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Introductie
Al jarenlang blijkt dat mensen die voor een kort bezoek naar ons land willen komen, 
maandenlang onnodig moeten wachten. Dit heeft grote gevolgen, want mensen missen 
hierdoor belangrijke gebeurtenissen zoals het afscheid nemen van ernstig zieke 
familieleden of het vieren van een bruiloft.
 
De afgelopen maanden ontvingen de PvdA en ChristenUnie tientallen klachten over de 
problemen bij het aanvragen van visa voor Nederland. Deze klachten - gebundeld in dit 
zwartboek - tonen de noodzaak aan voor Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken om 
snel orde op zaken te stellen bij het verlenen van visa.
 
De PvdA en ChristenUnie stellen daarom dat Nederland verplicht wordt geld van de 
aanvragers terug te storten, als Europese maximumtermijnen worden overschreden en de 
dienstverlening via de commerciële uitvoeringsorganisatie VFS Global wordt 
heroverwogen. Ook willen we dat er geld wordt vrijgemaakt om extra mensen aan te stellen 
om visa te verlenen.
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken streeft naar goede en toegankelijke dienstverlening 
voor mensen die een visum willen aanvragen voor Nederland. De vele klachten leggen 
pijnlijk bloot dat dit momenteel allesbehalve het geval is. We hopen met dit Zwartboek dat 
de ernst van de situatie doordringt en mensen snel weer tijdig visa kunnen aanvragen om 
familie in Nederland te bezoeken. 

Kati Piri
Don Ceder  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Rapport
Vanwege privacy-redenen zijn alle persoonlijke opmerkingen, die in dit document worden 
aangegeven als quotes of als individuele verhalen, geanonimiseerd.

De EU heeft met 61 landen afspraken gemaakt om visumvrij naar het Schengengebied te 
kunnen reizen.[1] Inwoners van de resterende landen in de wereld moeten voor een bezoek 
aan de Schengenlanden een zogenaamd visum kort verblijf (kvv) aanvragen. De 
voorwaarden voor het aanvragen van dit visum zijn op Europees niveau bepaald. Zo 
moeten aanvragers beschikken over een paspoort, geen gevaar zijn voor de nationale 
veiligheid, bewijzen dat er voldoende redenen zijn om terug te keren naar het land van 
herkomst en vingerafdrukken laten afnemen. Voor mensen die minder dan 55 euro te 
besteden hebben per dag, moet er iemand in Nederland - bijvoorbeeld een familielid of een 
zakenrelatie - garant staan. Als een aanvraag wordt goedgekeurd, kan de aanvrager voor 
maximaal 90 dagen (of korter) in het Schengengebied verblijven. 
 
Het aantal visumaanvragen groeide tussen 2011 en 2019 van 428.000 naar maar liefst 
739.679.[2] In 2018 kwam de helft van de aanvragen van toeristen; één op vijf waren in het 
kader van familiebezoek. Bij het beoordelen van aanvragen wordt volgens het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken streng gelet op “...eventuele gevaren voor de openbare orde, 
veiligheid en vestiging.”[3] Zo werden er in 2017 ruim 24.000 verzoeken afgewezen omdat 
het risico te groot werd geacht dat aanvragers zouden binnenkomen en in de illegaliteit 
zouden verdwijnen.[4]

 
Als gevolg van de coronapandemie werd er op 1 juli 2020 een Europees inreisverbod 
ingesteld voor reizigers uit landen met veel besmettingen. Dit leidde in 2020 en 2021 tot 
een drastische afname van het aantal visumaanvragen. Zo waren er in 2021 nog maar 
137.800 aanvragen.[5] Als gevolg daarvan werd besloten om tijdens deze ‘visumdip’ de 
besliscapaciteit af te schalen op het ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZa). Dit 
wordt bevestigd door Minister Hoekstra in de beantwoording op kamervragen die de PvdA 
eind juni 2022 stelde.[6] Toen per 1 juli 2021 het reguliere visumverleningsproces weer werd 
hervat, ontbrak het daardoor aan de ‘beschikbare personele en logistieke capaciteit’ op het 
ministerie.[7] Ook stonden - zoals de Minister aangeeft in de Staat van het Consulaire editie 
2022 - beperkingen van de IT-systemen een soepele herstart in de weg.[8] 
 

