden niet
beschikbaar is, dient ter verificatie in
dergelijke gevallen contact te worden
opgenomen met de betreffende school
en/of de bevoegde autoriteiten die de
lijst hebben gewaarmerkt.

Zie voor de voorwaarden voor het
afgegeven van deze lijsten 7.2.4.

6.9.1.3  Controle van personen reizend
op een collectief paspoort of lijst
Voor de controle van de personen op
de collectieve paspoorten of lijsten
gelden de onderstaande bijzondere
bepalingen.

Groepsleider
De groepsleider, of begeleidende leer-
kracht in het geval van schoolreizen,
dient altijd te beschikken over een
individueel geldig document voor
grensoverschrijding, en aan het geheel
van voorwaarden voor toegang te
voldoen. De reisleider of leerkracht
houdt het collectief document onder
zich, is verantwoordelijk voor het ver-
vullen van de grensformaliteiten en
draagt er zorg voor dat de deelne-
mers van het gezelschap gedurende
het verblijf bij elkaar blijven. Voorts
informeert de reisleider terstond de
bevoegde autoriteiten omtrent het
niet kunnen of willen voortzetten van

de groepsreis door een van de deelne-
mers.

Individuele identiteitsbewijzen
In beginsel dienen de deelnemers te
beschikken over een individueel iden-
titeitsbewijs voorzien van een goedge-
lijkende foto. 
Deelnemers aan collectieve paspoor-
ten voor jeugdige personen hoeven
niet te beschikken over een individu-
eel identiteitsbewijs, maar dienen zo
nodig wel hun identiteit aannemelijk
te kunnen maken. Wanneer in een
collectief paspoort of lijst voor jeug-
dige personen afgegeven door de
autoriteiten van Frankrijk of Ierland
ook in die landen gevestigde jeugdige
vluchtelingen of staatlozen voorko-
men, moeten deze deelnemers wel
beschikken over een individueel iden-
titeitsbewijs voorzien van een foto. 
Deelnemers aan een reizigerslijst voor
scholieren, waarbij is voldaan aan het
gestelde onder 6.9.1.2, onder j en k,
hoeven in beginsel niet te beschikken
over een individueel identiteitsbewijs.
De vorm van de reizigerslijst voor
scholieren kan per land verschillen.

Inreiscontrole
Bij inreis van gezelschappen die rei-
zen op een collectief paspoort of lijst
dient te worden gecontroleerd of alle
personen die op het document voor-
komen, daadwerkelijk deel uitmaken
van het gezelschap. Indien een per-
soon zich niet (meer) bij het gezel-
schap bevindt of om enigerlei reden
de toegang is geweigerd, wordt diens
naam op het collectieve paspoort of
lijst doorgehaald. Deze doorhaling
wordt gedateerd en voorzien van een
paraaf. 

Bij inreis wordt een inreisstempel
geplaatst in het collectieve paspoort
of de lijst. Bij het stempel wordt
tevens een aantekening gesteld
omtrent het aantal personen dat is
ingereisd. In bepaalde of bijzondere
gevallen, bijvoorbeeld bij schoolrei-
zen, reisgezelschappen van ouderen,
pelgrims of bedevaartgangers, kan de
inreiscontrole tot een toetsing aan de
hand van een bezettingslijst of een
steekproefsgewijze toetsing van de
deelnemers worden beperkt. 

Uitreiscontrole
Naast de gebruikelijke controlehande-
lingen, wordt bij uitreis van personen
die reizen op een collectief paspoort
of collectieve lijst eveneens gecontro-

leerd of de in het document voorko-
mende personen nog deel uitmaken
van het gezelschap. Indien een of
meerdere personen niet meer bij het
gezelschap zijn, moet de reden daar-
van bij de reisleider worden nage-
gaan. Zonodig worden de bevoegde
autoriteiten van het Schengenland
waar de ontbrekende persoon is ach-
tergebleven hiervan in kennis gesteld.
Op grond van het ontbreken van een
van de deelnemers kan de uitreis van
de overige deelnemers niet worden
belet.

Bij uitreis wordt een uitreisstempel
geplaatst in het collectieve paspoort
of de lijst. In geval een persoon ont-
breekt, wordt hieromtrent bij het
stempel tevens een aantekening
gesteld.’

