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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 

 

 

 datum 15 juni 2016 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32415 (R1915) 

Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk 

(Rijksvisumwet)  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 14 juni 2016 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.  

 

 

Overgenomen amendement 

 

Artikel 7 

14 (bijzondere gedelegeerde Bikker c.s.) dat regelt dat een visum langs elektronische weg 

kan worden aangevraagd alsmede dat nadere regels worden gesteld over de wijze waarop 

een zodanige aanvraag kan worden ingediend en over het beheer van opgenomen 

gegevens en bescheiden. 

 

Toerisme vormt voor alle landen en openbare lichamen van het Koninkrijk een belangrijke 

economische pijler. Gelet op de immer voortschrijdende technologische ontwikkelingen en 

in het kader van een doelmatige uitvoering van de rijkswet ten behoeve van de 

economische belangen van de landen is het wenselijk dat een visum ook langs 

elektronische weg kan worden aangevraagd.  
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Het onderhavig amendement strekt er dan ook toe dat een visum langs elektronische weg 

kan worden aangevraagd; voorts dat in gemeld verband nadere regels worden gesteld met 

betrekking tot de wijze waarop een zodanige aanvraag kan worden ingediend, alsmede 

met betrekking tot het beheer van opgenomen gegevens en bescheiden. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 15 

15 (bijzondere gedelegeerde Bikker c.s.) dat regelt dat de mogelijkheid voor partijen 

introduceert om desgewenst te trachten gerezen geschilpunten facultatief te beslechten 

door middel van conflictbemiddeling (“mediation”). 

 

Het onderhavig amendement introduceert de mogelijkheid voor partijen om desgewenst te 

trachten gerezen geschilpunten facultatief te beslechten door middel van 

conflictbemiddeling («mediation»). Een zodanig bemiddelingstraject lijkt uiterst zinvol gelet 

op de aard van denkbare geschilpunten en waarbij partijen duurzaam op elkaar zijn 

aangewezen.  

Het amendement veronderstelt dat indien een der partijen de andere(n) verzoekt om 

medewerking te verlenen tot het voorleggen van een geschilpunt aan een 

conflictbemiddelaar, die medewerking in redelijkheid ook zal worden verleend. Als 

conflictbemiddelaar kunnen, gelet op de hoedanigheid van partijen en afhankelijk van de 

kenmerken van het gerezen geschil, bijvoorbeeld een hoog rechtscollege c.q. een Hoog 

College van Staat, dan wel een ander deskundig instituut of speciaal daartoe ingestelde 

bijzondere commissie, optreden. Het amendement en de aard van mediation geven 

partijen daartoe voldoende vrijheid.  

Indien partijen onverhoopt en ondanks het bemiddelingstraject niet tot een vergelijk 

geraken, dan kan het geschilpunt alsnog met overeenkomstige toepassing van paragraaf 2 

van het Statuut voor het Koninkrijk aan de raad van ministers van het Koninkrijk worden 

voorgelegd. Het scheppen van de mogelijkheid van (voorafgaande) conflictbemiddeling 

past in de geest van de uitgangspunten voor geschillenbeslechting zoals afgesproken in 

Interparlementair Koninkrijksoverleg-verband. 

Ingetrokken. 

 

In de beweegreden wordt na “op basis van artikel 3, eerste lid, onderdelen b en 

g,” ingevoegd: alsmede artikel 38 

16 (Gevolmachtigde Minister van Aruba Boekhoudt) over het opnemen in de beweegreden 

dat het wetsvoorstel mede gebaseerd is op artikel 38 van het Statuut voor het Koninkrijk. 

 

Met het onderhavig amendement wenst de Arubaanse Regering te benadrukken dat de 

grondslag van deze Rijkswet ten onrechte uitsluitend op artikel 3, lid b en g van het 

Statuut gebaseerd is.  
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In de Nota naar aanleiding van het verslag (32415/R1915 nr.7) wordt vermeld dat “de 

materie die het onderhavige voorstel van rijkswet regelt in volle omvang een 

Koninkrijksaangelegenheid is”, en onder 1.3 van de memorie van toelichting wordt daar 

een nadere onderbouwing voor gegeven.  

 

De Arubaanse Regering kan dit niet onderschrijven. Het toelatingsbeleid ten aanzien van 

vreemdelingen is voor het overgrote deel een landstaak, en onderhavig voorstel van 

rijkswet gaat verder dan alleen algemene voorwaarden voor de toelating van 

vreemdelingen. Er worden wel degelijk zaken geregeld die op het gebied liggen van de 

autonomie van de landen. Als voorbeeld in dat kader kan het Protocol genoemd worden dat 

in 2003 door de minister van Buitenlandse Zaken en de Arubaanse minister van Justitie is 

ondertekend (zie bijlage). In het protocol wordt duidelijk vermeld dat toekenning van een 

visum voor Aruba een landsaangelegenheid is.  

Verworpen. Voor: GroenLinks en de Groep Kuzu/Öztürk. 

 

Artikel 6 

17 (De Roon) waarmee geëxpliciteerd wordt dat een visum verleend voor toegang tot een 

van de landen of openbare lichamen niet geldt als visum voor toegang tot Nederland. 

 

Het is raadzaam om ter vermijding van misverstanden deze toevoeging expliciet in de wet 

op te nemen. 

Verworpen. Voor: 50PLUS, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV.  

 

 

Moties 

 

18  19 (Ten Broeke) over per direct restrictieve migratie- en asielwetgeving ontwikkelen. 

Verworpen. Voor: Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de 

Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 


