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Kopie aan

Afgestemd met Uiterlijk bij
20 02 2023

Plandatum Deadline Kamer

6 3 2023Vragen van de leden Kuiken Piri Mutiuer alien PvdA

aan M over het bericht dat de Dultse Rijksoverheid

overweegt om mensen uit Turkije en Syrle die getroffen

zijn door de aardbeving tijdelijk een visum te geven

nota Binnengekomen op

15 2 2023

Aanleiding
Kamervragen gesteld door de leden Kuiken Piri Mutiuer alien PvdA over het

bericht dat de Duitse Rijksoverheid overweegt om mensen uit Turkije en Syrie die

getroffen zijn door de aardbeving tijdelijk een visum te geven

Geadviseerd besluit

Uw akkoord met de voorgestelde beantwoording van de Kamervragen en

verzending naardeTweede Kamer

Kernpunten
• Deze Kamervragen zijn gesteld n a v berichtgeving in de media dat Europese

landen waaronder Duitsland en Belgie sneller visa zullen afgeven aan

slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrie
• Buitenlandse Zaken heeft in samenspraak met JenV ook stappen gezet om

Schengenvisumaanvragen van eerste tweede graads familieleden van

Nederlanders uit het aardbevingsgebied te faciliteren

o Zij krijgen voorrang bij het indienen van een visumaanvraag en er wordt

met voorrang over hun aanvraag individueel besloten

o Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het feit dat documenten

eventueel in de aardbeving verloren zijn gegaan

o De post Ankara is personeelsmatig versterkt

• Wei dient aan de hand van de overlegde documenten conform de EU

visumcode getoetst te worden of terugkeer van de aanvrager na afloop van

het visum gewaarborgd is

• Met de Schengenpartners in het bijzonder de landen met een omvangrijke
Turkse diaspora wordt lokaal op hoofdstedelijk en Europees niveau contact

onderhouden om het visumbeleid t a v Turkse en Syrische getroffenen in het

rampgebied onderling zoveel mogelijk afte stemmen
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