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WERKDOCUMENT I

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken houdt zich momenteel 
intensief bezig met een aantal wetsvoorstellen die samen de grondslag moeten vormen voor 
het visumbeleid van de Schengenlanden, dat zijn praktische vorm zal vinden in de visumcode. 
Daarom acht uw rapporteur het van belang in een vroegtijdig stadium een werkdocument te 
presenteren zodat coördinatie mogelijk wordt met de wetsvoorstellen die zich reeds in een 
verder gevorderd stadium bevinden. 

Uw rapporteur heeft vier reizen gemaakt - naar Warschau, Sint-Petersburg, Kiev en Algerije -
om een beeld te krijgen van de visumverlening. Hoewel de visumcode een zeer ingewikkeld 
en algemeen voorstel vormt, is uw rapporteur van mening dat de belangrijke politieke en 
praktische vraagstukken vrij gemakkelijk te isoleren zijn. Hierop wordt in dit eerste 
werkdocument gewezen. Voorts is uw rapporteur van mening dat een logische rangschikking 
van de verslagen over het gezamenlijke visumbeleid van de Schengenlanden van belang is, 
d.w.z. van dit verslag, COM(2006)0269 over de invoering van biometrie en de oprichting van 
gezamenlijke centra voor het aanvragen van visa, en COM(2004)0835 betreffende het 
visuminformatiesysteem.

Uw rapporteur beseft dat de lijst van belangrijke vragen zal verwateren als gevolg van de 
aanstaande werkbijeenkomsten, hoorzittingen en ontdekkingen. Deze lijst moet eveneens een 
reeks technische problemen omvatten die in onderhavig document niet zal worden behandeld.

De tweeledige aard van het visumbeleid komt voort uit het doel ervan: ten eerste bestrijding 
van illegale immigratie en misdaad (bij voorbeeld mensenhandel, zwart werk, georganiseerde 
misdaad) en ten tweede bevordering van het legaal overschrijden van grenzen. Het is 
belangrijk dat naar beide aspecten wordt gekeken, maar de neiging bestaat om in het kader 
van het visumbeleid veeleer de nadruk te leggen op het eerste dan op het tweede aspect, 
hoewel dit laatste het overgrote deel van alle reizigers omvat. Uw rapporteur streeft naar een 
betere synthese tussen deze twee aspecten. Zakenlieden en dienstverleners die een legale 
activiteit uitoefenen hebben behoefte aan een visumbeleid zonder vooroordelen, maar 
hetzelfde geldt voor studenten, mensen die deelnemen aan uitwisselingsprogramma's, mensen 
die familie hebben enz.. Een bijzondere groep zijn de mensen met een blanco 
visumgeschiedenis, d.w.z. mensen die herhaaldelijk Schengenlanden hebben bezocht zonder 
ooit problemen te veroorzaken door misdadige of andere handelingen. Deze groep wordt in 
het Commissievoorstel buiten beschouwing gelaten, al is hij waarschijnlijk de meest 
onproblematische.

De betekenis van het visumbeleid voor het Europese toerisme is tijdens de voorbereidende 
werkzaamheden onvoldoende belicht. Europa is tegenwoordig het belangrijkste 
toeristengebied van de wereld. Het toerisme genereert 11% van het BNP van de EU en, 
volgens gegevens van  de ECTAA biedt het werkgelegenheid aan 20,6 mio. mensen. Het 
visumbeleid is een zeer belangrijk deel van het beeld dat de EU naar buiten toe presenteert.

Een belangrijke waarneming tijden het bezoek aan de vier landen was dat de grenzen van het 
visumbeleid moeten worden erkend. Voor iemand die illegaal naar de EU wil immigreren is 
het visumstelsel niet de enige methode die hij kan toepassen. Een deel van de slachtoffers van 
mensenhandel is pas geronseld nadat zij al in een Schengenland waren. De EU en de lidstaten
zullen altijd ook andere instrumenten nodig hebben om de donkere zijden van onze 



DT\643053NL.doc 3/5 PE 382.378v01-00

NL

samenleving te bestrijden. Het visumbeleid is één van de vele gereedschappen. Her en der is 
er eveneens kritiek geweest op het ontbreken van een volwassen beleid voor de immigratie 
van werknemers in tal van lidstaten, waardoor de "noodzaak" ontstaat het systeem te omzeilen 
of onjuiste redenen op te geven voor de mobiliteitsbehoefte.