[1] EU visa policy - Consilium (europa.eu)
[2] Consulaire Beleidsnota 2019 (schengenvisum.info) & Staat van het Consulaire editie 2022
[3] Staat van het Consulaire editie 2022 (p. 22) 
[4] Risico groeit met toename aantal visa | Het Parool
[5] Staat van het Consulaire editie 2022 (p. 33) 
[6] Beantwoording vragen van het lid Piri (PvdA) over de lange wachttijden bij het aanvragen van een 
Schengenvisum voor Nederland
[7] Staat van het Consulaire editie 2022 (p. 21) 
[8] Ibid.
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https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-visa-policy/#visafree
https://schengenvisum.info/wp-content/uploads/2019/07/kamerbrief-inzake-staat-van-het-consulaire-editie-2019.pdf
https://www.parool.nl/nieuws/risico-groeit-met-toename-aantal-visa~b824a699/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://open.overheid.nl/repository/ronl-278fcd926cfe10dbb3f80e7333d4918a77624504/1/pdf/beantwoording-vragen-van-het-lid-piri-pvda-over-de-lange-wachttijden-bij-het-aanvragen-van-een-schengenvisum-voor-nederland.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-278fcd926cfe10dbb3f80e7333d4918a77624504/1/pdf/beantwoording-vragen-van-het-lid-piri-pvda-over-de-lange-wachttijden-bij-het-aanvragen-van-een-schengenvisum-voor-nederland.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-278fcd926cfe10dbb3f80e7333d4918a77624504/1/pdf/beantwoording-vragen-van-het-lid-piri-pvda-over-de-lange-wachttijden-bij-het-aanvragen-van-een-schengenvisum-voor-nederland.pdf
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Na een wereldwijde aanbesteding koos MinBuZa in 2018 om de externe dienstverlener 
VFS Global in dienst te nemen in acht van de negen regio’s in de wereld.[1] Dit bedrijf, 
wiens hoofdkantoor is gevestigd in Dubai, beheert ruim 2750 kantoren in 141 landen in de 
wereld. Terwijl in 2018 nog zo’n 184 miljoen aanvragen werden verwerkt door VFS Global, 
kampte de dienstverlener tijdens de coronajaren met een forse afname van aanvragen. 
Hierdoor had het bedrijf ten tijde van de herstart van het reguliere visumverleningsproces te 
maken met ‘sterke financieel-economische gevolgen’.[2] Doordat ook de besliscapaciteit op 
het ministerie was teruggebracht, kwam het visumafsprakensysteem hierdoor in meerdere 
landen zwaar onder druk te staan. Er werden minder aanvragen in behandeling genomen, 
er ontstonden lange wachttijden en aan de reguliere termijn van 15 dagen om een visum te 
behandelen, werd ruimschoots niet voldaan. 
 
De minister geeft aan dat anderhalf jaar na de hervatting van het reguliere 
visumverleningsproces, de capaciteit nog altijd niet op het niveau van pre-corona jaar 2019 
is.[3] Dit maakt duidelijk dat bij het afschalen van de besliscapaciteit op MinBuZa geen 
rekening is gehouden met het scenario dat de afname van aanvragen van tijdelijke aard 
zou zijn. Ook is het opvallend dat - ondanks dat uit dit zwartboek de grote onvrede blijkt van 
aanvragers over VFS Global - de Minister heeft besloten om ook voor andere consulaire 
processen (bijv. inburgering en paspoorten) deze externe dienstverlener in te schakelen.[4] 
 
Belangrijkste klachten 
Dat de problemen bij het visumverleningsproces tot de dag van vandaag aanhouden, blijkt 
uit de vele berichten die de PvdA heeft ontvangen. In totaal zijn er meer dan 50 klachten 
binnengekomen. Deze zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:  

1. Ontoegankelijkheid van de visumprocedure 
Uit klachten blijkt dat vóór de coronapandemie, in 
2018 en 2019, aanvragers moeite hadden met het 
maken van een afspraak. Echter is dit sinds de 
pandemie nog lastiger geworden. VFS Global 
schrijft op 28 juni 2022 op haar website dat 
aanvragers een langere wachttijd kunnen 
verwachten om een visumaanvraag in te kunnen 
dienen.[5] Dit beeld wordt bevestigd door de 
klachten die de PvdA binnenkreeg. Wanneer 
aanvragers een afspraak voor een visumaanvraag 
proberen te maken op de website, zijn er vaak 
geen data beschikbaar. Er zijn mensen die 
maandenlang de website in de gaten houden of er 
nieuwe afspraakmomenten beschikbaar komen, 
maar er met geen mogelijkheid tussen komen.

[1] VFS Global - Schengenvisum.info
[2] Staat van het Consulaire editie 2022 (p. 22) 
[3] Ibid. (p. 22) 
[4] Ibid. (p. 22)  
[5] Longer waiting time for visa applications | vfsglobal 
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Mijn ouders kunnen 
vanwege ziekte niet meer 

naar hun geboorteland. Wij 
wilden onze tante hier in 

Nederland uitnodigen voor 
een kort verblijf. Echter 
blijkt dit onmogelijk. Het 
hele proces waar je als 

burger vertrouwen in hebt, 
is weg.” 

- E.

https://schengenvisum.info/schengenvisum-kennisbank/vfs-global/
https://visa.vfsglobal.com/mar/en/nld/news/longer-waiting-time-for-visa-applications
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Iemand vertelde: “Ik stuur deze mail omdat ik me machteloos voel. [...] Ik ben sinds 2019 
bezig om een afspraak te maken bij het Nederlandse consulaat in Rabat (Marokko) via VFS 
Global voor mijn familie maar het lukt gewoon niet. Het lukt met geen mogelijkheid om daar 
een afspraak te maken, ik kom er gewoon niet in. Het is heel erg frustrerend en soms zit ik 
dag en nacht te proberen zonder succes. Ik heb 5 keer de papieren (garantstelling) moeten 
sturen naar mijn familie omdat het iedere 
keer niet lukt om een afspraak te maken. 
Ik wil graag dat mijn familie naar 
Nederland komt voor een kort verblijf, 
voor een hele belangrijke reden. Mijn 
oudste zoon heeft een beperking en heeft 
intensieve zorg nodig, mijn familie komt 
om mij te ondersteunen en helpen met de 
zorg omdat ik verder niemand heb.”

En: “Vanaf maart 2018 ben ik bezig met het bemachtigen van een afspraak bij VFS global 
voor de aanvraag van een schengenvisum voor mijn tante uit Marokko. [...] Helaas is het tot 
nu toe nog steeds niet gelukt om een afspraak te krijgen. Mijn tante die zelf geen kinderen 
kan krijgen heeft nu de geboorte van ons kind gemist. Een wens die haar is ontnomen 
doordat het krijgen van een afspraak bij VFS global onmogelijk is.”

