
Besluit van de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie van
22 november 2004, nummer 2004/66,
houdende wijziging van de
Vreemdelingencirculaire 2000

De Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het
Vreemdelingenbesluit 2000
(Staatsblad 2000, 497) en het
Voorschrift Vreemdelingen 2000
(Staatscourant 2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I
De Vreemdelingencirculaire 2000
wordt als volgt gewijzigd:

A
De titel en inhoud van paragraaf
A2/6.13 Vreemdelingencirculaire 2000
komt te luiden:

6.13  Toegang voor transitpassagiers
van vliegtuigen

Art. 2.4  Vreemdelingenbesluit: 
1. Aan de vreemdeling, die als passa-
gier van een vliegtuig een vliegveld
aandoet en in wiens geldig document
voor grensoverschrijding het voor
binnenkomst in het Beneluxgebied
vereiste reisvisum of doorreisvisum
met oponthoud ontbreekt, kan toe-
gang tot het Beneluxgebied worden
verleend. 
2. Toegang wordt slechts verleend,
indien:
a. de onderbreking plaats vindt
wegens van de wil van de vreemde-
ling onafhankelijke omstandigheden; 
b. hij van één van de in het derde lid
van dit artikel bedoelde vliegvelden
zal vertrekken; 
c. hij in het bezit is van een geldig
document voor grensoverschrijding en
reisbiljetten op grond waarvan zijn
doorreis naar en zijn toegang tot het
land van bestemming vaststaat, en 
d. hij voldoet aan artikel 12, eerste
lid, onder b en d, van de Wet.
3. De toegang wordt slechts verleend,
indien de vreemdeling een bij ministe-

riële regeling aangewezen vliegveld in
Nederland aandoet, dan wel een
daartoe aangewezen vliegveld in
België of Luxemburg. 
4. De toegang wordt verleend voor de
duur waarop de doorreis per eerstvol-
gende gelegenheid kan worden voort-
gezet. 
5. Indien toegang wordt verleend,
stelt de ambtenaar belast met de
grensbewaking ter plaatse in het gel-
dig document voor grensoverschrij-
ding van de vreemdeling een aanteke-
ning, dan wel verstrekt hij aan de
vreemdeling een afzonderlijke verkla-
ring, waaruit het verlenen van toe-
gang blijkt. 
6. Het model van de aantekening en
verklaring, bedoeld in het vijfde lid,
wordt bij ministeriële regeling vastge-
steld.

B
De titel en inhoud van paragraaf
A2/6.13.1 Vreemdelingencirculaire
2000 komt te luiden:

6.13.1  Inleiding
Aan visumplichtige transitpassagiers
van vliegtuigen die in het bezit zijn
van een voor het Beneluxgebied gel-
dig paspoort doch niet van het vereis-
te visum en die door omstandigheden
buiten hun wil hun reis niet kunnen
voortzetten, kan onder voorwaarden
toegang tot het Beneluxgebied wor-
den verleend. Zie voor transitpassa-
giers van vliegtuigen tevens de
Benelux Verzameling Voorschriften
Deel IV, onder J. 

C
De titel en inhoud van paragraaf
A2/6.13.2 Vreemdelingencirculaire
2000 komt te luiden:

6.13.2  Transitpassagiers van vliegtui-
gen
In beginsel wordt toegang verleend
tot het Beneluxgebied indien:
a. de onderbreking plaats vindt
wegens van de wil van de vreemde-
ling onafhankelijke omstandigheden
(bijvoorbeeld ongunstige weersom-
standigheden, technische storingen
enz.)

b. hij van één van de daartoe aange-
wezen luchthavens zal vertrekken
c. hij in het bezit is van een geldig
document voor grensoverschrijding en
reisbiljetten op grond waarvan zijn
doorreis en toegang tot het land van
bestemming vaststaat, en
d. hij voldoet aan artikel 12, eerste
lid, onder b en d Vreemdelingenwet 

De toegang wordt verleend voor de
duur die noodzakelijk is om de door-
reis per eerstvolgende gelegenheid te
kunnen voortzetten.

De toegang kan worden geweigerd
aan personen ten aanzien van wie een
gegrond vermoeden bestaat dat zij
toegang vragen voor een ander doel
dan waarvoor deze regeling bedoeld
is. Een gegrond vermoeden kan
bestaan indien de vreemdeling ter sta-
ving van het verzoek inlichtingen ver-
schaft waarvan onmiddellijk of na
controle blijkt dat die niet consistent
zijn of niet stroken met (betrouwbare)
gegevens waarover langs andere weg
de beschikking is verkregen. 

D
De titel en inhoud van paragraaf
A2/6.13.3 Vreemdelingencirculaire
2000 komt als volgt te luiden:

6.13.3  Aantekening in het reisdocu-
ment of afzonderlijke verklaring
Als blijk van de verleende toegang
aan de transitpassagier, wordt in het
reisdocument van de transitpassagier
een aantekening gesteld. De tekst van
deze aantekening luidt:
‘Toegang tot het Beneluxgebied ver-
leend van … geldig tot …, (vermel-
ding relevante artikel en lid, inreis-
stempel, handtekening van de
ambtenaar die toegang verleent)’. 

