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nota Raadsaanbevelingen over de Schengenevaluatie op het

gebied van het Nederlandse visumbeleid juni 2022

Binnengekomen op

Aanleiding
De reguliere Schengenevaluatie van het Nederlandse visumbeleid uitgevoerd door

de Europese Commissie Op 19 december2022 werden de Raadsaanbevelingen
hierover aangenomen

Geadviseerd besluit

Graag uw akkoord en ondertekening van de bijgaande Kamerbrief over de

Raadsaanbevelingen n a v de Schengenevaluatie

Kernpunten
Met deze brief wordt de Kamer gemformeerd over de op 19 december 2022

aangenomen Raadsaanbevelingen inzake de Nederlandse uitvoering van het

Schengenvisumbeleid De Raadsaanbevelingen zijn opgesteld op basis van een

reguliere Schengenevaluatie door de Commissie die in juni 2022 plaatsvond bij de

Consulaire Service Organisatie CSO in Den Haag en bij de Nederlandse

ambassade in Riyad

Het rapport van de Commissie over de evaluatie van het Nederlandse visumbeleid

is vergeleken met eerdere evaluates positief van toon Geconstateerd wordt dat

de CSO in Den Haag sinds 2018 is uitgegroeid tot een goed gestructureerde

organisatie Ook is er goede vooruitgang geboekt in het visumproces wat betreft

het borgen van lokale kennis bij de CSO voorheen een kritisch punt in de ogen

van de Commissie

Negatief is het rapport ten aanzien van de lange wachttijden voor het maken van

een afspraak voor het indienen van een visumaanvraag op meerdere locaties in de

wereld Hoewel de Commissie erkent dat Nederland hoge prioriteit geeft aan het

opiossen van dit knelpunt en tevens beseft dat andere lidstaten na de COVID

pandemie met identieke problemen kampen zijn de lange wachttijden niet in

overeenstemming met de bepalingen van de Visumcode De Commissie heeft de

lange wachttijden dan ook gekwalificeerd als een ernstige tekortkoming waarvoor

onmiddellijke actie door Nederland vereist is
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Nederland erkent de langere wachttijden voor het maken van een visumafspraak
Er wordt hard gewerkt om het toegenomen aantal aanvragen te verwerken door

een opiossing te vinden voor een aantal personele en technische uitdagingen De

besliscapaciteit bij de CSO neemt daardoor toe Het streven is dat de Schengen

visumverlening in het tweede kwartaal van 2023 weer 100 bedraagt van de

productie in 2019
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