Ook: “Ik heb afgelopen juli een visum aangevraagd [vanuit Suriname], eerst moest ik 
maanden wachten voordat er een datum vrij kwam, dat ging via een reisagent want er 
waren geen data beschikbaar. Alles is aan een bureau hier gegeven, dat heet VFS Global, 
die doen het wereldwijd. [...] er zijn nooit data beschikbaar.”

Tot slot: “Het is niet mogelijk om een afspraak te krijgen. Het bureau dat de afspraken regelt 
heeft al ruim een halfjaar geen slots beschikbaar. Klachten hierover worden niet serieus 
genomen.”

2. Gebrekkige dienstverlening
Ook blijkt dat er geen aanspreekpunt is waar 
mensen terecht kunnen voor vragen en 
klachten. Aanvragers die bovengenoemde 
problematiek ervaren, proberen doorgaans 
contact op te nemen met VFS Global ofwel de 
Nederlandse ambassade in het betreffende land. 
Wanneer de ambassade wordt benaderd met dit 
probleem worden mensen terugverwezen naar 
VFS Global, die ze vervolgens naar de website 
stuurt om een afspraak te maken. 

Dit wordt bevestigd door een mailwisseling tussen een aanvrager en een medewerker van 
Consulaire Zaken van het ministerie: “Op dit moment kan ik u alleen adviseren het 
afsprakensysteem te blijven controleren.” Ook laten de meldingen zien dat in meerdere 
gevallen de medewerkers van VFS Global aanvragers onvriendelijk en onbeleefd 
behandelen. Een enkele wordt zelfs verzocht geen contact meer op te nemen.
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“Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken laat mijn 
kleinkinderen en dochter, die 
hun oma en moeder willen 

zien, in de steek.”
- E.

“Ik voel me machteloos. Ik ben 
sinds 2019 bezig om een afspraak 

te maken voor mijn familie, maar het 
lukt gewoon niet.”

- O.
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Andere verhalen die we hebben ontvangen: “[De 
paspoorten van mijn schoonouders waren onvindbaar na 
afgave bij VFS Global] Toen we belden naar VFS Global 
in Beirut, zeiden ze keer op keer dat de paspoorten 
waren opgestuurd. Ze werden steeds onvriendelijker, 
zeiden dat het niet hun probleem was en "please stop 
calling us". Terwijl zij de paspoorten kwijt waren geraakt. 
Geen excuses, en ze namen al helemaal geen 
verantwoordelijkheid hiervoor. Telkens scheepten ze ons 
af met hetzelfde bericht, en bovendien behandelden ze 
ons buitengewoon onbeschoft.”

En: “Wanneer er contact wordt gezocht met de ambassade in Rabat wordt er consequent 
aangegeven dat visumaanvragen via VFS Global gaat en zij voor de rest niets kunnen 
betekenen.”

Ook: “Mijn dochter vertrok meer dan 20 jaar terug 
naar Nederland om te studeren. Ze [...] heeft een 
eigen gezin met twee jonge kinderen. Ik probeer al 
bijna een jaar een afspraak te regelen om mijn 
visumaanvraag in te dienen. Maar dit lukt niet. Als ik 
hier meer over wil weten, dan stuurt de ambassade en 
het ministerie van buitenlandse zaken mij naar het 
bureau dat de afspraken regelt. Het bureau reageert 
niet op klachten. Ik vind dat het ministerie van 
buitenlandse zaken [...] mijn kleinkinderen en dochter, 
die hun oma en moeder willen zien, in de steek laat.”

En: “Ik vind het heel vernederend hoe er met ons wordt omgegaan en de vereisten waar we 
aan moeten voldoen. [...] Toen ik binnen was bij VFS global, heb ik dat als mensonterend 
ervaren. [...] De mensen die je papieren behandelen zijn onbeschoft.”
 
Tot slot klachten geuit op de Surinaamse radio: “Ik vind het heel vernederend hoe er met 
ons wordt omgegaan en de vereisten waar we aan moeten voldoen. Je moet je bezittingen 
en je salaris opgeven. En als je binnenkomt bij Global, dat is gewoon mensonterend het lijkt 
alsof je een slaaf bent. Dat gevoel krijg je. Je hebt slavernij nooit meegemaakt maar zo 
word je behandeld, mensen zijn onbeschoft die je moeten behandelen. Ik ging voor de 
geboorte van een kleindochter en mijn zoon zou ook 40 worden daarom ging ik naar 
Holland. Ik vind het vernederend zo’n visum, het moet afgeschaft worden. Je moet met 

respect behandeld worden en dat gebeurt niet.”
 
“Er was niet eens een zitplaats en er waren ook 
oudere mensen die wachtten, een ouder echtpaar dat 
daar ook net zoals ik een uur moest wachten. We 
vroegen de mensen of we niet geholpen konden 
worden, we waren hier voor een tijdstip en begrijp niet 
waarom ze ons dan niet hebben verteld een tijdstip 
later te komen. Ik kreeg geen antwoord.”
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“Telkens werden we 
afgescheept met 

hetzelfde bericht, en 
bovendien behandelden 

ze ons buitengewoon 
onbeschoft.”

- M.

“Het is vernederend hoe 
met ons wordt omgegaan 
en de vereisten waar we 

aan moeten voldoen.”
- E.

“Er was geen zitplaats, 
terwijl er ook oudere 

mensen moesten wachten. 
Een ouder echtpaar moest 
een uur staand wachten.”

- S.
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3. Corruptie
Daarnaast is het door kwetsbaarheden op de 
website van VFS Global mogelijk om via 
zogenaamde bots op grote schaal afspraken voor 
een visumaanvraag te reserveren. Malafide 
bemiddelingsbureaus hebben van deze optie 
gebruik gemaakt en verkopen vervolgens 
afspraken door voor rond de 100 euro aan 
aanvragers. Het ministerie geeft aan op de 
hoogte te zijn van deze problemen.

