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1. Inleiding
De onderhavige werkinstructie ziet toe op de verlenging van de geldigheidsduur
van het visum kort verblijf tot een verblijfsperiode van totaal 90 dagen. Voor
zover door de verlenging van de geldigheidsduur van het visum een verblijfsduur
beoogt wordt van meer dan 90 dagen, is van toepassing het beleid uit hoofdstuk
A1/5.1 van de Vreemdelingencirculaire. Voor de verlenging van de vrije termijn
wordt verwezen naar hoofdstuk A1/5.6 van de Vreemdelingencirculaire.
2. Geldende regelgeving
Op grond van artikel 33 van de Visumcode wordt de geldigheidsduur van het
visum verlengd als de aanvrager heeft aangetoond dat hij wegens overmacht of
humanitaire redenen niet in staat is om het grondgebied van de lidstaat voor het
verstrijken van de geldigheidsduur of het einde van de toegestane verblijfsduur te
verlaten. Voor deze verlenging worden geen leges in rekening gebracht. Indien er
sprake is van zwaarwegende persoonlijke redenen, kan de geldigheidsduur van
het visum worden verlengd. Voor deze verlenging bedragen de leges €30,00. De
verlenging van de geldigheidsduur van het visum op grond van artikel 33 van de
Visumcode mag in ieder geval niet resulteren in een totale verblijfsduur van meer
dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen.
3. Beoordeling van de aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur
van het visum
De geldigheidsduur van een visum wordt verlengd indien de visumhouder naar
oordeel van de IND heeft aangetoond dat hij of zij wegens overmacht of op
humanitaire gronden niet in staat is om het grondgebied niet voor het verstrijken
van de geldigheid van het visum te verlaten.
Van overmacht is bijvoorbeeld sprake indien het vluchtplan van het vliegtuig van
de visumhouder onvoorzien moet worden gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van
weersomstandigheden of als gevolg van een staking.
Van een humanitaire grond is bijvoorbeeld sprake indien de visumhouder
plotseling ziek wordt waardoor hij niet kan reizen of een naast familielid dat in
Nederland verblijft, plotseling ziek wordt of onverwacht komt te overlijden.
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De geldigheidsduur van een visum kan worden verlengd indien de visumhouder
aantoont dat de verlenging van de geldigheidsduur om zwaarwegende
persoonlijke redenen gerechtvaardigd is.
Van een zwaarwegende persoonlijke reden is bijvoorbeeld sprake als de
visumhouder naar Nederland is gereisd om een familielid op te halen die een
operatie diende te ondergaan en terwijl de dag voor het geplande vertrek de reis
met twee weken uitgesteld dient te worden omdat de medische situatie van de
patiënt plotseling verslechtert waardoor het ontslag uit het ziekenhuis met twee
weken wordt uitgesteld. Een ander voorbeeld van een zwaarwegende persoonlijke
reden kan gelegen zijn in het onvoorzien langer duren van (zakelijke)
onderhandelingen waarvoor de visumhouder naar Nederland gekomen is.
Indien bijvoorbeeld iemand naar Nederland gekomen is om deel te nemen aan
een familiebijeenkomst en deze visumhouder een oude bekend gedurende zijn
verblijf is tegengekomen waardoor hij langer wil blijven dan gepland, is dat geen
zwaarwegende persoonlijke reden die de verlenging van de geldigheidsduur van
het visum rechtvaardigt.
De IND dient terughoudend te zijn bij de verlenging van de geldigheidsduur van
het visum omdat de integriteit en de betrouwbaarheid van de aanvrager in
principe slechts in het land van herkomst afdoende getoetst kan worden. Er dient
sprake te zijn van nieuwe feiten en of omstandigheden, die niet al bij de
aanvraag om het visum bekend waren. Hierbij wordt benadrukt dat de
(Nederlandse) vertegenwoordiging bij de aanvraag om visumverlening het doel,
de rechtmatigheid van het beoogde verblijf en de redenen die de aanvrager
daarvoor aanvoert reeds heeft geverifieerd. Daarbij is ook de duur van het
voorgenomen verblijf betrokken en de daarmee gepaard gaande kosten. Als aan
de voorwaarden voldaan wordt geeft de (Nederlandse) vertegenwoordiging
normaliter een visum af voor de gevraagde beoogde verblijfsduur.
Het toetsingskader van een aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van
een visum kan als volgt worden weergegeven:
1. er is sprake van overmacht, van humanitaire redenen óf van
zwaarwegende persoonlijke redenen;
2. deze gronden zijn onvoorzien; zij hebben zich pas na afgifte van het
visum voorgedaan;
3. de aanvraag is deugdelijk gemotiveerd en met bescheiden onderbouwd
(bijv. vluchtgegevens, verklaring van een medisch specialist of huisarts,
overlijdensbericht, uitnodiging van een onderneming);
4. de aangevoerde gronden zijn gerelateerd aan het verblijf hier te lande.
5. Aan de algemene voorwaarden dient onverkort te worden voldaan (zie
hieronder).
6. voor de beoordeling is het niet van belang of het visum is afgegeven door
een Nederlandse vertegenwoordiging of door een ander Schengenland dat
Nederland al dan niet vertegenwoordigd heeft.
Algemene voorwaarden voor verlenging
Een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van een visum kort verblijf,
die aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet, moet tevens voldoen aan de
volgende algemene voorwaarden:
•
•

