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PR_COD_1amCom 
 
 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 
 *** Goedkeuringsprocedure 
 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 
 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 
 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 
 
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.) 
 

 
 
 
 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 
Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 
 
In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 
 
Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 
Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een rondreisvisum en tot wijziging van de 

Schengenuitvoeringsovereenkomst en van de Verordeningen (EG) nr. 562/2006 en (EG) 

nr. 767/2008 

(COM(2014)0163 – C8-0135/2014 – 2014/0095(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2014)0163), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 77 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0135/2014), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ... 1, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0000/2015), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging -1 (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (-1) Het Verdrag maakt onderscheid 

tussen de voorwaarden voor toegang tot 

                                                 
1 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen. 
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de lidstaten en de ontwikkeling van een 

gemeenschappelijk beleid inzake visa voor 

kort verblijf zoals vastgelegd in artikel 77, 

lid 2, enerzijds, en de voorwaarden voor 

toegang met het oog op legaal verblijf in 

een lidstaat en voor de afgifte van 

langlopende visa en verblijfstitels, zoals 

vastgelegd in artikel 79, anderzijds. Het 

begrip "kort verblijf" wordt echter niet 

gedefinieerd in het Verdrag. 

Or. fr 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Er zijn verscheidene sectoriële 
richtlijnen vastgesteld met betrekking tot 

de voorwaarden voor toelating van 

onderdanen van derde landen op het 

grondgebied van de lidstaten voor een 

periode van langer dan drie maanden. 
Krachtens artikel 21 van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst28 
mogen onderdanen van derde landen die 
houder zijn van een geldige, door één van 
de lidstaten afgegeven verblijfsvergunning, 
zich gedurende een periode van ten 
hoogste 90 dagen binnen een periode van 
180 dagen vrij verplaatsen op het 
grondgebied van de overige lidstaten. 

(2) Krachtens artikel 21 van de 
Schengenuitvoeringsovereenkomst28 
mogen onderdanen van derde landen die 
houder zijn van een geldige, door één van 
de lidstaten afgegeven verblijfsvergunning, 
zich gedurende een periode van ten 
hoogste 90 dagen binnen een periode van 
180 dagen vrij verplaatsen op het 
grondgebied van de overige lidstaten. 
Teneinde verwarring en 

rechtsonzekerheid te voorkomen is het 

cumuleren van het rondreisvisum niet 

mogelijk met een visum voor kort verblijf, 

een verblijfsvergunning of een geldig 

nationaal visum voor verblijf van langere 

duur. 

_____________ ____________________ 
28 Overeenkomst ter uitvoering van het te 
Schengen gesloten akkoord van 14 juni 
1985 tussen de regeringen van de staten 
van de Benelux Economische Unie, de 
Bondsrepubliek Duitsland en de Franse 
Republiek, betreffende de geleidelijke 
afschaffing van de controles aan de 
gemeenschappelijke grenzen (PB L 239 

28 Overeenkomst ter uitvoering van het te 
Schengen gesloten akkoord van 14 juni 
1985 tussen de regeringen van de staten 
van de Benelux Economische Unie, de 
Bondsrepubliek Duitsland en de Franse 
Republiek, betreffende de geleidelijke 
afschaffing van de controles aan de 
gemeenschappelijke grenzen (PB L 239 
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van 22.9.2000, blz. 19). van 22.9.2000, blz. 19). 

Or. fr 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (2 bis) Voorts zijn er verscheidene 

sectoriële richtlijnen vastgesteld met 

betrekking tot de voorwaarden voor 

toelating van onderdanen van derde 

landen op het grondgebied van de 

lidstaten voor een periode van langer dan 

drie maanden. Onderdanen van derde 

landen waarop sectoriële richtlijnen van 

toepassing zijn, zijn derhalve uitgesloten 

van het toepassingsgebied van de 

onderhavige verordening. 

Or. fr 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Zowel visumplichtige als niet-
visumplichtige onderdanen van derde 
landen kunnen er een legitiem belang bij 
hebben langer in het Schengengebied rond 
te reizen dan 90 dagen binnen een periode 
van 180 dagen zonder langer dan 90 dagen 
in een bepaalde lidstaat te verblijven. Er 
dienen derhalve regels te worden 

vastgesteld om dit mogelijk te maken. 

(3) Zowel visumplichtige als niet-
visumplichtige onderdanen van derde 
landen kunnen er een professioneel belang 
bij hebben langer in het Schengengebied 
rond te reizen dan 90 dagen binnen een 
periode van 180 dagen zonder langer dan 
90 dagen in een bepaalde lidstaat te 
verblijven. 

Or. fr 
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Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Met name uitvoerend kunstenaars 
ondervinden dikwijls moeilijkheden bij de 
organisatie van tournees in de Unie. Ook 
studenten, onderzoekers, professionals uit 

de cultuursector, gepensioneerden, 

zakenlui, dienstverleners en toeristen 

willen wellicht langer dan 90 dagen 
binnen een periode van 180 dagen in het 
Schengengebied blijven. Het ontbreken 

van een passende vergunning leidt tot 

minder potentiële bezoekers en dus ook tot 

economische verliezen. 

(4) De volgende categorieën: kunstenaars 
en begeleidend personeel, topatleten en 

begeleidend personeel, kunnen, in het 

kader van hun activiteiten, bij de 
organisatie van een tournee of bij de 
deelname aan een toernooi, al in de 
voorbereidingsfase administratieve en 

logistieke moeilijkheden ondervinden. In 

deze situaties functioneert het 

Schengensysteem niet altijd naar behoren. 

Wanneer verlenging van het visum op 

grond van artikel 22 van de Visumcode 

niet verkregen is of artikel 20 van de 

Schengenuitvoeringsovereenkomst niet 

van toepassing is, dient de 

Schengenruimte voor de duur van 90 
dagen verlaten te worden binnen een 
periode van 180 dagen, om opnieuw te 

kunnen terugkeren. 

Or. fr 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Het Verdrag maakt onderscheid tussen 

de voorwaarden voor toegang tot de 

lidstaten en de ontwikkeling van een 

gemeenschappelijke beleid inzake visa 

voor kort verblijf enerzijds en de 

voorwaarden voor toegang met als doel 

legaal verblijf in een lidstaat en voor de 

Schrappen 
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afgifte van visa voor verblijf van langere 

duur en verblijfsvergunningen met het 

oog daarop anderzijds. Het begrip "kort 

verblijf "wordt echter niet gedefinieerd in 

het Verdrag. 

Or. fr 

(Vormtechnisch amendement. Wordt overweging 1.) 
 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Er dient een nieuw type visum 

("rondreisvisum") te worden ingevoerd 
voor zowel visumplichtige als niet-
visumplichtige onderdanen van derde 
landen die van plan zijn om langer dan 90 
dagen op het grondgebied van twee of 
meer lidstaten rond te reizen, mits zij niet 
voornemens zijn om langer dan 90 dagen 
binnen een periode van 180 dagen op het 
grondgebied van dezelfde lidstaat te 
blijven. De regel van 90 dagen per 180 

dagen dient echter te worden 

gehandhaafd als algemene scheidslijn 

tussen korte verblijven en verblijven van 

langere duur, aangezien dit het overgrote 

deel van de reizigers niet voor problemen 

stelt. 

(6) Er dient derhalve een nieuw type visum 

("rondreisvisum") te worden ingevoerd 
voor zowel visumplichtige als niet-
visumplichtige onderdanen van derde 
landen die om beroepsmatige redenen van 
plan zijn langer dan 90 dagen op het 
grondgebied van twee of meer lidstaten 
rond te reizen, mits zij niet langer dan 90 
dagen binnen een periode van 180 dagen 
op het grondgebied van dezelfde lidstaat 
verblijven.  

Or. fr 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 



 

PE560.876v02-00 10/59 PR\1072063NL.doc 

NL 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Voor zover nodig dienen de bepalingen 
van Verordening (EU) nr. xxx/201x van 
het Europees Parlement en de Raad29 en 
Verordening (EG) nr. 767/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad30 van 
toepassing te zijn op de aanvraag en afgifte 
van rondreisvisa. Vanwege het verschil in 
behoeften en omstandigheden van 

onderdanen van derde landen die een 

rondreisvisum aanvragen en uit 

economische en veiligheidsoverwegingen 
dienen niettemin specifieke regels te 
worden ingevoerd, onder meer inzake de 
instanties die betrokken zijn bij de 
procedures, de aanvraagfase, de 
behandeling van en de beslissing over 
aanvragen, en de afgifte en weigering van 
rondreisvisa. 

(7) Voor zover nodig dienen de bepalingen 
van Verordening (EU) nr. xxx/201x van 
het Europees Parlement en de Raad29 en 
Verordening (EG) nr. 767/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad30 van 
toepassing te zijn op de aanvraag en afgifte 
van rondreisvisa. Vanwege de bijzondere 
situatie als gevolg van de activiteiten van 

de in onderhavige verordening genoemde 

categorieën en gezien de afschaffing van 

de controles aan de binnengrenzen die de 

capaciteit beperkt om de onveiligheid en 

illegale immigratie te bestrijden in de 

Schengenruimte, dienen specifieke regels 
worden gesteld aan rondreisvisa. Deze 
regels hebben met name betrekking op de 
instanties die betrokken zijn bij de 
procedures, de aanvraagfase, de 
behandeling van en de beslissing over 
aanvragen, de afgifte en weigering van 
rondreisvisa en de wijziging van visa.  
 

____________ ___________ 
29 Verordening (EU) nr. xxx/201x van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de visumcode van de Unie 
(Visumcode) (herschikking) (PB L x, xxx, 
blz. x). 

29 Verordening (EU) nr. xxx/201x van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de visumcode van de Unie 
(Visumcode) (herschikking) (PB L x, xxx, 
blz. x). 

30 Verordening (EG) nr. 767/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 juli 
2008 betreffende het 
Visuminformatiesysteem (VIS) en de 
uitwisseling tussen de lidstaten van 
gegevens op het gebied van visa voor kort 
verblijf (VIS-verordening) (PB L 218 van 
13.8.2008, blz. 60). 

30 Verordening (EG) nr. 767/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 juli 
2008 betreffende het 
Visuminformatiesysteem (VIS) en de 
uitwisseling tussen de lidstaten van 
gegevens op het gebied van visa voor kort 
verblijf (VIS-verordening) (PB L 218 van 
13.8.2008, blz. 60). 