Op de website www.nederlandwereldwijd.nl worden aanvragers aangeraden “...om zelf een 
afspraak te maken en geen gebruik te maken van deze bemiddelingsbureaus .”[1] In een 
mailwisseling met de afdeling Consulaire Zaken wordt een aanvrager gewaarschuwd dat 
door gebruik te maken van een dergelijk bureau, de aanvrager “...deze praktijken mede in 
stand houdt.”[2] 

Ondanks dat er is gepoogd maatregelen tegen deze bureaus te nemen,[3] blijkt uit klachten 
dat MinBuZa er nog niet in is geslaagd om deze malafide tussenpersonen aan te pakken. 
En doordat er nog altijd een gebrek aan afspraken is op de website van VFS Global, 
resteert voor sommige aanvragers alleen de optie om gebruik te maken van een dergelijk 
bemiddelingsbureau. 

Een verhaal dat we binnen kregen: “De situatie bij VFS Global is momenteel nog verder 
verslechterd. Het is op dit moment helemaal niet mogelijk om een afspraak in te plannen. 
Deze worden namelijk door louche tussenpersonen opgekocht, waarna de aanvrager tegen 
betaling en het inleveren van persoonlijke gegevens via de tussenpersoon een afspraak 
kan maken.”

En: “Ik ken mensen die gewoon 150 euro per persoon 
hebben betaald en die hebben direct hun visum 
gekregen [vanuit Suriname]. Ik heb naar aanleiding 
daarvan contact gehad met het klachtenbureau van 
buitenlandse zaken in Nederland en die zouden het 
allemaal onderzoeken. Mensen krijgen gewoon een 
visum zonder wachttijd, als ze 150 euro kunnen 
betalen.”

[1] Schengenvisum kort verblijf aanvragen in Marokko | Nederland Wereldwijd
[2] Zie bijlage
[3] Ibid. 
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“Wie betaalt, kan in 
aanmerking komen voor een 

visum. Wie dat niet doet, 
heeft niet eens toegang tot 
het VFS Global kantoor.”

- S.

“Ik ken mensen die 150 
euro per persoon 

hebben betaald en direct 
hun visum kregen.”

- D.

“Het is niet mogelijk om een afspraak in te plannen. Deze worden 
namelijk door louche tussenpersonen opgekocht.”

- C.

http://www.nederlandwereldwijd.nl/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/visum-nederland/schengenvisum/aanvragen-marokko
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Bijzondere knelpunten
In beantwoording op Kamervragen van de PvdA wordt aangegeven dat er in meerdere 
‘hoog volume’ landen ‘bijzondere knelpunten’ plaatsvinden.[1] Naast India, de Filipijnen, 
Thailand, Vietnam, Algerije en Pakistan, zijn er met name in Marokko en Suriname lange 
wachttijden. De vele berichten die de PvdA ontving uit deze twee landen - die allebei een 
historische band met Nederland hebben - bevestigen dit beeld. 
 
Suriname
In 2019 werden er vanuit Suriname 19.338 
aanvragen gedaan voor een kvv voor het 
Schengengebied. 94 procent van deze aanvragen, 
waarvan een overgrote meerderheid werd 
goedgekeurd, waren bedoeld voor een bezoek aan 
Nederland.[2] Dit is eenvoudig te verklaren gezien 
het feit dat Nederland zo’n 360.000 Nederlanders 
met een migratieachtergrond uit Suriname telt.[3] 
 
Het is echter opvallend dat Surinamers überhaupt 
een visum moeten aanvragen. Bijna alle andere 
landen in Zuid-Amerika hebben namelijk met de EU 
afspraken gemaakt over visumvrij reizen (zie 
afbeelding). En gezien het lage aantal Surinamers 
dat in Schengenlanden asiel aanvraagt - zeventien 
in de afgelopen drie jaar in Nederland bijvoorbeeld - 
kan de angst voor migratie dit niet verklaren.[4] 

Ruim twee jaar geleden - toen de regering 
van Desi Bouterse werd vervangen door de 
regering van de huidige president Chan 
Santokhi - is er door toenmalig Minister van 
Buitenlandse Zaken Stef Blok met zijn 
Surinaamse collega gesproken over 
visumliberalisatie.[5] Nederland heeft toen 
zijn steun uitgesproken voor het starten 
van een onderzoek door de Europese 
Commissie, dat geldt als een eerste stap 
naar de afschaffing van de visumplicht. Wel 
leefden er zorgen dat Suriname voorlopig 
nog niet aan de voorwaarden van de 
Commissie zou voldoen, onder andere op 
het gebied van de rechtsstaat en goed 
bestuur. 
 

[1] Beantwoording vragen van het lid Piri (PvdA) over de lange wachttijden bij het aanvragen van een Schengenvisum voor 
Nederland
[2] Antwoord-Kamervragen-van-het-lid-Sjoerdsma-D66-aan-M-en-MinJenV-over-visumplic (overheid.nl)
[3] Migratie uit Suriname en Surinaamse inwoners in Nederland (update 2022!) | AlleCijfers.nl
[4] Asylum Trends (Hoofdrapport) (ind.nl)
[5] Antwoord-Kamervragen-van-het-lid-Sjoerdsma-D66-aan-M-en-MinJenV-over-visumplic (overheid.nl)
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“Het kan toch niet dat iemand die 
al dertig of veertig keer in 