Wijziging van A2/7.2.4
Na de huidige tekst van paragraaf
A2/7.2.4 wordt de volgende tekst toe-
gevoegd.

‘Reizigerslijst voor schoolreizen binnen
de EU
Aan scholieren van derde landen die
rechtmatig in Nederland verblijven,
kan ter vereenvoudiging van school-
reizen binnen de Europese Unie een
reizigerslijst voor scholieren worden
afgegeven (Besluit van de Raad van
de Europese Unie, 30 november
1994). Met de reizigerslijst kunnen
scholieren uit derde landen die in het
bezit zijn van een verblijfsvergunning
in de eerste plaats visumvrij reizen
tussen de lidstaten. Daarnaast hebben
de lidstaten van de Europese Unie de
lijst tevens erkend als geldig docu-
ment voor grensoverschrijding. 

Voorwaarden
De scholieren komen voor deze facili-
teit in aanmerking, indien:
a. zij in het kader van een schoolex-
cursie deelnemen aan een groepsreis
van leerlingen van een school voor
algemeen vormend onderwijs (basis-
scholen, scholen voor speciaal onder-
wijs en scholen voor voortgezet
onderwijs);
b. zij deel uitmaken van een groep die
begeleid wordt door een leerkracht
van de desbetreffende school;
c. de leerlingenlijst volledig is inge-
vuld en gewaarmerkt door het
schoolhoofd en is voorzien van recen-
te foto’s van de op de lijst vermelde
scholieren voor zover deze niet in het
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bezit zijn van een identiteitsbewijs
met foto; en
d. zij in het bezit zijn van een ver-
blijfsvergunning.

Afgifte
Voor de afgifte van de reizigerslijst
dient gebruikt te worden gemaakt
van model M79 en deze wordt door
het visaloket van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst afgegeven. Zie
voor een omschrijving van de proce-
dure paragraaf 7.4. 

De reizigerslijst bestemd voor het
visumvrij reizen binnen de Europese
Unie wordt door het betreffende
schoolhoofd ingevuld met vermelding
van het doel en de omstandigheden
van het verblijf of de doorreis die op
het programma van de excursie staan. 

Indien (een deel van) de leerlingen
niet beschikt over een individueel gel-
dig document voor grensoverschrij-
ding, dient de reizigerslijst door het
schoolhoofd van recente foto’s van de
betreffende leerlingen te worden voor-
zien (maximaal tien per lijst). De
medewerker van het visaloket contro-
leert de verblijfsstatus van deze
vreemdelingen en bevestigt hun recht
om opnieuw tot Nederland te worden
toegelaten. Hiertoe wordt de lijst
dienovereenkomstig gewaarmerkt.’

A2/7.2.6.1
In paragraaf A2/7.2.6.1 wordt ‘de
korpschef’ vervangen door ‘de
Immigratie- en Naturalisatiedienst’.

A2/7.2.6.2
De derde alinea van A2/7.2.6.2 komt
te luiden:
‘De Immigratie- en
Naturalisatiedienst is gemachtigd het
visum voor terugkeer in deze gevallen
zelfstandig te verlenen. De indiening
van een verzoek om een visum voor
terugkeer geschiedt op dezelfde wijze
als een verzoek tot wijziging of ver-
lenging van een visum. Zie voor een
omschrijving van de procedure para-
graaf 7.4.’

A2/7.2.6.3
In de eerste zin van de derde alinea
van A2/7.2.6.3 wordt ‘De korpschef’
vervangen door ‘De Immigratie- en
Naturalisatiedienst’.

A2/7.3
De laatste zin van de tweede alinea
van A2/7.3 komt te vervallen.

De derde alinea van A2/7.3 komt
als volgt te luiden:
‘Voor andere categorieën vreemdelin-
gen wordt de machtiging gegeven
door de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (Visadienst kort
verblijf). De Immigratie- en
Naturalisatiedienst zal, indien er twij-
fel rijst over de juistheid van docu-
menten, informatie of anderszins én
deze dienst geen bevoegdheid heeft
om nader onderzoek uit te voeren, de
korpschef vragen om nader onder-
zoek te doen.’