Or. fr 
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Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Het rondreisvisum maakt het 

mogelijk een activiteit uit te oefenen in 

meerdere lidstaten van de 

Schengenruimte. Het is derhalve van 

essentieel belang dat dit zo wordt geregeld 

dat de bevoegdheden van de lidstaten 

inzake de toegang tot de arbeidsmarkt, het 

sociale en fiscale beleid geëerbiedigd 

worden. 

Or. fr 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Onderdanen van de in bijlage II van 

Verordening (EG) nr. 539/20016 van de 

Raad
31
 vermelde derde landen dienen in 

aanmerking te komen voor bepaalde 

versoepelingen, zoals een vrijstelling van 

de afname van vingerafdrukken. 

Schrappen 

____________  

31
 Verordening (EG) Nr. 539/2001 van de 

Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling 

van de lijst van derde landen waarvan de 

onderdanen bij overschrijding van de 

buitengrenzen in het bezit moeten zijn van 

een visum en de lijst van derde landen 

waarvan de onderdanen van die plicht 

zijn vrijgesteld (PB L 81 van 21.3.2001, 

blz. 1). 

 

Or. fr 
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Motivering 

De rapporteur is van mening dat tussen onderdanen geen enkel onderscheid mag worden 
gemaakt, gezien het feit dat houders van een rondreisvisum meer dan drie maanden tot een 
jaar en in geval van verlenging langer dan een jaar kunnen rondreizen. Derhalve dient het 
afnemen van vingerafdrukken voor iedereen verplicht gesteld te zijn. 
 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De relatie tussen verblijven op basis 
van visa voor kort verblijf, visa voor 
verblijf van langere duur en 
verblijfsvergunningen en verblijven op 
basis van rondreisvisa dient omwille van 
de rechtszekerheid te worden verduidelijkt. 
Het dient mogelijk te zijn om verblijven op 
basis van rondreisvisa te combineren met 
eerdere en toekomstige visumvrije 
verblijven, verblijven op basis van visa 
voor kort verblijf, visa voor verblijf van 
langere duur en verblijfsvergunningen.  

(9) De relatie tussen verblijven op basis 
van nationale visa voor kort verblijf, 
nationale visa voor verblijf van langere 
duur en verblijfsvergunningen en 
verblijven op basis van rondreisvisa dient 
omwille van de rechtszekerheid te worden 
verduidelijkt. Het dient mogelijk te zijn om 
verblijven op basis van rondreisvisa te 
combineren met eerdere en toekomstige 
visumvrije verblijven, eerdere en 
toekomstige verblijven op basis van visa 
voor kort verblijf, nationale visa voor 
verblijf van langere duur en 
verblijfsvergunningen. Het is echter niet 

mogelijk om tijdens de geldigheidsduur 

van een rondreisvisum, deze te cumuleren 

met een van voornoemde verblijfstitels. 

Dientengevolge kan de aanvrager tijdens 

de geldigheidsduur van een rondreisvisum 

geen rechten doen gelden op grond van 

een nationaal visum van langere duur of 

een verblijfsvergunning. 

Or. fr 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het dient mogelijk te zijn om, 

rekening houdend met specifieke 

reispatronen en -behoeften, de toegestane 
verblijfsduur te verlengen, mits de houders 

van een rondreisvisum nog steeds aan de 
voorwaarden voor binnenkomst en 
visumverlening voldoen en kunnen 
aantonen dat zij gedurende hun verlengde 
verblijf voldoen aan het vereiste niet langer 
dan 90 dagen binnen een periode van 180 
dagen op het grondgebied van dezelfde 
lidstaat te blijven. 

(10) De toegestane verblijfsduur kan 
worden verlengd, op voorwaarde dat de 

aanvrager bewijsstukken overlegt van de 

verlenging van de duur van de artistieke 

tournee of het sportseizoen en hij nog 
steeds aan de voorwaarden voor 
binnenkomst en visumverlening voldoet en 
kan aantonen dat hij gedurende zijn 
verlengde verblijf voldoet aan het vereiste 
niet langer dan 90 dagen binnen een 
periode van 180 dagen op het grondgebied 
van dezelfde lidstaat te blijven. 

Or. fr 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Na de invoering van het 

rondreisvisum dient artikel 20, lid 2, van 

de Schengenuitvoeringsovereenkomst te 

worden gewijzigd, aangezien het 

onverenigbaar is met artikel 77, lid 2, 

onder a) en c), van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie, daar het gemeenschappelijk 

visumbeleid niet kan worden gebaseerd op 

het al dan niet bestaan van bilaterale 

overeenkomsten inzake de vrijstelling van 

de visumplicht tussen lidstaten. De 

toegestane verblijfsduur van onderdanen 

van derde landen dient niet afhankelijk te 

zijn van het aantal of de inhoud van de 

reeds gesloten bilaterale overeenkomsten. 

Schrappen 

Or. fr 
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Motivering 

Het bestaan van bilaterale overeenkomsten waarvan de inhoud ons niet bekend is betreft de 
verenigbaarheid van deze overeenkomsten met het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. Deze juridische kwestie kan dan ook niet worden afgehandeld in het kader 
van het onderzoek van een voorstel voor een verordening. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Er dient te worden voorzien in een 

overgangsperiode van vijf jaar waarin de 

werking van bilaterale overeenkomsten 

inzake de vrijstelling van de visumplicht 

geleidelijk wordt afgebouwd wat de totale 

verblijfsduur van onderdanen van derde 

landen in het Schengengebied betreft. 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zij is van toepassing op onderdanen van 
derde landen die geen burger van de Unie 
in de zin van artikel 20, lid 1, van het 
Verdrag zijn, maar doet geen afbreuk aan: 

2. Zij is van toepassing op onderdanen van 
derde landen die geen burger van de Unie 
in de zin van artikel 20, lid 1, van het 
Verdrag zijn, en behoren tot de volgende 
categorieën: kunstenaars en begeleidend 
personeel, topatleten en begeleidend 

personeel. 

a) het recht van vrij verkeer dat wordt 

genoten door onderdanen van derde 

landen die familieleden van burgers van 

de Unie zijn; 
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b) de gelijkwaardige rechten die worden 

genoten door onderdanen van derde 

landen en hun familieleden die krachtens 

overeenkomsten tussen de Unie en haar 

lidstaten enerzijds en deze derde landen 

anderzijds rechten van vrij verkeer 

genieten die gelijkwaardig zijn aan de 

rechten van burgers van de Unie en hun 

familieleden. 

 

Or. fr 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter b 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) toegang tot de arbeidsmarkt en de 
uitoefening van een economische activiteit. 

b) toegang tot de arbeidsmarkt en de 
uitoefening van een economische activiteit 
en de rechten die daaruit voortvloeien. 

Or. fr 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter b bis (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) het sociaal beleid. 

Or. fr 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter b ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b ter) het fiscaal beleid. 

Or. fr 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Verordening (EU) nr. xxx/201x 
[Visumcode (herschikking)] is van 
toepassing op rondreisvisa, 
overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 
10. 

2. Verordening (EU) nr. xxx/201x 
[Visumcode (herschikking)] is van 
toepassing op rondreisvisa, 
overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 
19, 21, 24 tot en met 31, 35 tot en met 43, 

45, 51 en 52. 

Or. fr 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 2 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) wordt "rondreisvisum" gedefinieerd als 
een door een lidstaat afgegeven vergunning 
voor een voorgenomen verblijf in twee of 
meer lidstaten van in totaal meer dan 90 
dagen binnen een periode van 180 dagen, 
mits de aanvrager niet voornemens is 
langer dan 90 dagen binnen een periode 
van 180 dagen in dezelfde lidstaat te 
blijven. 

(2) wordt "rondreisvisum" gedefinieerd als 
een door een lidstaat afgegeven vergunning 
voor een voorgenomen verblijf in twee of 
meer lidstaten van in totaal meer dan 90 
dagen binnen een periode van 180 dagen, 
mits de aanvrager niet langer dan 90 dagen 
binnen een periode van 180 dagen in 
dezelfde lidstaat verblijft. 

Or. fr 
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Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) "betrokken lidstaten": lidstaten op 

het grondgebied waarvan de aanvrager 

van een rondreisvisum voornemens is te 

verblijven teneinde een van de in artikel 1, 

lid 2, van onderhavige verordening 

vermelde activiteiten uit te oefenen; 

Or. fr 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 2 ter (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) "bevoegd consulaat": het 

consulaat van de betrokken lidstaat die bij 

deze verordening is aangewezen om de 

aanvraag voor een rondreisvisum te 

onderzoeken en daarover een beslissing te 

nemen; 

Or. fr 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – punt 2 quater (nieuw)  

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 quater) "organisator": juridische 

entiteit geregistreerd in een of 

meer lidstaten of juridische entiteit 

geregistreerd in een derde land die 
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in een of meer lidstaten bekend 

staat om zijn betrouwbaarheid en 

integriteit en die over de 

bevoegdheid beschikt om een 

artistieke tournee of een 

sporttoernooi te organiseren. 

Or. fr 

Motivering 

Naar de mening van de rapporteur moet, ingeval de aanvrager zijn beroepsactiviteit uitoefent 
op uitnodiging of voor rekening van een organisator, de identiteit van de organisator 
vastgesteld worden en dient die zich met een te overleggen verklaring garant te stellen voor 
de aanvrager. 
 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2  

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het onderzoeken van en beslissen over 

aanvragen vindt niet aan de 

buitengrenzen van de lidstaten plaats.  

Schrappen 

Or. fr 

Motivering 

Vormtechnisch amendement. Lid verplaatst naar lid 4 van hetzelfde artikel. 
 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaat die bevoegd is voor het 
behandelen van en beslissen over een 
aanvraag voor een rondreisvisum is de 
lidstaat waarvan de aanvrager voornemens 

3. De lidstaat die bevoegd is voor het 
behandelen van en beslissen over een 
aanvraag voor een rondreisvisum is de 
betrokken lidstaat op het grondgebied 
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is de buitengrens te overschrijden om het 
grondgebied van de lidstaten binnen te 
komen. 

waarvan het verblijf om een van de in 
artikel 1, lid 2, vermelde activiteiten uit te 
oefenen het langst duurt. Ingeval de duur 
van het verblijf in meerdere betrokken 

lidstaten even lang is, is de betrokken 

lidstaat waar de aanvrager voornemens is 

als eerste te verblijven, de lidstaat die de 

bevoegdheid heeft om de aanvraag van 

het rondreisvisum te onderzoeken en 

daarover een beslissing te nemen. 