In plaats van het stellen van een
aantekening kan, in het geval van
toegang verlening aan de transitpas-
sagier van een vliegtuig, een afzon-
derlijke verklaring aan de vreemde-
ling worden verstrekt (zie model
M21). 

De territoriale geldigheid van de
toegang wordt beperkt, wanneer het
document voor grensoverschrijding
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van de vreemdeling niet geldig is voor
België of Luxemburg. 

In dat geval wordt bij de aanteke-
ning aangegeven voor welk(e)
Beneluxland(en) deze geldig is. 

E
De titel en inhoud van paragraaf
A2/6.13.4 Vreemdelingencirculaire
2000 komt als volgt te luiden:

6.13.4  Administratie
Het hoofd van de doorlaatpost houdt
een lijst bij van de vreemdelingen aan
wie de toegang is verleend op grond
van artikel 2.4 Vreemdelingenbesluit. 
Op de lijst worden vermeld:
– naam, voornamen, geboortedatum
en -plaats, nationaliteit en woon-
plaats van de vreemdeling; 
– de aard en het nummer van diens
document voor grensoverschrijding;
– de datum waarop de toestemming
is verleend en het tijdstip waarop
deze verloopt; 
– de datum van vertrek.

F
De titel en inhoud van paragraaf
A2/6.13.5 Vreemdelingencirculaire
2000 komt als volgt te luiden:

6.13.5  Achtergebleven transitpassa-
giers
Indien de vreemdeling aan wie toe-
gang is verleend niet op het voorge-
schreven tijdstip is vertrokken moet
hiervan onmiddellijk kennis worden
gegeven aan de IND. 

G
Paragraaf  A2/6.13.6 Administratie
vervalt.

H
Paragraaf A2/6.13.7 Achtergebleven
transitpassagiers vervalt.

I
Model M21-A vervalt. Model M21-B
wordt vernummerd naar M21.

Artikel II
Dit besluit zal (met de toelichting) in
de Staatscourant worden geplaatst en
treedt in werking met ingang van de

tweede dag na de dagtekening van de
Staatscourant waarin het is geplaatst.

Rijswijk, 22 november 2004.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.

Toelichting bij wijziging 2004/66

Artikelsgewijs

A 
A2/6.13  Toegang voor transitpassa-
giers van vliegtuigen
Op 20 augustus jl is het
Vreemdelingenbesluit 2000 gewijzigd
in verband met de afschaffing van de
zogeheten 72-uursregeling. Zo zijn het
vijfde en zesde lid van artikel 2.4
komen te vervallen. Artikel 2.6 en 2.7
van het Vreemdelingenbesluit zijn
eveneens komen te vervallen. 

De 72- uursregeling maakte het
mogelijk om aan visumplichtige tran-
sitpassagiers van vliegtuigen en zee-
schepen, alsmede aan passagiers van
cruiseschepen, die in het bezit waren
van een voor het Beneluxgebied gel-
dig paspoort doch niet van het vereis-
te visum en die hun reis wensten te
onderbreken voor een kort bezoek
aan het Beneluxgebied toegang tot
het Beneluxgebied te verlenen voor de
duur van ten hoogste 72 uur.

Reeds tijdens de vergadering van
de Bijzondere Commissie voor het
personenverkeer, Sub-commissie ad-
hoc van de Benelux van 24 januari
2002 (P/DIV (2002)PV2) was besloten
deze zogeheten 72-uursregeling niet
meer toe te passen, aangezien zij niet
voldoet aan de uitgangspunten voor
toegangsverschaffing ingevolge het
Schengen-acquis. Overeenkomstig dat
besluit was de vermelding van deze
72-uursregeling in bijlage I van de
Gemeenschappelijke Visuminstructie
vervallen. Dit besluit is nu ook ver-
werkt in het Vreemdelingenbesluit
2000.

Nu de 72-uursregeling is afgeschaft
dienen onderdanen van visumplichti-
ge staten in alle gevallen bij inreis in

het Schengengebied in het bezit te
zijn van een visum. Met de onderha-
vige wijzigingen wordt de
Nederlandse praktijk inzake toe-
gangsverschaffing in lijn gebracht met
de voorwaarden die hiervoor gelden
ingevolge het Schengen-acquis.

Om de inhoud van de
Vreemdelingencirculaire in overeen-
stemming te brengen met de boven-
vermelde wijziging, is aanpassing van
enkele paragrafen noodzakelijk geble-
ken.

B
A2/6.13.1  Inleiding
Zie toelichting A2/6.13

C
A2/6.13.2  Transitpassagiers van vlieg-
tuigen
Zie toelichting A2/6.13

D
A2/6.13.3  Aantekening in het reisdo-
cument of afzonderlijke verklaring
Zie toelichting A2/6.13

E
A2/6.13.4  Administratie
Zie toelichting A2/6.13

F
A2/6.13.5  Achtergebleven transitpas-
sagiers
Zie toelichting A2/6.13

G
A2/6.13.6  Administratie
Zie toelichting A2/6.13

H
A2/6.13.7  Achtergebleven transitpas-
sagiers
Zie toelichting A2/6.13

I
Model M21
Zie toelichting A2/6.13

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