Na deze alinea wordt de volgende
alinea ingevoegd:
‘In voorkomende gevallen kan een
referent bij het visumloket verzoeken
om een nog bij de Nederlandse
Vertegenwoordiging in te dienen aan-
vraag tot het verlenen van een visum
versneld te behandelen. Hiervan kan
sprake zijn in geval van een overlij-
den of een spoedoperatie. Dit verzoek
dient te alle tijden ter beoordeling
aan de visadienst kort verblijf te wor-
den voorgelegd. Het verdient aanbe-
veling om ook in deze gevallen eerst
telefonisch een afspraak te maken.
Zie voor een omschrijving van de
procedure paragraaf 7.4.’

A2/7.4
De koptekst van A2/7.4 en de inhoud
worden als volgt gewijzigd:

‘7.4  Procedure rondom het wijzigen en
verlengen van visa 
In verband met de administratieve
voorbereiding van een verlenging of
wijziging van een visum, wordt voor
het indienen van een aanvraag tot het
verlengen of wijzigen van een visum
vooraf een afspraak gemaakt met de
vreemdeling.

Een vreemdeling die zijn visum
wenst te verlengen of wijzigen, kan
dit daarom uitsluitend vooraf telefo-
nisch melden via het landelijke tele-
foonnummer: 0900 - 1234561). Dit
nummer is bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. 

Reeds bij zijn telefonische melding
wordt de vreemdeling geadviseerd
over de kans van inwilliging van zijn
verzoek. Vervolgens bepaalt een
medewerker van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst de tijd en de loca-
tie waar de aanvraag moet worden
ingediend. Tevens wordt de betrok-
ken vreemdeling op de hoogte gesteld
welke documenten hij met zich mee

moet brengen. Het afgesproken tijd-
stip waarop de aanvraag wordt inge-
diend moet binnen een redelijke ter-
mijn na de telefonische melding. De
vraag wat een redelijke termijn is,
hangt af van de bijzonderheden van
het betreffende geval. De voorafgaan-
de uiting van de wens het visum te
verlengen of te wijzigen, houdt niet
de formele indiening van de aanvraag
in.

Indien een vreemdeling zich in
Zwolle of Rijswijk aanmeldt met het
verzoek tot verlenging of wijziging
van zijn visum, zonder dat hiervoor
volgens de hierboven beschreven pro-
cedure een afspraak is gemaakt,
wordt hem deze procedure medege-
deeld. 

De vreemdeling dient zich conform
de afspraak op het vooraf afgespro-
ken tijdstip te melden bij het IND-
kantoor te Zwolle of Rijswijk. Bij het
visumloket wordt de procedure aan
de vreemdeling uitgelegd en wordt het
verzoek beoordeeld. Als de vreemde-
ling (nog) niet aan de voorwaarden
voldoet of de benodigde documenten
niet heeft overgelegd, wordt hem ont-
raden een aanvraag in te dienen.
Indien de aanvrager onder deze
omstandigheden er niettemin op staat
een aanvraag in te dienen, moet het
verzoek in ontvangst worden geno-
men. 

Indien wél wordt voldaan aan de
voorwaarden voor verlenging of wij-
ziging (zie paragraaf 7.6), moet de
vreemdeling een schriftelijke aanvraag
tot het verlengen of wijzigen van het
visum indienen (model M5-A). Na
betaling van de kosten die voor een
wijziging of verlenging van de geldig-
heidsduur van een reisvisum in reke-
ning worden gebracht (zie paragraaf
7.8.1), kan de Schengenvisumsticker
in het paspoort van de vreemdeling
worden geplaatst.

Een weigering van verlenging of
wijziging van een visum mag niet
mondeling plaatsvinden indien de
medewerker van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst waarneemt dat
deze weigering voor de vreemdeling
onduidelijk is of dat de vreemdeling
niet wenst te berusten in de weige-
ring. In dat geval moet de behande-
lend ambtenaar de vreemdeling ervan
op de hoogte stellen dat deze een
schriftelijke aanvraag tot verlenging
of wijziging van het visum kan indie-
nen (model M5-A). Vervolgens wordt
er een schriftelijke en gemotiveerde
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beschikking gegeven (model M5-C).
De beschikking wordt niet ter plekke
uitgereikt, maar wordt binnen een
redelijke termijn nagezonden naar het
opgegeven verblijfadres van de
vreemdeling.’

A2/7.6.1
In de eerste zin van de eerste alinea
van A2/7.6.1 wordt ‘door de korps-
chef’ vervangen door ‘de Immigratie-
en Naturalisatiedienst’.

