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A  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 6 september 2022 

De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad1 van 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal hebben kennisgenomen van het op 
27 april 2022 gepubliceerde voorstel COM(2022)658 voor een Verordening 
inzake digitalisering visumprocedure, alsmede het bijbehorende 
BNC-fiche. De leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA hebben 
naar aanleiding van dit voorstel een gezamenlijke vraag, waar de leden 
van de fractie van de ChristenUnie zich bij hebben aangesloten. 

Naar aanleiding hiervan is op 28 juni 2022 een brief gestuurd aan de van 
Staatssecretaris Justitie en Veiligheid. 

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft op 25 augustus 2022 
gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad,
Van Dooren 

1 Samenstelling:
Kox (SP), Koffeman (PvdD), Faber-Van de Klashorst (PVV) (voorzitter), De Boer (GL), Van Dijk 
(SGP), Van Hattem (PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), Oomen-Ruijten (CDA), Rombouts (CDA), 
Stienen (D66) (ondervoorzitter), Van Rooijen (50PLUS), Van den Berg (VVD), De Blécourt-
Wouterse (VVD), Doornhof (CDA), Karimi (GL), Veldhoen (GL), Vos (PvdA), De Vries (Fractie-
Otten), Keunen (VVD), Dittrich (D66), Van Wely (Fractie-Nanninga), Nanninga (Fractie-
Nanninga), Raven (OSF), Karakus (PvdA), Talsma (CU) en Hiddema (Fractie-Frentrop).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
IMMIGRATIE EN ASIEL / JBZ-RAAD  

Aan de Staatssecretaris Justitie en Veiligheid 

Den Haag, 28 juni 2022 

De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad van 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal hebben met belangstelling 
kennisgenomen van het op 27 april 2022 gepubliceerde voorstel 
COM(2022)658 voor een Verordening inzake digitalisering visumpro-
cedure, alsmede het bijbehorende BNC-fiche. De leden van de fracties van 
GroenLinks en de PvdA leggen naar aanleiding van dit voorstel graag 
gezamenlijk de volgende vraag aan u voor. De leden van de fractie van de 
ChristenUnie wensen zich bij deze vragen aan te sluiten. 

De leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA wijzen erop dat nog 
niet iedereen toegang heeft tot digitale communicatie of in staat is om te 
gaan met digitale procedures. Om ook de visumprocedure voor deze 
groep toegankelijk te houden, menen de leden van de fracties van 
GroenLinks en de PvdA dat er voor deze groep ook een mogelijkheid moet 
blijven om een visum via de papieren weg aan te vragen. Bent u dat met 
deze leden eens? Zo nee, waarom niet? 

De leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad 
zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet en en zij verzoeken u 
deze uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van deze brief te 
mogen ontvangen. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad,
M.H.M. Faber – van de Klashorst 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 25 augustus 2022 

Hierbij stuur ik u het antwoord op de schriftelijke vraag van de fracties van 
GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie, zoals gesteld tijdens de 
vergadering van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad 
van 28 juni 2022. 

De leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA wijzen erop dat nog 
niet iedereen toegang heeft tot digitale communicatie of in staat is om te 
gaan met digitale procedures. Om ook de visumprocedure voor deze 
groep toegankelijk te houden, menen de leden van de fracties van 
GroenLinks en de PvdA dat er voor deze groep ook een mogelijkheid moet 
blijven om een visum via de papieren weg aan te vragen. Bent u dat met 
deze leden eens? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord van het Kabinet: 

In het voorstel2 dat de Europese Commissie heeft gepubliceerd over het 
digitaliseren van het visumaanvraagproces wordt een aantal «humanitaire 
redenen» genoemd op basis waarvan het mogelijk zal blijven een 
visumaanvraag via de papieren weg in te dienen. Een lagere digitale 
geletterdheid of geen/beperkte toegang tot het internet valt hieronder. 
Tijdens de Raadswerkgroep Visa van 13 juli jl. heeft Nederland de 
Commissie verzocht de gronden waarvoor papieren visumaanvragen 
mogelijk blijven nog duidelijker op te nemen in de tekst. Hierbij heeft 
Nederland verzocht expliciet doelgroepen met een beperkte toegang tot 
het internet en lagere digitale geletterdheid op te nemen. Meerdere 
EU-lidstaten steunden dit voorstel. Ook in het vervolg van het EU-proces 
zal Nederland alert blijven op dit onderwerp. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
W.B. Hoekstra

2 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verorde-
ningen (EG) nr. 767/2008, (EG) nr. 810/2009 en (EU) 2017/2226 van het Europees parlement en 
de Raad, Verordeningen (EG) nr. 1683/95, (EG) nr. 333/2002, (EG) nr. 693/2003 en (EG) nr. 
694/2003 van de Raad en de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen wat 
betreft de digitalisering van de visumprocedure (commissievoorstel, hyperlink), zie voor 
«humanitaire redenen» p.12.
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