Nederland is geweest omdat de 
kinderen daar wonen en werken, 
dezelfde behandeling krijgt als 

iemand van wie verwacht wordt dat 
hij of zij een baan gaat zoeken in 
Nederland. Laten we elkaar een 

stukje menswaardige behandeling 
geven. De Surinamer heeft daar 

recht op.”
- K.

https://open.overheid.nl/repository/ronl-278fcd926cfe10dbb3f80e7333d4918a77624504/1/pdf/beantwoording-vragen-van-het-lid-piri-pvda-over-de-lange-wachttijden-bij-het-aanvragen-van-een-schengenvisum-voor-nederland.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-278fcd926cfe10dbb3f80e7333d4918a77624504/1/pdf/beantwoording-vragen-van-het-lid-piri-pvda-over-de-lange-wachttijden-bij-het-aanvragen-van-een-schengenvisum-voor-nederland.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-278fcd926cfe10dbb3f80e7333d4918a77624504/1/pdf/beantwoording-vragen-van-het-lid-piri-pvda-over-de-lange-wachttijden-bij-het-aanvragen-van-een-schengenvisum-voor-nederland.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-94bb8558-38d7-4249-be49-c25ef31d6c3a/1/pdf/beantwoording-vragen-van-een-lid-van-d66-over-de-visumplicht-tussen-de-schengenzone-en-suriname.pdf
https://allecijfers.nl/migratie-nationaliteiten-geboortelanden/suriname/#:~:text=In%202022%20waren%20er%20in,was%20(de%20tweede%20generatie).
https://ind.nl/nl/documenten/11-2022/at-oktober-2022-hoofdrapport.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-94bb8558-38d7-4249-be49-c25ef31d6c3a/1/pdf/beantwoording-vragen-van-een-lid-van-d66-over-de-visumplicht-tussen-de-schengenzone-en-suriname.pdf
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Om Suriname te ondersteunen bij het wegwerken van deze blokkades voor visumvrij 
reizen, nam de Tweede Kamer in november 2020 een amendement aan die €500.000 
hiervoor vrijmaakte.[1] En alhoewel in de tussentijd Suriname voor Nederlanders 
toegankelijk is geworden zonder visa,[2] is van visumvrij reizen van Surinamers naar 
Nederland nog altijd geen sprake. Het is opvallend dat in de begroting van MinBuZa voor 
2023 het ondersteunen van Suriname voor het verkrijgen van visumvrij reizen niet expliciet 
wordt genoemd als prioriteit.[3] 

Marokko
Vorig jaar  werden er door Marokkanen 157.100 aanvragen ingediend voor een visum naar 
het Schengengebied, waarvan er 27,6 procent werd geweigerd.[4] Dit afwijzingspercentage 
ligt een stuk hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 13,5 procent. 

Ook voor andere Afrikaanse landen, die geen 
van allen beschikken over visumvrij reizen, ligt 
het afwijzingspercentage hoger. Dit blijkt onder 
meer uit onderzoek van de Deutsche Welle uit 
2018, die concludeerde dat 20 procent van de 
aanvragen van Afrikanen naar Duitsland 
geweigerd zijn. Dit komt onder meer doordat 
Afrikaanse landen worden gezien als landen 
met een ‘hoog migratie potentie’.[5] Van de 
Schengenlanden staat Nederland op nummer 
drie als populairste bestemming voor 
Marokkanen die een kort bezoek aan 
Nederland willen brengen.[6] Net als in het 
geval van Suriname is dit eenvoudig te 
verklaren: in totaal hebben zo’n 419.272 
Nederlanders een migratieachtergrond uit 
Marokko.[7] Dat juist in Marokko problemen zijn 
ontstaan bij het aanvragen van visa heeft dus 
grote consequenties, zoals ook blijkt uit de 
klachten.

[1] https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9297dbfe-addd-48bd-8d56-
d073386c1d3b&title=Amendement%20van%20het%20lid%20Sjoerdsma%20c.s.%2035570-
V-17%20over%20middelen%20t.b.v.%20government-to-government%20samenwerking.docx 
[2] Reisadvies Suriname | Ministerie van Buitenlandse Zaken (nederlandwereldwijd.nl)
[3] V Buitenlandse Zaken Rijksbegroting 2023 | Begroting | Rijksoverheid.nl 
[4] Morocco Listed Amongst Top 5 Countries Where Highest Number of Schengen Visa Applications Was Lodged - 
SchengenVisaInfo.com
[5] No visas for Africans? – DW – 06/07/2018
[6] Morocco Listed Amongst Top 5 Countries Where Highest Number of Schengen Visa Applications Was Lodged - 
SchengenVisaInfo.com
[7] StatLine - Bevolking met migratieachtergrond; geslacht, leeftijd, 1 januari (cbs.nl)
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“Ik probeer al ruim een maand 
een afspraak te maken voor een 

visum kortverblijf voor mijn 
schoonouders in Marokko. Ik 
beval in februari 2023 en wil 

graag dat mijn schoonmoeder 
komt zodat ze mij kan verzorgen 

en helpen met de kinderen.”
- L.