Or. fr 

Motivering 

De indiening van de aanvraag in de lidstaat van eerste binnenkomst betekent niet dat de 
aanvrager daar zijn beroepsactiviteiten zal uitoefenen. Daarom is uw rapporteur van mening 
dat het relevanter en zekerder is als de lidstaat waar de aanvrager het langste zal verblijven, 
of in geval van een even lange duur, de eerste lidstaat waar hij zijn beroepsactiviteit zal 
uitoefenen, de lidstaat is die de bevoegdheid heeft om de aanvraag van een rondreisvisum te 
onderzoeken en daarover te beslissen. 
 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De aanvragen worden ingediend bij 

het bevoegde consulaat. Noch het 

onderzoek van, noch de beslissing over 

aanvragen kan aan de buitengrenzen van 

de lidstaten plaatsvinden.  

Or. fr 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Aanvragen van legaal op het 
grondgebied van een lidstaat verblijvende 
onderdanen van derde landen die 
opgenomen zijn in de lijst van bijlage II bij 
Verordening (EG) nr. 539/2001 kunnen 
worden ingediend op het grondgebied van 
die lidstaat, mits het consulaat van de 

bevoegde lidstaat ten minste 20 

kalenderdagen heeft om een beslissing 

over de aanvraag te nemen. 

4. Aanvragen van legaal op het 
grondgebied van een lidstaat verblijvende 
onderdanen van derde landen die 
opgenomen zijn in de lijst van bijlage II bij 
Verordening (EG) nr. 539/2001 kunnen 
worden ingediend op het grondgebied van 
die lidstaat: 

 a) bij de daarvoor aangewezen instantie 

als genoemde lidstaat de bevoegde lidstaat 

is; 

 b) bij het bevoegde consulaat indien een 

andere lidstaat bevoegd is. 

Or. fr 

Motivering 

Amendement om de aanwijzing van de bevoegde instantie te verduidelijken. De 
onderzoekstermijn is opgenomen in een nieuw artikel betreffende de beslissing over de 
aanvraag. 
 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 5 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Onderdanen van derde landen die houder 
zijn van een door een lidstaat afgegeven 
geldige verblijfsvergunning of geldig 
visum voor een verblijf van langere duur, 
kunnen, ongeacht hun nationaliteit, ten 
minste 20 kalenderdagen voordat de 

verblijfsvergunning of het visum voor 

verblijf van langere duur verloopt, een 
aanvraag indienen op het grondgebied van 
diezelfde lidstaat. 

5. Onderdanen van derde landen die reeds 
houder zijn van een door de lidstaat van 
verblijf afgegeven geldige 
verblijfsvergunning of geldig nationaal 
visum voor een verblijf van langere duur, 
kunnen een aanvraag indienen op het 
grondgebied van diezelfde lidstaat: 

 a) bij de daarvoor aangewezen instantie 



 

PR\1072063NL.doc 21/59 PE560.876v02-00 

 NL 

als genoemde lidstaat de bevoegde lidstaat 

is;  

 b) bij het bevoegde consulaat indien een 

andere lidstaat bevoegd is.  

Or. fr 

Motivering 

Amendement om de aanwijzing van de bevoegde instantie te verduidelijken. De 
onderzoekstermijn is opgenomen in een nieuw artikel betreffende de beslissing over de 
aanvraag. 
 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. In de in de leden 4 en 5 bedoelde 

gevallen is de voor het behandelen van en 

beslissen over aanvragen van rondreisvisa 

bevoegde lidstaat de lidstaat die de 

aanvrager voornemens is het eerst met het 

rondreisvisum aan te doen. 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk II bis (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Hoofdstuk II bis 

 Aanvraag 

Or. fr 
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Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 5 Schrappen 

Aanvraag  

1. Artikel 8, leden 1, 2, 5, 6 en 7, artikel 9, 

artikel 10, leden 1 en 3 tot en met 7, 

artikel 11, onder b) en c), artikel 12, 

artikel 13, lid 1, onder a) tot en met d), 

artikel 13, leden 5, 6 en 7, en de artikelen 

14 en 15 van Verordening (EU) nr. 

xxx/201x/ [Visumcode (herschikking)] 

zijn van toepassing. 

 

2. Het rondreisvisum wordt aangevraagd 

via het in bijlage I opgenomen formulier. 

 

3. Naast de in artikel 11, onder b) en c), 

van Verordening (EU) nr. xxx/201x 

[Visumcode (herschikking)] vastgestelde 

criteria leggen aanvragers een 

reisdocument over dat door de voor het 

onderzoeken van en beslissen over 

aanvragen bevoegde lidstaat en ten minste 

één andere te bezoeken lidstaat wordt 

erkend.  

 

4. Naast de in artikel 12, lid 7, van 

Verordening (EU) nr. xxx/201x 

[Visumcode (herschikking)] vermelde 

categorieën personen zijn onderdanen 

van de in bijlage II van Verordening (EG) 

nr. 539/2001 vermelde landen vrijgesteld 

van de verplichte afname van 

vingerafdrukken. In de in lid 7 bedoelde 

gevallen wordt in het VIS de vermelding 

„niet van toepassing” ingevoerd, 

overeenkomstig artikel 8, lid 5, van de 

VIS-verordening.  

 

5. Naast de bewijsstukken vermeld in 

artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) nr. 

xxx/201x [Visumcode (herschikking)] 

leggen aanvragers het volgende over:  

 

a) passend bewijs dat zij voornemens zijn  
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langer dan 90 dagen binnen een periode 

van 180 dagen op het grondgebied van 

twee of meer lidstaten te blijven, zonder 

langer dan 90 dagen binnen een periode 

van 180 dagen op het grondgebied van 

een van de betrokken lidstaten te blijven; 

b) bewijs dat zij over een 

ziektekostenverzekering beschikken die 

alle risico's dekt die doorgaans ook zijn 

gedekt voor de onderdanen van de te 

bezoeken lidstaten. 

 

6. Het bezit van voldoende middelen van 

bestaan en een stabiele economische 

situatie wordt aangetoond door middel 

van salarisstrookjes of bankafschriften 

van een periode van 12 maanden 

voorafgaand aan de datum van aanvraag, 

en/of bewijsstukken waaruit blijkt dat 

aanvragers gedurende hun verblijf over 

voldoende financiële middelen zullen 

beschikken of deze op rechtmatige wijze 

zullen verkrijgen. 

 

7. Indien voor het doel van het bezoek een 

werkvergunning vereist is in één of meer 

lidstaten, hoeft bij de aanvraag van een 

rondreisvisum slechts het bezit te worden 

aangetoond van een werkvergunning in 

de lidstaat die bevoegd is om aanvragen 

voor een rondreisvisum te onderzoeken en 

daarover een beslissing te nemen. 

Houders van een rondreisvisum mogen de 

werkvergunning die vereist is in de 

volgende te bezoeken lidstaat, aanvragen 

in de lidstaat waar zij legaal verblijven. 

 

8. Consulaten mogen ontheffing verlenen 

van de vereiste om een of meer 

bewijsstukken over te leggen, indien de 

aanvragers met name als leidinggevende 

of als onderzoeker, student, kunstenaar, 

professional uit de cultuursector, sporter 

of personeelslid met specialistische 

kennis, ervaring en technische 

deskundigheid, werken voor of 

uitgenodigd zijn door een betrouwbare 

onderneming, organisatie of instelling die 

bij het consulaat bekend is, mits hiervan 

deugdelijk bewijs wordt ingediend bij het 
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consulaat. Ontheffing van dit vereiste kan 

ook worden verleend aan naaste 

familieleden van de aanvrager, waaronder 

zijn echtgenoot, kinderen jonger dan 18 

jaar en ouders van een kind jonger dan 18 

jaar, indien zij voornemens zijn samen te 

reizen. 

Or. fr 

Motivering 

Het hele artikel 5 is geschrapt om in meerdere artikelen te worden uitgesplitst naar het model 
van de Visumcode. Deze verandering van organisatie vergemakkelijkt het lezen en het begrip 
van de bedoelingen van de rapporteur. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 bis (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 bis 

 Indiening van een aanvraag: praktische 

uitvoering en algemeen toepasselijke 

regels 

 1. Artikel 8, leden 2, 5 en 7, en artikel 9, 

leden 1 en 3 van Verordening (EU) nr. 

xxx/201x [Visumcode (herschikking)] zijn 

van toepassing. 

 2. De aanvragen worden ten vroegste zes 

maanden en ten laatste twee maanden 

voor de aanvang van de uitoefening van 

een van de in artikel 1, lid 2, vermelde 

activiteiten, ingediend.  

 3. De aanvrager dient zijn aanvraag 

persoonlijk in bij het bevoegde consulaat 

of de door de bevoegde lidstaat 

aangewezen instantie. 

Or. fr 
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Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 ter (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 ter 

 Aanvraagformulier 

 1. Artikel 10, leden 1 en 3 tot en met 7, 

van Verordening (EU) nr. xxx/201x 

[Visumcode (herschikking)] zijn van 

toepassing. 

 2. Het rondreisvisum wordt aangevraagd 

via het in bijlage I opgenomen formulier. 

Or. fr 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 quater (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 quater 

 Reisdocument 

 Naast de in artikel 11, onder b) en c), van 

Verordening (EU) nr. xxx/201x 

[Visumcode (herschikking)] vastgestelde 

criteria leggen aanvragers een 

reisdocument over dat door alle betrokken 

lidstaten erkend wordt. 

Or. fr 

Motivering 

Bij een ongeval moet de ziektekostenverzekering niet alleen worden erkend door de lidstaat 
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die de aanvraag onderzoekt maar ook door de lidstaten die de aanvrager zal bezoeken. 
 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 quinquies (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 quinquies 

 Biometrische kenmerken 

 Artikel 12 van Verordening (EU) nr. 

xxx/201x [Visumcode (herschikking)] is 

van toepassing. 