In onderhavig document richt uw rapporteur zich met name op omstandigheden waardoor het 
beeld van de EU naar buiten toe moet worden geharmoniseerd en verbeterd, en het reizen 
voor grote groepen moet worden vereenvoudigd zonder dat daardoor essentiële 
veiligheidsaspecten uit het oog worden verloren. Deze redenering wordt ingegeven door de 
aanstaande ingebruikneming van het gezamenlijke informatieve gegevensbestand VIS, 
waardoor de veiligheid en betrouwbaarheid bij de visumverstrekking in hoge mate worden 
verbeterd. Uw rapporteur stelt eveneens de negatieve gevolgen aan de kaak die ontstaan als 
gegevens inzake vingerafdrukken in het kader van het visumsysteem worden gebruikt voordat 
het visumbeheer en de toegankelijkheid ervan op mondiale schaal zijn geherstructureerd.

Reeds thans bereiken ons uit India, Rusland en Zuid-Afrika berichten over praktische 
problemen doordat aanvragers van een visum zich persoonlijk moeten melden om 
vingerafdrukken te laten nemen. Miljoenen mensen zouden gedwongen zijn het vliegtuig te 
nemen naar het dichtstbijzijnde consulaat en daar te overnachten om een visum te kunnen 
aanvragen. Ook kinderen zouden gedwongen zijn hun ouders te vergezellen om een visum te 
krijgen. 

Uw rapporteur wil in deze fase wijzen op de volgende punten:

1) Een gemeenschappelijk gezicht

a) al beschouwt de buitenwereld de Schengenzone als één enkel gebied van vrijheid 
van vestiging, de gegevens over het Schengenvisum zijn verspreid over honderden 
verschillende websites van consulaten van lidstaten. Noodzakelijk is een gezamenlijke 
toegang die bij voorbeeld www.schengenvisa.eu kan heten. Het opzetten hiervan moet 
worden vergemakkelijkt door de in de visumcode voorgestelde plaatselijke samenwerking 
tussen consulaten uit te breiden. Via plaatselijke samenwerking moet o.m. worden vastgelegd 
welke visumeisen op iedere plaats precies gelden. Via de website moeten eveneens 
aanvraagformulieren en gegevens over visumeisen kunnen worden opgevraagd, en er moeten 
afspraken kunnen worden gemaakt voor een persoonlijk onderhoud.  In de toekomst moet het 
eveneens mogelijk zijn een deel van de visumdocumenten via Internet aan te bieden.

b) er moeten regelingen inzake vertegenwoordiging kunnen worden getroffen (art.7) 
indien een land op redelijke afstand geen vertegenwoordiging heeft. Indien het land van 
primaire bestemming binnen een afstand van pakweg 200 km. niet over een 
vertegenwoordiging beschikt, moet het mogelijk zijn bij het consulaat van een ander land een 
visum aan te vragen.

c) nieuwe interpretatie van het beginsel van het land van primaire bestemming 
(country of main destination) zodat deze beter aansluit op de eisen van dit moment. Indien 
meerdere landen worden bezocht moet het mogelijk zijn een visum aan te  vragen bij om het 
even welk consulaat dat één van de te bezoeken landen vertegenwoordigt.
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2) Een positieve benadering en klantvriendelijkheid

a) er moet een strategie worden opgesteld voor de afgifte van zogeheten éénloket-visa. 
Alle consulaten moeten bedenken hoe personen die buitengewoon ver van het consulaat af 
wonen in één keer een visum kunnen aanvragen en gelijk meenemen.

b) de EU heeft gemeenschappelijke grenzen met de landen waaruit de meeste toeristen 
en bezoekers afkomstig zijn. Een positief beeld van de EU is in vele opzichten van het 
grootste belang. Voor de EU is het belangrijker dan voor de VS en het VK, die beide ver weg 
liggen, om een in verhouding laag visumtarief toe te passen. De prijs van een visum moet op 
€ 35 blijven en hiervan zou voor sommige groepen afstand moeten worden gedaan, bij 
voorbeeld door een ouder vergezelde kinderen, deelnemers aan internationale sport- en 
cultuurmanifestaties en deelnemers aan uitwisselingsprogramma's.

c) in plaats van visa voor enkelvoudige binnenkomst te verstrekken, moeten de 
Schengenlanden de gang van zaken in de VS en het VK overnemen en, indien er geen redenen 
zijn om anders te werk te gaan, visa voor meervoudige binnenkomst verstrekken.

d) in het kader van de plaatselijke consulaire samenwerking moet een uitgebreide lijst 
van vereiste ondersteunende documenten worden vastgesteld en de lijst moet openbaar zijn. 
Daar de omstandigheden van plaats tot plaats aanzienlijk verschillen, is het niet terecht dat in 
een wetsvoorstel nauwkeurig wordt omschreven welke documenten verplicht zijn. 