Na deze zin wordt de volgende zin
ingevoegd:
‘Het verlengen en wijzigen van visa
voor in de regio Rotterdam-
Rijnmond verblijvende zeelieden bij
de doorlaatpost Rotterdam-Havens
geschiedt door de Dienst
Zeehavenpolitie.’

De vierde, zesde, zevende en de
achtste alinea van A2/7.6.1 komen te
vervallen.

A2/7.6.2
In de eerste zin van de derde alinea
van A2/7.6.2, na het kopje Verlenging
van de geldigheidsduur, wordt ‘De
korpschef’ vervangen door ‘De
Immigratie- en Naturalisatiedienst’.

De tiende alinea van A2/7.6.2 komt
als volgt te luiden:
‘Houders van een dienstpaspoort met
daarin een visum, die niet in het bezit
zijn van een door het ministerie van
Buitenlandse Zaken afgegeven legiti-
matiebewijs:
aanvragen om verlenging van de gel-
digheidsduur van het visum moeten
door de medewerker van het visalo-
ket met de grootste spoed worden
behandeld.’

A2/7.6.4
Na de eerste volzin van de eerste ali-
nea van A2/7.6.4 wordt de volgende
tekst toegevoegd:
‘Meent de Immigratie- en
Naturalisatiedienst echter, dat er bij-
zondere redenen zijn om aan de hou-
der van een doorreisvisum verder ver-
blijf in de vrije termijn toe te staan,
wordt het doorreisvisum omgezet in
een reisvisum. In dat geval wordt
gebruik gemaakt van een
Schengenvisumsticker.’

De tweede alinea van A2/7.6.4
komt te vervallen.

A2/7.7
Onder vernummering van de daarop
volgende paragrafen komt de gehele
paragraaf A2/7.7 te vervallen.

A2/7.8
Paragraaf A2/7.8 wordt vernummerd
tot A2/7.7. De vierde alinea deze
paragraaf wordt aangevuld met de
volgende zin:
‘De vreemdeling wordt aangezegd om
Nederland onmiddellijk te verlaten.’

A2/7.9.5
De eerste alinea van paragraaf
A2/7.9.5 komt te luiden:
‘De Dienst Zeehavenpolitie bij de
doorlaatpost Rotterdam-Havens
maakt de geheven visumgelden in
verband met het verlengen en wijzi-
gen van visa voor in de regio
Rotterdam-Rijnmond verblijvende
zeelieden ten minste één maal per
maand over op Postrekening 373214
ten name van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst.’

B1/4.3
Na de laatste zin van de laatste alinea
van B1/4.3 wordt de volgende tekst
toegevoegd:
‘Indien verlenging van de geldigheids-
duur van een verblijfsvergunning is
aangevraagd, wordt de sticker door
de Immigratie- en Naturalisatiedienst
verstrekt. De vreemdeling die in aan-
merking wenst te komen voor een
dergelijke sticker, dient zich vooraf
uitsluitend telefonisch te melden via
het landelijk telefoonnummer 0900 -
1234561. Dit nummer is bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van
09.00 tot 17.00 uur. Vervolgens
bepaalt een medewerker van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst de
tijd en locatie waar de sticker kan
worden verkregen.’

B1/4.7.6.5
Na de eerste volzin eindigend op
‘…(datum)’ wordt de volgende zin
ingevoegd:
‘Deze aantekening wordt op het sti-
cker verblijfsaantekeningen (model
M77) geplaatst door de Immigratie-
en Naturalisatiedienst.’

Modellen
De modellen M2-A tot en met M2-E
worden alsnog in de
Vreemdelingencirculaire 2000 opgeno-
men. Model M5-A tot en met M5-E
en M79 worden aangepast. De nieu-
we en aangepaste modellen zijn als
bijlagen bij dit TBV gevoegd. Model
M1, M3, M4 en M80 komen te ver-
vallen.

Tot slot
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 december 2003.

Voorzover van toepassing zullen de
bovenstaande wijzigingen zo spoedig
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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Model M2-A  Schengenvisumsticker 2001

Model M2-B  Schengenvisumsticker 2003
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Model M2-C  Terugkeervisum
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Model M2-D  Visumverklaring kort verblijf
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Model M2-E  Visumverklaring lang verblijf (MVV)
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*
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