Or. fr 

 
 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 sexies (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 sexies 

 Bewijsstukken 

 1. Artikel 13, leden 6 en 7, van 

Verordening (EU) nr. xxx/201x 

[Visumcode (herschikking)] zijn van 

toepassing. 

 2. Bij de indiening van een aanvraag voor 

een rondreisvisum, legt de hoofdindiener 

de volgende documenten over: 

 a) de verklaring van de organisator 

waarin het voorwerp van de aanvraag, de 

duur van de artistieke tournee of het 

sportseizoen wordt vermeld, alsook de 

beoogde reisroute en de bevestiging dat de 

aanvrager te werk wordt gesteld voor de 

duur van de artistieke tournee of het 
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sportseizoen in de betrokken lidstaten; 

 b) het arbeidscontract dat gesloten is 

tussen de aanvrager en de organisator of 

werkgever, indien laatstgenoemde niet de 

organisator is; 

 c) passend bewijs dat de aanvrager langer 

dan 90 dagen binnen een periode van 180 

dagen op het grondgebied van twee of 

meer lidstaten zal verblijven, zonder 

langer dan 90 dagen binnen een periode 

van 180 dagen op het grondgebied van 

een van deze lidstaten te blijven; 

 d) documenten met betrekking tot de 

huisvesting of het bewijs van voldoende 

middelen om in huisvesting te voorzien; 

 e) een uittreksel uit het strafregister of het 

equivalent daarvan, gewaarmerkt door de 

overheid van het land waar de aanvrager 

zijn gewone verblijfplaats heeft en, op 

verzoek van het bevoegde consulaat, 

vertaald door een beëdigde vertaler; 

 f) bewijs dat hij over een door de 

betrokken lidstaten erkende 

ziektekostenverzekering beschikt die alle 

risico's dekt die doorgaans ook zijn gedekt 

voor de onderdanen van de te bezoeken 

lidstaten; 

 g) documenten waaruit blijkt dat de 

aanvrager in een stabiele economische 

situatie verkeert en over voldoende 

middelen van bestaan beschikt, zowel voor 

de duur van het voorgenomen verblijf als 

voor de terugreis naar het land van 

herkomst of voor de doorreis naar een 

derde land, waar de toegang is 

gewaarborgd. Deze documenten kunnen 

bestaan uit salarisstrookjes of 

bankafschriften van een periode van 12 

maanden voorafgaand aan de datum van 

aanvraag, een werkvergunning afgegeven 

door een lidstaat op het moment van de 

aanvraag, bewijsstukken waaruit blijkt dat 

aanvrager gedurende zijn verblijf over 

voldoende financiële middelen zal 

beschikken of deze op rechtmatige wijze 

zal verkrijgen, een verklaring van de 



 

PE560.876v02-00 28/59 PR\1072063NL.doc 

NL 

organisatoren waarin die zich verbinden 

tot de betaling van de kosten van de 

aanvrager wanneer hij in gebreke blijft; 

 h) de werkvergunning of 

werkvergunningen indien deze vereist zijn 

door de betrokken lidstaat of lidstaten om 

de activiteiten uit te oefenen zoals vermeld 

in artikel 1, lid 2, van de onderhavige 

verordening, voor de duur van de 

voorgenomen beroepsactiviteiten in iedere 

betrokken lidstaat. 

 3. Met uitzondering van eventueel vereiste 

werkvergunningen kan een consulaat een 

aanvrager van de verplichting tot 

overlegging van een of meer 

bewijsstukken ontheffen indien: 

 a) de organisator of werkgever bij het 

bevoegde consulaat als integer en 

betrouwbaar bekend staat en passend 

bewijs aan het consulaat wordt overlegd; 

 b) de aanvrager bij het bevoegde 

consulaat als integer en betrouwbaar 

bekend staat en andere passende stukken 

aan het consulaat worden overlegd. 

Or. fr 

Motivering 

Votre rapporteur considère qu' ´il est nécessaire compléter la liste de documents justificatifs 
dans la procédure de demande, dans la mesure où certains des documents demandés 
pouvaient être aisément falsifiés ou inexploitables comme par exemple une réservation 
d’hôtel. 

Ainsi, une liste plus exhaustive a été introduite. Elle comprend le permis ou l’autorisation de 
travail d’un ou des États membres concernés lorsque cela est requis, un extrait de casier 
judiciaire, une assurance maladie reconnue par les États membres concernés et surtout une 
attestation produite par l’organisateur de la tournee artistique ou de la saison sportive qui 
constituera une garantie pour le demandeur.  

Outre cette attestation la fourniture du contrat de travail constitue un moyen supplémentaire 
de vérifier les intentions du demandeur. La demande du contrat de travail se justifie d’autant 
plus que l’organisateur n’est pas nécessairement l’employeur. 

Il convient de préciser que la détention d’un permis ou d’une autorisation de travail dans le 
cadre d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour est différente des permis ou 
autorisations de travail qui devront être fournis pour l’exercice de l’activité professionnelle 



 

PR\1072063NL.doc 29/59 PE560.876v02-00 

 NL 

dans le cadre du visa d’itinérance. 

a fourniture de permis ou d’autorisations de travail lorsqu’ils sont requis par les États 
membres concernés et s’ils sont délivrés au moment de la demande renforce le dossier du 
demande et facilitent la délivrance du visa d’itinérance. 
 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 septies (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 sexies 

 Visumleges en dienstverleningskosten 

 1. Artikel 14, lid 2, lid 3, onder a), leden 4, 

5 en 6, en artikel 15 van Verordening 

(EU) nr. xxx/201x [Visumcode 

(herschikking)] zijn van toepassing. 

 2. Iedere aanvrager voldoet een bedrag 

van 100 EUR aan visumleges. 

Or. fr 

Motivering 

Met een rondreisvisum kan in meerdere lidstaten een jaar of langer worden gereisd. Als 
tegenprestatie voor deze grote vrijheid om rond te reizen en met het oog op de grondige 
onderzoeken en controles die in verband met de aanvraag van het rondreisvisum nodig zijn, 
kunnen de leges niet gelijk zijn aan die voor het visum voor kort verblijf. 
 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk II ter (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Hoofdstuk II ter 

 Onderzoeken van en nemen van 

beslissingen over aanvragen 

Or. fr 
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Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 6 Schrappen 

Onderzoeken van en nemen van 

beslissingen over aanvragen 

 

1. De artikelen 16 en 17, artikel 18, leden 

1, 4, 5, 9, 10 en 11, artikel 19 en artikel 

20, lid 4, laatste volzin, van Verordening 

(EU) nr. xxx/201x [Visumcode 

(herschikking)] zijn van toepassing. 

 

2. Naast de in artikel 17, lid 1,van 

Verordening (EU) nr. xxx/201x 

[Visumcode (herschikking)] bedoelde 

controles inzake de ontvankelijkheid van 

de aanvraag, onderzoekt het bevoegde 

consulaat tevens of het reisdocument 

voldoet aan het vereiste van artikel 5, lid 

3. 

 

3. Bij de behandeling van een aanvraag 

van een rondreisvisum wordt met name 

beoordeeld of aanvragers over voldoende 

financiële middelen beschikken voor de 

gehele duur van het voorgenomen 

verblijf, ook wat huisvesting betreft, tenzij 

de uitnodigende of als gastheer 

optredende onderneming, organisatie of 

instelling daarin voorziet.  

 

4. Bij het behandelen van een aanvraag 
voor een rondreisvisum en het nemen van 
een beslissing over die aanvraag wordt 
geen rekening gehouden met verblijven op 
grond van eerder afgegeven visa voor kort 
verblijf of een vrijstelling van de 
visumplicht voor kort verblijf, visa voor 
een verblijf van langere duur of 
verblijfvergunningen. 

 

5. Over ontvankelijke aanvragen wordt 

binnen 20 kalenderdagen na de datum 

van indiening beslist. Bij uitzondering 
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kan deze periode worden verlengd tot ten 

hoogste 40 kalenderdagen. 

Or. fr 

Motivering 

Het hele artikel 6 is geschrapt om in meerdere artikelen te worden uitgesplitst naar het model 
van de Visumcode. Deze verandering van organisatie vergemakkelijkt het lezen en het begrip 
van de bedoelingen van de rapporteur. 
 
 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 bis (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 6 bis 

 Toetsing van de bevoegdheid van het 

consulaat en de ontvankelijkheid 

 1. Artikel 16 en artikel 17, leden 1, 2, en 3 

van Verordening (EU) nr. xxx/201x 

[Visumcode (herschikking)] zijn van 

toepassing. 

 2. Naast de in artikel 17, lid 1,van 

Verordening (EU) nr. xxx/201x 

[Visumcode (herschikking)] bedoelde 

controles inzake de ontvankelijkheid van 

de aanvraag, onderzoekt het bevoegde 

consulaat tevens of het reisdocument 

voldoet aan de in deze verordening 

vastgestelde voorwaarden. 

Or. fr 

 
 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 6 ter 

 Controle van de toegangsvoorwaarden en 

risicobeoordeling 

 1. Artikel 18, leden 4, 5, 9, 10 en 11, van 

Verordening (EU) nr. xxx/201x 

[Visumcode (herschikking)] zijn van 

toepassing. 

 2. Bij de behandeling van een aanvraag 

voor een rondreisvisum wordt nagegaan 

of de aanvrager voldoet aan de 

toegangsvoorwaarden als omschreven in 

artikel 5, lid 1, onder a), c), d), en e), 

van Verordening (EG) nr. 562/2006 en 

wordt bijzondere aandacht geschonken 

aan de toetsing van de vraag of de 

aanvrager een risico van onregelmatige 

immigratie of een risico voor de veiligheid 

van de lidstaten vertegenwoordigt, en of 

de aanvrager het voornemen heeft het 

grondgebied van de lidstaten te verlaten 

vóór de geldigheidsduur van het 

aangevraagde visum verstrijkt.  

 3. Naast de controles vermeld in artikel 

18, lid 5 van Verordening (EU) nr. 

xxx/201x [Visumcode (herschikking)], 

toetst het consulaat of de aanvrager over 

een ziektekostenverzekering beschikt die 

beantwoordt aan de voorwaarden als 

omschreven in artikel 5 sexies, lid 2, 

onder f) van deze verordening. 