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9297dbfe-addd-48bd-8d56-d073386c1d3b&title=Amendement%20van%20het%20lid%20Sjoerdsma%20c.s.%2035570-V-17%20over%20middelen%20t.b.v.%20government-to-government%20samenwerking.docx
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9297dbfe-addd-48bd-8d56-d073386c1d3b&title=Amendement%20van%20het%20lid%20Sjoerdsma%20c.s.%2035570-V-17%20over%20middelen%20t.b.v.%20government-to-government%20samenwerking.docx
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9297dbfe-addd-48bd-8d56-d073386c1d3b&title=Amendement%20van%20het%20lid%20Sjoerdsma%20c.s.%2035570-V-17%20over%20middelen%20t.b.v.%20government-to-government%20samenwerking.docx
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/suriname
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/begrotingen/2022/09/20/v-buitenlandse-zaken-rijksbegroting-2023
https://www.schengenvisainfo.com/news/morocco-listed-amongst-top-5-countries-where-highest-number-of-schengen-visa-applications-was-lodged/
https://www.schengenvisainfo.com/news/morocco-listed-amongst-top-5-countries-where-highest-number-of-schengen-visa-applications-was-lodged/
https://www.schengenvisainfo.com/news/morocco-listed-amongst-top-5-countries-where-highest-number-of-schengen-visa-applications-was-lodged/
https://www.dw.com/en/why-few-visas-are-issued-for-africans-wanting-to-come-to-germany/a-44097212
https://www.schengenvisainfo.com/news/morocco-listed-amongst-top-5-countries-where-highest-number-of-schengen-visa-applications-was-lodged/
https://www.schengenvisainfo.com/news/morocco-listed-amongst-top-5-countries-where-highest-number-of-schengen-visa-applications-was-lodged/
https://www.schengenvisainfo.com/news/morocco-listed-amongst-top-5-countries-where-highest-number-of-schengen-visa-applications-was-lodged/
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/70787ned/table?searchKeywords=Marokko
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Aanbevelingen
Nederland is een internationaal georiënteerd land, waarin veel mensen wonen die een 
migratieachtergrond hebben. Dit betekent dat veel Nederlandse burgers nauwe banden 
hebben met mensen in het buitenland. Om in staat te zijn om belangrijke gebeurtenissen in 
Nederland van familieleden, vrienden of andere relaties bij te wonen, mag er van de 
overheid worden verwacht dat aanvragen voor visa tijdig worden afgehandeld. 
 
Uit klachten in dit zwartboek blijkt dat door lange wachttijden bij de externe dienstverlener 
VFS Global dit te vaak niet het geval is en hierdoor mensen onnodig lang van elkaar 
worden gescheiden. Ook is er van “...goede en toegankelijke dienstverlening bieden...voor 
mensen die ons land willen bezoeken” - zoals de ambitie van MinBuZa luidt - [1] geen 
sprake; mensen kunnen nergens terecht met hun vragen en worden onvoldoende geholpen 
door ambassades in de wereld. 
 
Door het falen van het commerciële bedrijf VFS Global, waarvoor MinBuZa als 
opdrachtgever de verantwoordelijkheid draagt, zijn mensen aangewezen tot corrupte 
bemiddelingsbureaus. Dit lijkt met name in Suriname en Marokko het geval te zijn, waar de 
grootste problemen zich voordoen. De beste manier om dit tegen te gaan is door op korte 
termijn het visumverleningsproces weer op orde te krijgen. 
 
De PvdA doet hiervoor de volgende aanbevelingen: 

• Breng de besliscapaciteit op orde. Volgens de Europese Visumcode moeten lidstaten 
voldoende gekwalificeerde staf inzetten om het proces soepel te laten verlopen.[2] Maak 
daarom meer FTE’s vrij op MinBuZa waardoor er sneller besluiten kunnen worden 
genomen. 

• Investeer in menselijke maat op ambassades. Mensen moeten bij de ambassades, 
het uithangbord van Nederland in de wereld, terecht kunnen met hun vragen. 
Investeringen in het postennet - die in het regeerakkoord zijn aangekondigd - moeten er 
ook toe leiden dat mensen altijd iemand aan de telefoon kunnen krijgen. 

• Vereenvoudig het visumverleningsproces. Op dit moment moeten mensen vanuit 
Suriname of Marokko die vaker een visum voor Nederland hebben gekregen, elke keer 
het volledige proces doorlopen. Maak het daarom makkelijker voor mensen die eerder 
een positief visumbesluit hebben gekregen om een visum aan te vragen. 

• Biedt online dienstverlening aan. In het regeerakkoord wordt de ambitie uitgesproken 
voor toegankelijkere dienstverlening voor Nederlanders in het buitenland. Maar ook voor 
mensen die Nederland willen bezoeken moeten diensten (met uitzondering van het 
afnemen van vingerafdrukken) online kunnen worden afgenomen. Zo voorkom je dat 
mensen meerdere keren lange afstanden moeten afreizen.

[1] bijlage-inzake-de-staat-van-het-consulaire-vijfde-editie-2022.pdf (overheid.nl) (p. 4)
[2] EU Visumcode - Schengenvisum.info
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• Hanteer de Europees gestelde termijnen. Zoals de Visumcode voorschrijft, moeten 
aanvragen binnen vijftien kalenderdagen zijn verwerkt.[1] Het is niet meer dan logisch dat 
een aanvraag ook binnen een redelijke termijn van een week kan worden ingediend. 
Aangezien mensen door de lange wachttijden soms de gebeurtenis missen waarvoor ze 
naar Nederland willen afreizen, moeten zij hun geld kunnen terugkrijgen als er langer 
dan de uiterste termijn van 45 kalenderdagen over is gedaan. 

• Heroverweeg de samenwerking met VFS Global. De laatste jaren heeft VFS Global 
niet de kwaliteit kunnen bieden waar Nederland naar zou moeten streven. Daarom zou 
MinBuZa met inachtneming van de kosten, effectiviteit en de beoogde dienstverlening 
moeten heroverwegen of Nederland moet blijven werken met een commercieel bureau. 
De Visumcode schrijft immers voor dat alleen als ‘last resort’ een externe dienstverlener 
kan worden ingeschakeld.[2] 

[1] Ibid. 
[2] Ibid.
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Bijlage: de ingezonden 
verhalen
Reacties op Twitter

“Niet alleen in Marokko. Veel slechte ervaringen met VFS Global. Kastje, muur en 
Ambassades ook slecht bereikbaar. Zoek maar eens op nederlandwereldwijd.nl naar 

directe contactgegevens/e-mail van een Ambassade…”
- P.