een aanvraag om verlenging moet binnen de geldigheidsduur van het visum
ingediend zijn;
De vreemdeling voldoet aan de in artikel 12 Vreemdelingenwet (Vw) genoemde
voorwaarden. Dat wil zeggen dat de vreemdeling
o de regels zoals neergelegd in de Vw in acht neemt;
o beschikt over voldoende middelen om te voorzien in de kosten van
het verblijf in Nederland en in de kosten van de terugreis;
o niet werkt in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen;
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geen gevaar oplevert voor de openbare orde of de nationale
veiligheid.
het reisdocument van de aanvrager dient nog ten minste drie maanden geldig
te zijn na de beoogde datum van vertrek;
de aanvrager heeft aangetoond over een medische reisverzekering voor de
extra verblijfsperiode te beschikken;
In het geval van medische behandeling dient aangetoond te worden dat de
kosten gedekt worden door de verzekering danwel anderszins gefinancierd
kunnen worden;
de duur van het totale verblijf mag de 90 dagen binnen een periode van 180
dagen niet overschrijden;
De toelating tot een ander land moet zijn gewaarborgd. Daarbij geldt dat
tussen de datum tot welk het visum wordt verlengd en de uiterste datum
waarop de toelating van de vreemdeling tot een ander land is gewaarborgd
een termijn van minstens drie maanden moet liggen. Bij de bepaling van deze
termijn dient niet alleen gelet te worden op de geldigheidsduur van het
paspoort, maar ook op de in dat reisdocument aanwezige visum voor terugkeer
naar het land van herkomst of doorreis door derde landen.
o

•
•
•
•
•

Afwijken van de overige voorwaarden
Van de hiervoor genoemde overige voorwaarden kan in uitzonderlijke gevallen
worden afgeweken op humanitaire gronden of vanwege nationaal belang. Echter,
als er een redelijke twijfel bestaat dat de vreemdeling Nederland niet zal verlaten
voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het beoogde verlengde visum
moet de aanvraag worden afgewezen. Indien het totale verblijf een periode van
90 dagen zal overschrijden, dient de aanvraag beoordeeld te worden aan de hand
van het beleid uit hoofdstuk A1/5.6 Vc.
Indicaties die kunnen duiden op misbruik van de procedure of anderszins aan
verlenging van de geldigheidsduur in de weg kunnen staan.
Indien reeds geconstateerd is dat er sprake is van overmacht of humanitaire
redenen of zwaar wegende persoonlijke redenen, spelen onderstaande indicaties
geen rol. Echter in het geval van twijfel kunnen onderstaande indicaties een
indicatie zijn van misbruik van de procedure die een inwilliging in de weg staan.
•
•
•
•
•

•
•
•

Het visum is afgegeven door een andere Schengenlidstaat met als
hoofdreisdoel.
Het verblijfsrecht in dat Schengenland en het verblijf in Nederland is niet
vanwege redenen van humanitaire aard.
De reden om de geldigheidsduur van het visum te verlengen ligt buiten
Nederland.
Het verleende visum is voor een korte periode afgegeven en er wordt kort na
binnenkomst verlenging gevraagd tot 90 dagen (wat is de reden hiervoor, hoe
zit het met de verplichtingen (werk, studie) in het land van herkomst?
Waarom wordt het hoofddoel kort na inreis gewijzigd?)
Er zijn asiel gerelateerde redenen aangevoerd.
Er is geen informatie beschikbaar waaruit blijkt dat de aanvrager Nederland
voor het verstrijken van de geldigheid van de nieuwe termijn verlaat.
De aanvrager heeft geen toestemming om langer weg te blijven van
bijvoorbeeld werk, school/opleiding, achterblijvende ouder, terwijl bij de
visumverlening is aangegeven dat de vreemdeling slechts beperkt afwezig kan
zijn.

Leges
Alleen in het geval er sprake is van overmacht of humanitaire redenen worden er
geen leges geheven. Is er sprake van persoonlijke redenen dan bedragen de leges
€ 30,-.

Pagina 3 van 4

Registratie in (N) VIS
De gegevens over een visumverlenging moeten worden ingevoerd in het VIS. Dit
gebeurt via een mutatie in INDiGO. Het goed registreren van wijzigingen van visa
is van belang, omdat de grensbewaking en de ambassade hier van op de hoogte
moeten zijn in geval van uitreis of het indienen van een nieuwe visumaanvraag.
Wanneer deze gegevens niet juist worden geregistreerd kan ten onrechte het
vermoeden ontstaan dat de vreemdeling zich niet aan de toegestane verblijfsduur
heeft gehouden. VIS moet altijd de meest actuele informatie bevatten.
Praktische handelingen
Voor het goed kunnen beoordelen van de verlengingsaanvraag is raadplegen van
NVIS wenselijk. In NVIS kan nagegaan worden wat het opgegeven reisdoel is, aan
welke voorwaarden getoetst is bij de eerste afgifte van het visum en wordt veelal
ook geregistreerd of er bijzonderheden waren, of er verklaringen zijn overgelegd
omtrent het verlof, de middelen etc.
Indien je geen inzage hebt in NVIS, laat dan een collega bij het loket, het KIC, of
de visadienst NVIS raadplegen.
Ook is het mogelijk om (per email) extra informatie op te vragen bij de
Nederlandse vertegenwoordiging dan wel via de ILO backoffice als het visum in
vertegenwoordiging door een andere lidstaat is afgegeven.
Daarnaast is het van belang dat ook INDiGO geraadpleegd wordt om na te gaan
welke toezeggingen gedaan zijn aan de vreemdeling danwel welke opmerkingen
er geregistreerd zijn naar aanleiding van de telefonische afspraak, of een
(eerdere) beslissing op de visumaanvraag of bezwaarprocedure.
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