 4. Bij de behandeling van een aanvraag 

van een rondreisvisum wordt met name 

beoordeeld of de door de organisator 

overgelegde verklaring en de documenten 

van de aanvrager waarmee hij aantoont 

dat hij niet meer dan 90 dagen op het 

grondgebied van een enkele lidstaat zal 

verblijven, met elkaar stroken. De 

beoordeling omvat ook de documenten die 

de garantie bieden dat aanvragers over 

voldoende financiële middelen beschikken 

voor de gehele duur van het voorgenomen 

verblijf, ook wat huisvesting betreft, tenzij 

de uitnodigende of als gastheer 
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optredende onderneming, organisatie of 

instelling daarin voorziet.  

 5. Bij het onderzoek van een aanvraag 

voor een rondreisvisum en het nemen van 

een beslissing daarover wordt geen 

rekening gehouden met verblijven op 

grond van een vrijstelling van de 

visumplicht voor kort verblijf, eerder 

afgegeven nationale visa voor een verblijf 

van langere duur of 

verblijfsvergunningen. 

Or. fr 

 
 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 quater (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 6 quater 

 Raadpleging van de centrale autoriteiten 

van andere lidstaten 

 1. Artikel 19, lid 4, van Verordening (EU) 

nr. xxx/201x [Visumcode (herschikking)] 

is van toepassing. 

 2. Tijdens de behandeling van de 

aanvraag raadpleegt de bevoegde lidstaat 

de centrale autoriteiten van andere 

betrokken lidstaten. Indien binnen een 

termijn van 30 kalenderdagen de 

geraadpleegde centrale autoriteiten geen 

bezwaar hebben gemaakt, geldt het 

uitblijven van een antwoord als 

instemming met de afgifte van het visum.  

 3. De bevoegde lidstaat stelt de Commissie 

in kennis van de raadpleging van 

betrokken lidstaten tijdens de behandeling 

van de aanvraag. Deze kennisgevingen 

worden ook gedaan in het kader van de 

plaatselijke Schengensamenwerking in 
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het desbetreffende ambtsgebied. 

 4. Indien de aanvrager houder is van een 

visum voor kort verblijf, een nationaal 

visum voor langere duur of een geldige 

verblijfsvergunning, afgegeven in een 

andere dan de bevoegde lidstaat, stelt de 

bevoegde lidstaat de centrale autoriteiten 

van de lidstaat die het visum voor kort 

verblijf, het nationale visum voor langere 

duur of de geldige verblijfsvergunning 

heeft afgegeven, van de aanvraag in 

kennis. 

 5. Op verzoek van de centrale autoriteiten 

van de geraadpleegde lidstaten verstrekt 

de bevoegde lidstaat een kopie van de door 

de aanvrager overgelegde bewijsstukken.  

 6. Indien de centrale autoriteit van een 

geraadpleegde lidstaat bezwaar maakt 

tegen de afgifte van een rondreisvisum, 

stelt zij de bevoegde lidstaat daarvan in 

kennis uiterlijk 30 kalenderdagen vanaf 

de datum van raadpleging. 

Overeenkomstig artikel 6 ter, lid 2, is dit 

bezwaar gemotiveerd. 

Or. fr 

Motivering 

Het feit dat de aanvrager voornemens is zich op het grondgebied van andere lidstaten te 
vervoegen, dient bekend te zijn bij die lidstaten. Daarom wordt een raadplegingsprocedure 
gestart om ervoor te zorgen dat de centrale autoriteiten van de betrokken lidstaten kunnen 
nagaan of de aanvrager een veiligheidsrisico of een risico van illegale immigratie vormt, 
overeenkomstig de geldende regelgeving (Schengengrenscode). 

Wat betreft lid 6: het bezwaar dat een centrale autoriteit van een lidstaat aantekent moet 
gemotiveerd zijn, de definitieve beslissing wordt echter door de lidstaat genomen die belast is 
met de afhandeling van de aanvraag. 
 
 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 quinquies (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 6 quinquies 

 Beslissing over het verzoek 

 1. Over ontvankelijke aanvragen wordt 

binnen 40 kalenderdagen na de datum 

van indiening beslist. Bij uitzondering 

kan deze periode worden verlengd tot ten 

hoogste 60 kalenderdagen. 

 2. Tenzij de aanvraag ingetrokken is, 

wordt beslist: 

 a) een rondreisvisum af te geven 

overeenkomstig artikel 7; 

 b) een rondreisvisum te weigeren 

overeenkomstig artikel 7 bis; 

Or. fr 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk II quater (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Hoofdstuk II quater 

 Afgifte en weigering van visa 

Or. fr 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Artikel 21, lid 6, artikel 24, leden 1, 3 en 
4, artikel 25, artikel 26, leden 1 en 5, de 
artikelen 27 en 28, artikel 29, lid 1, onder 

1. Artikel 21, lid 6, artikel 24, leden 1, 3 en 
4, artikel 25, artikel 26, leden 1 en 5, en de 
artikelen 27 en 28 van Verordening (EU) 
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a), punten i) tot en met iii), v) en vi), en 

onder b), en artikel 29, leden 3 en 4, van 
Verordening (EU) nr. xxx/201x 
[Visumcode (herschikking)] zijn van 
toepassing. 

nr. xxx/201x [Visumcode (herschikking)] 
zijn van toepassing. 

Or. fr 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het rondreisvisum maakt meerdere 
binnenkomsten op het grondgebied van de 
lidstaten mogelijk, onverminderd lid 5. 

4. Het rondreisvisum maakt meerdere 
binnenkomsten op het grondgebied van de 
lidstaten mogelijk. De houder mag de 

activiteit die vermeld is in artikel 1, lid 2, 

uitsluitend in de betrokken lidstaten 

uitoefenen, overeenkomstig de afgegeven 

vergunningen. 

Or. fr 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De duur van het toegestane verblijf 
wordt vastgesteld op grond van een 
grondig onderzoek van de aanvraag. De 
duur van het toegestane verblijf is niet 

langer dan één jaar, maar kan 

overeenkomstig artikel 8 met ten hoogste 

nog één jaar worden verlengd. 

2. De duur van het toegestane verblijf 
wordt vastgesteld op grond van een 
grondig onderzoek van de aanvraag, 
overeenkomstig artikel 6 ter, van deze 

verordening. Deze duur is niet langer dan 
een jaar. 

Or. fr 
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Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 4 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De geldigheidsduur van het 
rondreisvisum komt overeen met de duur 
van het toegestane verblijf. 

3. De duur van het toegestane verblijf 
stemt overeen met de geldigheidsduur die 

op de sticker van het rondreisvisum is 

vermeld, en het verblijf en de totale duur 

van verblijven in elk van de lidstaten kan 

niet meer bedragen dan 90 dagen per 

tijdvak van 180 dagen. 

Or. fr 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Indien aanvragers over een reisdocument 
beschikken dat door een of meer, doch niet 
alle lidstaten wordt erkend, is het 
rondreisdocument geldig op het 
grondgebied van de lidstaten die het 
reisdocument erkennen, mits het 

voorgenomen verblijf op het grondgebied 

van de betrokken lidstaten langer duurt 

dan 90 dagen binnen een periode van 180 

dagen. 

5. Indien aanvragers over een reisdocument 
beschikken dat niet door alle lidstaten 
wordt erkend, is het rondreisdocument 
slechts geldig op het grondgebied van de 
lidstaten die het reisdocument erkennen.  

Or. fr 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Te rekenen vanaf de 

geldigheidsdatum van het rondreisvisum 

zijn het visum voor kort verblijf, de 

verblijfsvergunning of het nationale 

visum voor verblijf van langere duur 

ongeldig, hetgeen een einde maakt aan 

alle rechten op grond van het visum voor 

kort verblijf, de verblijfsvergunning of het 

nationale visum voor verblijf van langere 

duur. 
 

Or. fr 

Motivering 

Het cumuleren van visa en verblijfsvergunningen is verboden. De afgifte van een 
rondreisvisum heeft automatisch de ongeldigheid van de andere titels tot gevolg. De 
aanvrager doet dus afstand van de rechten op grond van de andere titels. 
 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 6 ter (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 ter. De bevoegde lidstaat informeert: 

 a) de centrale autoriteiten van de 

betrokken lidstaten over de beslissing tot 

afgifte van het rondreisvisum en de 

geldigheidsduur daarvan; 

 b) in voorkomend geval, de centrale 

autoriteiten van de lidstaat die een visum 

voor kort verblijf, een verblijfsvergunning 

of een geldig nationaal visum voor verblijf 

van langere duur heeft afgegeven, van de 

beslissing tot afgifte van het 

rondreisvisum en de geldigheidsduur 

daarvan.  

Or. fr 
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Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 7 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Naast de weigeringsgronden vermeld in 

artikel 29, lid 1, van Verordening (EU) nr. 

xxx/201x [Visumcode (herschikking)], 

wordt een visum geweigerd indien 

aanvragers het volgende niet overleggen: 

Schrappen 

a) passend bewijs dat zij voornemens zijn 

langer dan 90 dagen binnen een periode 

van 180 dagen op het grondgebied van 

twee of meer lidstaten te blijven, zonder 

langer dan 90 dagen binnen een periode 

van 180 dagen op het grondgebied van 

een van de betrokken lidstaten te blijven; 

 

b) bewijs dat zij over een 

ziektekostenverzekering beschikken die 

alle risico's dekt die doorgaans ook zijn 

gedekt voor de onderdanen van de te 

bezoeken lidstaten. 

 

Or. fr 

 
 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 bis (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 bis 

 Weigering van een visum 

 1. Artikel 29, lid 1, onder a) i) tot en met 

iii), v) en vi), en onder b), leden 3 en 4, 

van Verordening (EU) nr. xxx/201x 

[Visumcode (herschikking)] zijn van 
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toepassing. 