“Ik heb een vergelijkbare klacht. De betreffende ambassade ook geïnformeerd dat de 
enige weg om een afspraak te krijgen was via een tussenpersoon en tegen extra betaling. 

Hier is niet op gereageerd en krijg geen gehoor. Kan de informatie doorsturen via de 
mail.”
- N.

“VFS Global is een corrupte oplichtersbende, ik heb zeer slechte ervaringen met ze in 
Bangkok. Bovendien is het een slecht idee de uitgifte van visa te outsourcen aan een 

monopolist.”
- A.
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Ingezonden mails

“Helaas is het mij ook niet gelukt om mijn gezin naar Nederland te halen omdat ik niet aan 
een afspraak kan komen. Ik was van plan mijn gezin, 2 kinderen en partner, voor de 
zomer van 2022 naar Nederland te brengen. Mijn kinderen hebben de Nederlandse 

nationaliteit en mijn vrouw is nog nooit in Nederland geweest. Helaas, omdat de VFS en 
de ambassade en de ministerie van buitenlandse zaken al langer dan een jaar niks aan 
de problemen doen. Heb ik mijn dochter van 5 jaar niet naar school kunnen brengen in 
Nederland. Mijn gezin zit dankzij VFS nog steeds in Marokko. Ik wil ze zsm meenemen 
maar ik kan helaas geen afspraak maken. Ik wacht langer dan een jaar. Mijn vrouw wil 
samen met mijn kinderen op grond van gezinshereniging naar Nederland komen. Het 

ministerie van buitenlandse zaken stuurt mij gewoon terug naar de de VFS. En de VFS 
geeft elke keer aan dat ze bezig zijn de probleem op te lossen.”

- M.

“Ik zag uw oproep inzake de visumproblematiek. Als advocaat sta ik vaak mensen hierin 
bij. Het begint allereerst al bij de aanvraag, vaak loopt dit via VFS Global. Praktische 

problemen: geen data beschikbaar voor het maken van een afspraak, of lang wachten. 
Verder moet je soms betalen online via creditcard of ander systeem, is niet altijd 

beschikbaar bij de desbetreffende vreemdeling. Informatievoorziening ook matig, contact 
lastig. Vervolgens de besluitvorming. Bij een afwijzing wordt een standaard 

kruisjesformulier gebruikt met een standaard motivering. Vaak wordt dan getwijfeld aan 
het doel van het bezoek en de omstandigheden en de waarborgen voor tijdige terugkeer. 
In zaken met Marokkanen komt dit zeer veel voor. Vervolgens moet men in bezwaar en 
dan krijg je pas meer informatie wat precies de afwijzingsgrond is, terwijl ik van mening 
ben dat je onduidelijkheden in de aanvraagfase kan oplossen door als VFS Global of de 

Ambassade de uitvraag te doen naar de vreemdeling om duidelijkheid met onderbouwing/
bewijsstukken. Vervolgens krijg je vaak pas in bezwaar een vragenlijst opgestuurd die 

men moet invullen (waarom doe je dit niet in de aanvraagfase). Verder praktisch: 
bezwaren duren lang, willekeur, bewijslast zeer hoog.”

- A.
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“Mijn broer woont in Engeland. Hij heeft een vrouw met Indonesische nationaliteit en 
samen een zoon met Nederlands paspoort. Sinds de Brexit is in Engeland de visum 

aanvraagprocedure aan de markt overgelaten. Een visum is kostbaar, het kost veel tijd 
om een telefonische afspraak te maken, vervolgens persoonlijk langs komen in kantoor in 
Londen en dan duurt het nog enkele maanden, voordat er een visum voor het gezin klaar 

is. Vanwege de afnemende gezondheid van onze moeder is een inreisvisum voor 
Schengenlanden zeer gewenst. Met een doktersverklaring vanuit het verzorgingstehuis 

probeert hij nu een 3-maanden geldend flexibel inreisvisum te krijgen. Er is geen 
alternatief voor deze bureaucratische gang van zaken, waar marktpartijen ook nog een 

slaatje uit slaan. Dus uw oproep gaat mogelijk helpen, ook inzake mensen die geen 
dubbele nationaliteit (Indonesië-NL) kunnen hebben.”

- L.

“I saw your post on Facebook, I am one of the people that faced a lot of difficulties for an 
important visit to the Nederland, the problem is that the dutch embassy in rabat gives all 

the right to an organization (VFS glabol) to control all the process from taking 
appointments, paying and receiving your passport back! The big problem is that it's almost 
impossible to get an appointment for a visa, getting an appointment is free, but VFS gives 

all the appointment to some people (that may work with VFS) so if you just want an 
appointment that is usually free now you have  to buy it for 100 euro minimum! I hear a lot 

of stories like that from a lot of people that wants to get a visa for the Nederland, i think 
the embassy have to control that more.”