e) de huidige gang van zaken dat de aanvrager van een visum uitnodigingen moet 
tonen, levert problemen op. De "productie" van uitnodigingen zet aan tot twijfelachtig of zelfs 
misdadig ondernemerschap en levert niet steeds de gewenste resultaten op. De oprichting van 
het gegevensbestand VIS verleent aan de visumverstrekking nieuwe zekerheid en daardoor 
wordt het mogelijk deze eis af te schaffen tenzij zwaarwegende tegenargumenten worden 
aangevoerd.

f) de absolute eis dat een toeristische reis vooraf tot in iedere bijzonderheid gepland 
moet zijn, dient te worden afgeschaft. Het is overdreven te eisen dat iemand alle 
pleisterplaatsen en routes precies kent voordat hij op reis gaat.

g) er zijn voorschriften nodig om te bepalen in welke talen aanvragers ondersteunende 
documenten mogen indienen. Het komt momenteel voor dat consulaten eisen dat alle 
documenten worden vertaald in talen die op de plaats waar de consulaten zich bevinden, 
ternauwernood worden gesproken. Dit soort eisen vormen niet-rechtstreekse belemmeringen.

h) het is van belang aanvragers die kunnen aantonen dat zij een blanco
visumgeschiedenis hebben, toe te staan een vereenvoudigde procedure te volgen. Het is niet 
juist de aandacht uitsluitend te vestigen op mensen die tot bepaalde groepen behoren.

3) Zwarte vlekken en oplossingen

a) in het Commissievoorstel wordt geen rekening gehouden met het oude gebruik om 
met passagiersveerboten over zee te reizen. In bij voorbeeld het Oostzeegebied vertoont dit 
soort reizen de kenmerken van spontaan massatoerisme en de reizigers kopen hun kaartje als 
regel pas vlak voordat zij vertrekken. In de toekomst kan hetzelfde verschijnsel zich in het 
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Zwarte-Zeegebied voordoen. Volgens de huidige visumvoorschriften zijn bij voorbeeld geen 
lijndiensten met passagiersveerboten toegestaan tussen EU-landen en de Russische Federatie. 
Uw rapporteur is van mening dat er voor dit doel een bijzondere regeling moet komen.

b) indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (laag percentage afwijzingen, 
toepassing van een overeenkomst inzake hernieuwde toelating, laag percentage staatsburgers 
die de duur van hun visum overschrijden, laag aantal personen dat wegens illegale arbeid
wordt uitgewezen enz.) zou er een procedure en duidelijke voorschriften moeten bestaan voor 
afschaffing van de visumregeling.

4) Europese beleidsalternatieven

a) In het visumbeleid van de Unie moeten prioriteiten van het binnen- en buitenlandse 
beleid doorklinken. Wat is het echte antwoord van de Unie aan Oekraïne, de Balkanlanden 
enz., rekening houdend met het feit dat de overeenkomsten inzake vergemakkelijking van 
bilaterale visumfaciliteiten die zijn of worden gesloten, minder liberaal zijn dan de huidige 
regelingen met hun buurlanden.

b) het is onaanvaardbaar dat het Europees Parlement geen werkelijk inzicht heeft in de 
inhoud van de bilaterale overeenkomsten waarover thans wordt onderhandeld met derde 
landen zoals Rusland, Oekraïne en de Balkanlanden, en dat het hierop geen enkele invloed 
heeft.

c) uw rapporteur is voorstander van een verplicht standaardmodel voor de toelichting 
op afwijzingen en van de mogelijkheid beroep aan te tekenen. Het is van belang dat de 
toelichting op afwijzingen en de beroepsprocedures niet leiden tot overbelasting van 
consulaatpersoneel.

d) uw rapporteur heeft eveneens kritiek op de negatieve gevolgen indien gegevens 
inzake vingerafdrukken in het visumsysteem worden gebruikt voordat het visumbeheer en de
toegankelijkheid daarvan op wereldschaal zijn geherstructureerd.

5) Rechtstreekse communicatie

a) Tijdens de bezoeken aan de vier landen is het uiterst duidelijk geworden dat de 
burgers rechtstreeks en onpartijdig moeten worden voorgelicht over visumeisen. Momenteel 
worden door de zwarte markt en door twijfelachtige ondernemingen in een groot aantal 
landen misleidende gegevens  verstrekt aan de aanvragers.
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