 2. Naast de weigeringsgronden vermeld in 

artikel 29, lid 1, van Verordening (EU) nr. 

xxx/201x [Visumcode (herschikking)], 

wordt een visum geweigerd indien 

aanvragers het volgende niet overleggen: 

 a) de verklaring van de organisator 

waarin het voorwerp van de aanvraag, de 

duur van de artistieke tournee of het 

sportseizoen wordt vermeld alsook de 

beoogde reisroute en de bevestiging dat de 

aanvrager te werk wordt gesteld voor de 

duur van de artistieke tournee of het 

sportseizoen in meerdere lidstaten; 

 b) het arbeidscontract dat gesloten is 

tussen de organisator en de werkgever, 

indien laatstgenoemde niet de organisator 

is; 

 c) passend bewijs dat de aanvrager langer 

dan 90 dagen binnen een periode van 180 

dagen op het grondgebied van twee of 

meer lidstaten verblijft, zonder langer dan 

90 dagen binnen een periode van 180 

dagen op het grondgebied van een van de 

betrokken lidstaten te blijven; 

 d) bewijs dat hij over een door de 

betrokken lidstaten erkende 

ziektekostenverzekering beschikt die alle 

risico's dekt die doorgaans ook zijn gedekt 

voor de onderdanen van de te bezoeken 

lidstaten. 

 3. Het rondreisvisum wordt geweigerd 

indien de centrale autoriteiten van de 

meerderheid van de geraadpleegde 

lidstaten overeenkomstig artikel 6 quater, 

lid 6, gemotiveerd bezwaar maken tegen 

de afgifte hiervan. 

 4. De aanvrager wordt zowel van de 
beslissing om verlenging te weigeren als 

van de redenen hiervoor in kennis gesteld 

door middel van het in bijlage II 

opgenomen standaardformulier. 

Or. fr 
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Motivering 

Uw rapporteur is van mening dat het nodig is om een apart artikel op te nemen inzake de 
weigering van visa en met name de weigeringsgronden.  

Wat lid 3 betreft: indien een meerderheid van de lidstaten, waar de aanvrager voornemens is 
te verblijven, gemotiveerd bezwaar maken, wordt de afgifte van het rondreisvisum geweigerd. 
 
 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk II quinquies (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Hoofdstuk II quinquies 

 Verlenging van het rondreisvisum 

Or. fr 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Artikel 30, leden 1, 3, 6 en 7, en artikel 
31, leden 1 tot en met 5, 7 en 8, van 
Verordening (EU) nr. xxx/201x 
[Visumcode (herschikking)] zijn van 
toepassing. 

1. Artikel 30, leden 1, 3, 6, en 7, en artikel 
31, leden 1, 2, 3, 5, 7 en 8, van 
Verordening (EU) nr. xxx/201x 
[Visumcode (herschikking)] zijn van 
toepassing. 

Or. fr 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Naast de mogelijkheid van verlenging 
om de specifieke redenen als vermeld in 
artikel 30, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
xxx/201x [Visumcode (herschikking)], 
mogen houders van een rondreisvisum op 

zijn vroegst 90 dagen en uiterlijk 15 dagen 

voordat hun rondreisvisum verloopt, op 

het grondgebied van de lidstaten een 
verlenging aanvragen. 

2. Naast de mogelijkheid van verlenging 
om de specifieke redenen als vermeld in 
artikel 30, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
xxx/201x [Visumcode (herschikking)], kan 
de geldigheidsduur van het rondreisvisum 

bij wijze van uitzondering worden 
verlengd als de houder aantoont dat de 
duur van de artistieke tournee of het 

sportseizoen verlengd is voor een periode 

van niet langer dan 60 dagen. 

Or. fr 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De houder van een rondreisvisum 

toont aan dat de geldigheidsduur van het 

verlengde visum overeenstemt met het 

voorschrift om niet langer dan 90 dagen 

binnen een periode van 180 dagen op het 

grondgebied van eenzelfde lidstaat te 

verblijven. 

Or. fr 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. De verlengingsaanvraag wordt 

ingediend op het grondgebied van de 

lidstaat waar de houder van het visum 
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verblijft, ten vroegste 90 dagen en ten 

laatste 30 dagen voor het verstrijken van 

de geldigheidsduur van het visum. 

Or. fr 

Motivering 

Gezien het feit dat de verlengingsaanvraag wordt ingediend op het grondgebied van de 
lidstaat waar de aanvrager zijn beroepsactiviteiten uitoefent en dat hij gehouden is daar ten 
hoogste 90 dagen te verblijven, kan de aanvraag niet eerder worden ingediend. Met de 
invoering van een minimumtermijn van 30 dagen heeft het consulaat 20 kalenderdagen voor 
het onderzoek van en de beslissing op de aanvraag en heeft de aanvrager ongeveer 10 extra 
dagen om zich voor te bereiden op het vervolg na de afgifte of de weigering van het visum. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 5 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De leges voor een verlengingsaanvraag 
bedragen 30 EUR. 

5. De leges voor een verlengingsaanvraag 
bedragen 50 EUR. 

Or. fr 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 7 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Over ontvankelijke 
verlengingsaanvragen wordt binnen 15 
kalenderdagen na de datum van indiening 
beslist. 

7. Over ontvankelijke 
verlengingsaanvragen wordt binnen 20 
kalenderdagen na de datum van indiening 
beslist. 

Or. fr 
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Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 8 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Bij het aanvragen van een verlenging 
bewijzen aanvragers dat zij nog steeds aan 
de voorwaarden voor binnenkomst en 
visumafgifte voldoen, alsook aan het 
vereiste niet langer dan 90 dagen binnen 
een periode van 180 dagen op het 
grondgebied van een bepaalde lidstaat te 
blijven. 

8. Bij het aanvragen van een verlenging 
legt de aanvrager een verklaring van de 

organisator over die bewijst dat de 

artistieke tournee of het sportseizoen 

verlengd is. In deze verklaring wordt 

vermeld de periode van verlenging, de 

beoogde reisroute en een bevestiging van 

de tewerkstelling van de houder van het 

rondreisvisum voor de duur van de 

verlenging van de artistieke tournee of het 

sportseizoen. De aanvrager bewijst dat hij 
nog steeds aan de voorwaarden voor 
binnenkomst en visumafgifte voldoet, 
alsook aan het vereiste niet langer dan 90 
dagen binnen een periode van 180 dagen 
op het grondgebied van een bepaalde 
lidstaat te verblijven. 

Or. fr 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 9 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. Bij het onderzoeken van een 
verlengingsaanvraag kan de bevoegde 
autoriteit de aanvrager in gerechtvaardigde 
gevallen voor een onderhoud oproepen en 
om aanvullende documenten verzoeken. 

9. Bij het onderzoeken van een 
verlengingsaanvraag kan de bevoegde 
autoriteit de aanvrager voor een onderhoud 
oproepen en om aanvullende documenten 
verzoeken. 

Or. fr 
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Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 10 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10. Een verlenging beloopt ten hoogste één 
jaar en de totale duur van een toegestaan 

verblijf, dat wil zeggen van het 

aanvankelijk toegestane verblijf en de 

verlenging samen, is ten hoogste twee 

jaar. 

10. De verlenging beloopt ten hoogste 60 
dagen. 

Or. fr 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw) 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Iedere lidstaat stelt de Commissie in 

kennis van de documenten waarover de 

houder van een rondreisvisum moet 

beschikken om elk van de activiteiten 

zoals vermeld in artikel 1, te kunnen 

uitoefenen. De Commissie stelt van deze 

documenten een lijst op, die zij 

actualiseert en beschikbaar stelt aan de 

lidstaten. 

Or. fr 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter a 

Verordening (EG) nr. 562/2006 
Artikel 5 – lid 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) "b) indien vereist op grond van 
Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad*, in het bezit zijn van een geldig 
visum of beschikken over een geldig 
rondreisvisum als omschreven in artikel 3, 
lid 2, van Verordening (EU) nr. xxx/201x 
van xxx**, een geldige verblijfsvergunning 
of een geldig visum voor verblijf van 
langere duur;  

b) "b) indien vereist op grond van 
Verordening (EG) nr. 539/2001 van de 
Raad*, in het bezit zijn van een geldig 
visum of beschikken over een geldig 
rondreisvisum als omschreven in artikel 3, 
lid 2, van Verordening (EU) nr. xxx/201x 
van xxx**, een geldige verblijfsvergunning 
of een geldig nationaal visum voor verblijf 
van langere duur;  

Or. fr 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – alinea 1 – letter b 

Verordening (EG) nr. 562/2006 
Artikel 5 – lid 1 bis 
 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst 
 

Amendement 

1 bis. Voor de uitvoering van lid 1 geldt de 
inreisdatum als de eerste dag van verblijf 
op het grondgebied van de lidstaten, en de 
uitreisdatum als de laatste dag van verblijf 
op het grondgebied van de lidstaten. 
Perioden van verblijf die zijn toegestaan op 
grond van een rondreisvisum, een 
verblijfsvergunning of een visum voor 
verblijf van langere duur worden bij de 
berekening van de verblijfsduur op het 
grondgebied van de lidstaten niet in 
aanmerking genomen. 

1 bis. Voor de uitvoering van lid 1 geldt de 
inreisdatum als de eerste dag van verblijf 
op het grondgebied van de lidstaten, en de 
uitreisdatum als de laatste dag van verblijf 
op het grondgebied van de lidstaten. 
Perioden van verblijf die zijn toegestaan op 
grond van een rondreisvisum, een 
verblijfsvergunning of een nationaal 
visum voor verblijf van langere duur 
worden bij de berekening van de 
verblijfsduur op het grondgebied van de 
lidstaten niet in aanmerking genomen. 

Or. fr 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 – letter c 

Verordening (EG) nr. 562/2006 
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Artikel 7 – lid 3 – letter c – punt i 
 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de verificatie dat de betrokkene in het 
bezit is van een geldig visum, indien zulks 
op grond van Verordening (EG) nr. 
539/2001 vereist is, of een geldig 
rondreisvisum, tenzij de betrokkene houder 
is van een geldige verblijfsvergunning of 
een geldig visum voor verblijf van langere 
duur; deze verificatie kan inhouden dat het 
VIS wordt geraadpleegd overeenkomstig 
artikel 18 van Verordening (EG) 
nr. 767/2008; 

i) de verificatie dat de betrokkene in het 
bezit is van een geldig visum, indien zulks 
op grond van Verordening (EG) nr. 
539/2001 vereist is, of een geldig 
rondreisvisum, tenzij de betrokkene houder 
is van een geldige verblijfsvergunning of 
een geldig nationaal visum voor verblijf 
van langere duur; deze verificatie kan 
inhouden dat het VIS wordt geraadpleegd 
overeenkomstig artikel 18 van Verordening 
(EG) nr. 767/2008; 

Or. fr 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Op [drie jaar na de datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt] 
evalueert de Commissie de toepassing van 
deze verordening. 

Op [drie jaar na de datum waarop deze 
verordening van toepassing wordt] dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een evaluatieverslag in over de 
toepassing van de verordening, in 
voorkomend geval vergezeld van relevante 

voorstellen. 

 Deze evaluatie omvat het onderzoek van 

de behaalde resultaten in het licht van de 

doelstellingen en van de toepassing van de 

bepalingen van deze verordening. 

 De Commissie evalueert met name de 

financiële gevolgen van de invoering van 

het rondreisvisum voor de lidstaten, de 

volledigheid van de gevraagde 

documenten, en de werking van het 

raadplegingsproces tussen de lidstaten. 

Or. fr 
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Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 3 

 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Artikel 12 is van toepassing vanaf [5 

jaar na de inwerkingtreding van de 

verordening]. 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I - Door de dienst in te vullen vak 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Plaats indiening aanvraag Plaats indiening aanvraag 

□ Consulaat □ Consulaat 

□ Externe dienstverlener □ bij de bevoegde autoriteit  

□ Commercieel bemiddelaar  

□ Tot verlenging bevoegde autoriteit 

 

 

 

Naam: 

 

 

 

□ Andere: 
 

 

Behandeld door: Behandeld door: 

Ingediende documenten Ingediende documenten: 

□ Reisdocumenten □ Reisdocumenten 

 verklaring van de organisator 

□ Middelen van bestaan □ Middelen van bestaan 



 

PR\1072063NL.doc 49/59 PE560.876v02-00 

 NL 

□ Uitnodiging □  

 □ ziektekostenverzekering 

□ Middelen van vervoer □ Middelen van vervoer 

□ Arbeidsovereenkomst □ Arbeidsovereenkomst 

 Middelen van bestaan 

 □ werkvergunning van een of meerdere 

lidstaten 

 □ uittreksel van strafregister of het 

equivalent daarvan 

□ Andere: □ Andere: 

Beslissing: Beslissing: 

□ Visum geweigerd □ Visum geweigerd 

□ Visum afgegeven 
 

□Visum afgegeven 

□ Verlenging geweigerd □ Verlenging geweigerd 

□ Verlenging toegestaan □ Verlenging toegestaan 

Geldig: Geldig: 

Vanaf: Vanaf: 

Tot: Tot: 

Aantal dagen: Aantal dagen: 

Or. fr 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – vak 20  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

20. Werkgever en adres en 
telefoonnummer van de werkgever. Voor 
studenten: naam en adres van de 

onderwijsinstelling 

20. Werkgever en adres en 
telefoonnummer van de werkgever.  

Or. fr 
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Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – vak 20 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 20 bis. Naam, voornaam, adres, 

telefoonnummer en e-mailadres van 

contactpersoon bij werkgever 

Or. fr 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – vak 20 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 20 ter. Naam, adres en telefoonnummer 

van de organisator (indien deze niet de 

werkgever is) 

Or. fr 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – vak 20 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 20 quater. Naam, voornaam, adres, 

telefoonnummer en e-mailadres van 

contactpersoon bij de organisator (indien 

deze niet de werkgever is)  

Or. fr 
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Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – vak 21 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

21. Doel(en) van de reis 21. Doel(en) van de reis 

□ toerisme  □ toerisme  

□ zaken  □ anders, namelijk 

□ werk   

□ onderzoek   

□ studie   

□ anders, namelijk  

Or. fr 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – vak 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

23. Lidstaat van eerste binnenkomst: 23. Lidstaat waar de beroepsactiviteiten 
het langst worden uitgeoefend:  

Bij aanvraag op het grondgebied van het 
Schengengebied, de lidstaat die het eerst 
met het rondreisvisum zal worden bezocht: 

In geval van gelijke duur wordt de 
aanvraag ingediend in de lidstaat waar het 
eerst met het rondreisvisum zal worden 
verbleven: 

Ingeval van verlenging, de volgende te 
bezoeken lidstaat (indien van toepassing): 

Ingeval van verlenging, de volgende te 
bezoeken lidstaat (indien van toepassing): 

Or. fr 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – vak 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

24. Werkvergunning in bevoegde lidstaat 24. Werkvergunning in bevoegde lidstaat 
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(zo nodig) 

Nummer: Nummer: 

Geldigheid: Geldigheid: 

Or. fr 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – vak 30 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

30. Naam en voornaam van 

gasthe(e)r(en) in de lidsta(a)t(en). Indien 

niet van toepassing: naam van hotel(s) of 

tijdelijk(e) onderkomen(s) in de eerste te 

bezoeken lidstaat 

Schrappen 

Adres en e-mailadres van 

gasthe(e)r(en)/hotel(s)/tijdelijk(e) 

onderkomen(s) 

 

Telefoon en fax   

Or. fr 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – vak 31 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

31. Naam en adres van uitnodigend 

bedrijf/uitnodigende organisatie 
Schrappen 

Naam/voornaam, adres en telefoon, fax 

en e-mailadres van contactpersoon bij 

bedrijf/organisatie  

 

Telefoon en fax van bedrijf/organisatie   

Or. fr 
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Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – vak 32 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

32. Reiskosten en kosten van 
levensonderhoud worden tijdens het 
verblijf van de aanvrager gedragen 

32. Reiskosten en kosten van 
levensonderhoud worden tijdens het 
verblijf van de aanvrager gedragen 

□ door de aanvrager zelf □ door de aanvrager zelf 

Middelen van bestaan Middelen van bestaan 

□ Contant geld 
 

□ Contant geld 

□ Travellercheques □ Travellercheques 

□ Kredietkaart □ Kredietkaart 

□ Vooruitbetaalde huisvesting □ Vooruitbetaalde huisvesting 

□ Vooruitbetaald vervoer □ Vooruitbetaald vervoer 

□ Inkomsten uit een geldige 
arbeidsovereenkomst 

□ Inkomsten uit een geldige 
arbeidsovereenkomst 

□ Anders, namelijk: □ Anders, namelijk: 

□ door een garantsteller (gastheer, bedrijf, 

organisatie), namelijk 
□ door de werkgever bedoeld in veld 20 

 □ door de organisator bedoeld in veld 20 

ter 

……………………□ bedoeld in veld 29 of 
30 

 

……………… ……□ anders, namelijk: ……………… ……□ anders, namelijk: 

Middelen van bestaan Middelen van bestaan 

□ Contant geld □ Contant geld 

□ Huisvesting ter beschikking gesteld □ Huisvesting ter beschikking gesteld 

□ Alle kosten tijdens het verblijf zijn 
gedekt 

□ Alle kosten tijdens het verblijf zijn 
gedekt 

□ Vooruitbetaald vervoer □ Vooruitbetaald vervoer 

□ Anders, namelijk: □ Anders, namelijk: 

Or. fr 
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Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – vak 33 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

33. Personalia van het familielid dat EU-, 
EER- of CH-burger is  

33. Personalia van een familielid dat een 
EU-, EER- of CH-burger is  

Or. fr 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I - onderaan de bladzijde 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Van toepassing indien de reis wordt 

ondernomen met het oog op werk: 
 

Ik neem er kennis van dat de 
werkvergunning in de bevoegde (eerste) 
lidstaat de werkvergunning in andere 
lidstaten (indien nodig) niet vervangt. 

Ik neem er kennis van dat de 
werkvergunning in de bevoegde (eerste) 
lidstaat de werkvergunning in andere 
lidstaten (indien nodig) niet vervangt. 

Van toepassing indien de aanvrager bij 
indiening van de aanvraag in een lidstaat 
verblijft: 

Van toepassing indien de aanvrager bij 
indiening van de aanvraag in een lidstaat 
verblijft: 

Ik neem er kennis van dat het gebruik van 
het rondreisvisum ertoe kan leiden dat ik 
het recht op verblijf verspeel in de lidstaat 
die het visum voor verblijf van langere 
duur of de verblijfsvergunning heeft 
afgegeven. 

Ik neem er kennis van dat het gebruik van 
het rondreisvisum ertoe kan leiden dat ik 
het recht op verblijf en alle daarmee 

verband houdende rechten verspeel in de 
lidstaat die het visum voor verblijf van 
langere duur of de verblijfsvergunning 
heeft afgegeven. 

Or. fr 
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Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. u heeft niet op geloofwaardige wijze 
kunnen aantonen voornemens te zijn 
langer dan 90 dagen binnen een periode 
van 180 dagen op het grondgebied van 
twee of meer lidstaten te blijven, zonder 
langer dan 90 dagen binnen een periode 
van 180 dagen op het grondgebied van een 
van de betrokken lidstaten te blijven 

4. u heeft niet op geloofwaardige wijze 
kunnen aantonen langer dan 90 dagen 
binnen een periode van 180 dagen op het 
grondgebied van twee of meer lidstaten te 
verblijven, zonder langer dan 90 dagen 
binnen een periode van 180 dagen op het 
grondgebied van een van de betrokken 
lidstaten te blijven 

Or. fr 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage III – punt 1 – streepje 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

–het aantal visa dat is afgegeven op grond 

van vertegenwoordigingsovereenkomsten 
Schrappen 

Or. fr 
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TOELICHTING 

Volgens de definitie van de Europese Commissie is het rondreisvisum een visum dat de 
houder ervan in staat stelt langer dan 90 dagen in de Schengenruimte te reizen binnen een 
periode van 180 dagen, op voorwaarde dat de houder niet langer dan 90 dagen in een enkele 
lidstaat verblijft. Het visum is een jaar geldig en kan met een jaar verlengd worden. 
 
Dit rondreisvisum een geheel nieuw type visum waarvan niet vergelijkbaars bekend is. Er 
bestaat geen visum voor een duur van meer dan 3 maanden waarmee de houder, zonder 
specifieke redenen, in meerdere lidstaten, in dit geval 26 landen, vrij kan reizen. 
 
Dit initiatief van de Europese Commissie is genomen na klachten van beroepssectoren die, in 
het kader van hun activiteiten, administratieve en logistieke moeilijkheden ondervinden bij 
het organiseren van hun verplaatsingen in de Schengenruimte. 
 
De Europese Commissie heeft tijdens de verschillende besprekingen naar voren gebracht dat 
een nieuw in te voeren rondreisvisum een groei van tussen 500 miljoen en 1 miljard euro per 
jaar zou kunnen bewerkstelligen.  
 
Ondanks de herhaalde verzoeken van de rapporteur is de Europese Commissie niet in staat 
geweest deze schatting nader te preciseren of te onderbouwen.  
 
De rapporteur onderkent weliswaar het belang om de problemen die bepaalde 
beroepscategorieën ondervinden, op te lossen, maar is ervan overtuigd dat de invoering van 
een nieuw rondreisvisum, wegens het ontbreken van een precedent, gebaseerd moet zijn op 
een voorzichtige en geleidelijke aanpak.  
 
Het gebrek aan betrouwbaar referentiemateriaal en gegevens over precedenten versterkt de 
mening van de rapporteur dat dit nieuwe soort visum slechts een succes kan opleveren als de 
uitvoering tijdens de eerste jaren aan strikte voorwaarden wordt onderworpen en de werking 
na deze eerste jaren geëvalueerd wordt. 
 
De rapporteur beoogt daarom de invoering van een visum dat enerzijds tegemoetkomt aan de 
moeilijkheden van de beroepssectoren die het meest te maken hebben met langer dan drie 
maanden durende verblijven binnen de Schengenruimte, en anderzijds op een regeling steunt 
die voldoende solide en zeker is om de visumafgifte aan te moedigen. 
 
Om de leesbaarheid van het voorstel te verhogen heeft de rapporteur ervoor gekozen de 
structuur van het Commissievoorstel te wijzigen door daarin artikelen volgens het model van 
de Visumcode op te nemen. 
 
1. Verduidelijking van het toepassingsgebied 

 
De Europese Commissie geeft geen nadere omschrijving van de categorieën personen die 
onder het toepassingsgebied van het rondreisvisum vallen. In overweging 4 wordt evenwel 
verwezen naar uitvoerend kunstenaars, studenten, onderzoekers, professionals uit de 
cultuursector, gepensioneerden, zakenlui, dienstverleners en toeristen.  
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Op grond van de effectbeoordeling bij de herziening van de Visumcode, maar niet specifiek 
voor het rondreisvisum, is de Europese Commissie van oordeel dat dit visum maar op een 
zeer klein aantal onderdanen uit derde landen van toepassing is: 60 000 tot 120 000 personen.  
 
Bij gebrek aan specifiek gedefinieerde categorieën kan iedere onderdaan van derde landen een 
rondreisvisum verkrijgen op voorwaarde dat aan een aantal criteria met betrekking tot 
economische en financiële middelen wordt voldaan. Het is daarom moeilijk de juistheid in te 
schatten van het aantal begunstigden dat door de Europese Commissie is genoemd.  
 
De rapporteur is van mening dat in geval van toeristen het ontbreken van beweegredenen en 
de onmogelijkheid om precieze en onbetwistbare documentatie te overleggen over 
voorgenomen reisroutes, tot onzekerheid bij de consulaire diensten kunnen leiden.  
 
Dientengevolge zou de afgifte van rondreisvisa van beperkte omvang zijn. De rapporteur is 
dan ook van oordeel dat de afgifte van een rondreisvisum aan toeristen niet wenselijk is; 
 
Voorts bestaan er sectoriële richtlijnen die van toepassing zijn op onderzoekers en studenten. 
Het is volgens de rapporteur van essentieel belang dat de wetgevers overlapping of 
verwarring voorkomen, zowel voor de aanvragers als voor consulaire diensten. Hij is dan ook 
van oordeel dat onderzoekers en studenten niet behoren te vallen onder het toepassingsgebied 
van rondreisvisa. 
 
Gezien de unieke en ongekende aard van het rondreisvisum vindt de rapporteur dat met dit 
visum moet worden beoogd het reizen te vereenvoudigen van professionals die geldige 
redenen hebben om langer dan drie maanden in de Schengenruimte rond te reizen en dat 
kunnen onderbouwen.  
 
Daarom stelt hij voor dat dit visum moet worden verleend aan kunstenaars en topsporters en 
hun begeleidend personeel, die de administratieve en logistieke belemmeringen in verband 
met de organisatie van een tournee of een toernooi van langer dan drie maanden in meerdere 
lidstaten van de Schengenruimte, duidelijk hebben kunnen aantonen.  
 
2. Verscherping van de voorwaarden en de procedures voor de afgifte van het 

rondreisvisum  

 
De afschaffing van de controles aan de binnengrenzen van de lidstaten maakt het volgen en 
het opsporen van een reiziger problematisch. De rapporteur is ervan overtuigd dat 
veiligheidsgaranties moeten zijn verkregen voordat het rondreisvisum wordt afgegeven, om 
zo de risico's van frauduleus gebruik, misbruik en illegale immigratie te beperken. 
 
Op grond hiervan stelt de rapporteur de volgende wijzigingen voor: 
 

a) Aanwijzing van de bevoegde autoriteit 
 
De bevoegde lidstaat is de lidstaat waarin de aanvrager het langst zijn beroepswerkzaamheden 
zal uitoefenen, en niet het eerste land van binnenkomst.  
 

b) Raadpleging van andere betrokken lidstaten 
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Om de afgifte van rondreisvisa en de dynamische ontwikkeling daarvan te vergemakkelijken 
is volgens de rapporteur een nauwe samenwerking tussen de lidstaten een eerste voorwaarde 
voor het slagen van dit nieuwe instrument. 
 
Daarom stelt hij voor de raadplegingsfase tussen de lidstaten waar de aanvrager voornemens 
is zich te vervoegen, te versterken om ervoor te zorgen dat al voor de afgifte van het visum 
elke twijfel is weggenomen.  
 
De duur van de consultatiefase is vastgesteld op 30 dagen om de autoriteiten van de lidstaten 
de tijd te geven die nodig is om de bewijsstukken te onderzoeken en, indien nodig, een 
bezwaar te formuleren als, op grond van de geldende regelgeving (Schengengrenscode), 
sprake is van een veiligheidsrisico of een risico van illegale immigratie. 
 

c) De aanvraagprocedure 
 
De rapporteur is, na nauwkeurig onderzoek van de door de Europese Commissie 
gepresenteerde lijst bewijsstukken, van mening dat deze gebreken vertoont: bepaalde 
gevraagde documenten zouden zonder moeite vervalst of onbruikbaar kunnen zijn, zoals bij 
voorbeeld een hotelreservering. 
 
Daarom wordt een uitgebreidere lijst voorgesteld. De lijst bevat onder meer door een of meer 
betrokken lidstaten vereiste werkvergunningen, een door de betrokken lidstaten erkende 
ziektekostenverzekering en met name een verklaring van de organisator van de artistieke 
tournee of het sportseizoen waarin het voorwerp, de activiteit, de reisroute, de duur van de 
artistieke tournee of het sportseizoen en het dienstverband van de aanvrager zijn opgenomen. 
 
De organisatie van een artistieke tournee of een sportseizoen hangt niet van toeval af maar 
vereist een lange voorbereiding die een jaar van te voren kan zijn begonnen. Voorts is de 
rapporteur van oordeel dat organisatoren in staat zijn om een verklaring en de documenten te 
verstrekken die de aanvrager nodig heeft om zijn aanvraag binnen de termijn van ten vroegste 
zes maanden en ten laatste twee maanden voor de aanvang van zijn activiteiten in te dienen. 
 
Gegeven de beslissende aard van de fase van onderzoek en raadpleging van andere lidstaten is 
de termijn voor de behandeling van de aanvraag op 40 dagen en in bijzondere gevallen op 60 
dagen gesteld.  
 
3. Verduidelijking van de voorwaarden voor verlenging 

 
De Europese Commissie stelt voor rondreisvisa voor de duur van een extra jaar te verlengen. 
De rapporteur meent dat dit buitengewoon soepel is en verzoekt de geldigheidsduur af te 
stemmen op de duur van de activiteiten indien die verlengd wordt.  
 
Zo is het mogelijk na afloop van een jaar een tournee voort te zetten of aan een sporttoernooi 
deel te nemen, gedurende een aanvullende periode van maximaal 60 dagen. Het spreekt voor 
zich dat de aanvraag aan het voorschrift moet voldoen niet langer dan 90 dagen binnen een 
periode van 180 dagen in één lidstaat te blijven.  
 
4. Afstemming met het nationale beleid inzake visa en immigratie 
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Met het oog op de soevereiniteit van de lidstaten en het nationale beleid op het gebied van 
visa en immigratie is de rapporteur van oordeel dat het rondreisvisum niet mag leiden tot 
concurrentie met nationale visa voor een verblijf van langere duur en verblijfsvergunningen.  
 
Het is van essentieel belang dat al bij de invoering van het rondreisvisum ervoor gezorgd 
wordt dat elk frauduleus gebruik uitgesloten is. De rapporteur is dan ook van oordeel dat de 
verkrijging van een rondreisvisum automatisch de ongeldigheid tot gevolg moet hebben van 
elk ander soort visum of verblijfsvergunning in het bezit van de aanvrager en het verlies van 
de uit een nationaal visum voor verblijf van langere duur of een verblijfsvergunning 
voortvloeiende rechten.  
 
De aanvraag van een rondreisvisum staat er echter niet aan in de weg dat de aanvrager eerder 
of op het moment van aanvraag in het bezit was van een nationaal visum voor lang verblijf of 
een verblijfsvergunning en sluit het gebruik daarvan niet uit nadat de geldigheidsduur van het 
rondreisvisum is verstreken.  
 
5. Bilaterale overeenkomsten 

 

De rapporteur is van mening dat in het kader van de behandeling van het rondreisvisum geen 
rekening moet worden gehouden met bilaterale overeenkomsten waarvan de inhoud niet 
bekend is bij de vertegenwoordigers van de Europese instellingen. 
 
In de praktijk worden dergelijke bilaterale overeenkomsten gesloten met derde landen die een 
minimaal veiligheidsrisico vormen, zoals Nieuw-Zeeland of Japan. 
 
De politieke en diplomatieke gevolgen van het opzeggen van lang bestaande overeenkomsten 
moeten zorgvuldig overwogen worden. Op grond hiervan is in het kader van een gewone 
wetgevingsprocedure, welke betrekking heeft op technische wijzigingen van een 
wetgevingshandeling, geen plaats voor bespreking van de inhoud van bilaterale 
overeenkomsten en hun verenigbaarheid met het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. 
 