- O

“Via vfs.global probeer ik al maanden een visum afspraak te maken voor een familielid 
maar je krijgt geen afspraak u kunt het zelf uitproberen dan kunt u er achterkomen, terwijl 
de afspraken via social media worden aangeboden je moet natuurlijk de gegevens van de 
visum aanvrager geven dan kunnen ze voor je een afspraak maken voor heel veel geld. Ik 

hoop dat u er wat aan kan doen om dit te stoppen.”
- A

“Ik probeer al maanden lang om een visum afspraak voor mijn schoonmoeder te maken 
via VFS Global maar helaas zijn er geen afspraken terwijl ze wel via via verkocht, mensen 

hebben er zelfs €300,- voor betaald, zonder de €25,- die je bij de bank betaald voor de 
afspraakbewijs, ik het vermoeden dat de werknemers die in Tanger en Rabat voor VFS 

Global werken alles blokkeren en ze op straat verkopen.
Ik ben blij dat u dit wilt stoppen.”

- O.
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“Via rondgaande berichten op WhatsApp over problemen bij het maken van visum 
afspraken (VFS Global in Marokko) wordt er aangeraden om contact met u op te nemen 
hierover zodat deze kwestie eens serieus onder handen genomen wordt bij de minbuza.  
Hieronder kunt u lezen dat ik een klacht heb gestuurd naar Nederland wereldwijd (brief 

Maandag 17 oktober 2022) aan het ministerie buitenlandse zaken.  Zoals u kunt lezen is 
hun antwoord een standaard antwoord die al jaren gebruikt word. Ook vragen zei om 

gegevens van de contact personen die afspraken verkopen in Marokko!! Dit is niet mijn/
onze taak om hun op te sporen. Ik ben van mening dat minbuza de afspraken website van 
VFS Global door eigen IT specialisten moet na laten kijken zodat Nederland VFS Global 

erop kan aanspreken dat hun website niet "bot" *proof is. Een bot is een software 
programma die 24/07 online zoekt naar afspraken die vrij komen op de website van VFS 
Global en als het ware het bijna onmogelijk maakt voor ons om een afspraak te kunnen 
maken. Dit is uiteraard big business voor de tussen handelaren en VFS Global faciliteert 
hun daarin op een indirecte manier. Ik lees in uw Kamervragen dat u het een en ander al 

gevraagd heeft over de problemen bij het maken van een visum afspraak, ik wil u hiervoor 
bedanken en hoop dat u nog een keer de verantwoordelijken even wakker schudt over 

het feit dat wij als mensen niet tegen geautomatiseerde zoek robots op kunnen.”
- M. 

“Nadat ik u bericht heb gezien op u Facebook voelde ik me genoodzaakt om u te 
berichten. Jammer genoeg zitten we in een erg vervelende situatie zoals u misschien wel 
heeft gelezen is het onmogelijk om een visum afspraak te maken, ik ben al 3 maanden 

bezig om een afspraak te bemachtiging en dat is tot op heden niet gelukt als ik contact op 
neem met VFS.GLOBAL wordt ik doorverwezen naar de site waar er ook geen afspraken 
mogelijk op zijn. Ik hoop dat hier snel een oplossing voor komt omdat het erg jammer is 

dat fraudeurs afspraken door verkopen voor bedragen vanaf 100 euro.”
- A.

“Hello, I’m trying to make an appointment with VFS in Rabat. When selecting Netherlands 
Visa appication center Rabat is direct get an message: there are no open days availible. 

But cannot even select a day? What should we do?”
- L.

“Ik probeer al ruim een maand een afspraak visum kortverblijf voor mijn schoonouders in 
Marokko te krijgen. Ik beval in februari 2023 en ben medisch en wil graag dat mijn 

schoonmoeder komt zodat ze mij kan verzorgen en helpen met de kinderen. Helaas is dit 
tot op heden niet gelukt. Heb contact gehad via t whatsapp nummer van Nederland 

Wereldwijd, echter kunnen zij ook niks voor ons betekenen.”
- T.
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“Langs deze weg wil ik een klacht indienen tegen het orgaan VFS Global te Rabat. Het 
maken van een afspraak via de website van VFS Global is onmogelijk. Ik ben al meer dan 

een half jaar bezig om een afspraak te maken zonder resultaat. Mijn kinderen zouden 
begin september in Nederland naar school moeten gaan dat is dus niet doorgegaan. 
Omdat ik geen visumafspraak voor hun moeder kon krijgen  Ook indien je telefonisch 

contact maakt met VFS Global Rabat krijg je te horen dat je het maar moet blijven 
proberen. Als je een klacht ingediend bij VFS Global dan krijg je een standaard antwoord, 
dat je via Twitter of Facebook moet reageren. Lijkt mij juist in deze tijd onlogisch om via 
deze medium je beklag te doen. Het proces loopt hierna vast. Om toch een afspraak te 
maken bij de instantie, kan je gebruik maken van een tussenpersoon in Marokko. Deze 
tussenpersoon rekent ongeveer 100€ voor zijn dienst. Dit is alleen voor een afspraak !! 
Ook zijn er verhalen dat deze tussenpersonen het systeem van VFS global kapen door 

gebruik te maken van zogenaamde bots. Een bot is een softwareprogramma dat 
automatische, repetitieve en vooraf gedefinieerde taken uitvoert. Bots imiteren of 

vervangen meestal het gedrag van een menselijke gebruiker. Aangezien ze 
geautomatiseerd zijn, werken ze veel sneller dan menselijke gebruikers. Wij hebben last 

van de tussenpersonen die voor ons, het maken van een afspraak, onmogelijk maakt. Het 
systeem wat door de Nederlandse overheid ingehuurd wordt, deugd naar mijn inziens 

niet. Ik dien daarom een klacht in. En hoop dat u onze stem dichterbij de 
hoofdverantwoordelijken kan brengen zodat er szm een oplossing voor deze drama 

komt.”
- R.

“Ik ben al vanaf mei 2022 bezig om een aanvraag in Marokko te maken, via VFS Global. 
Mijn ouders kunnen niet meer vanwege ziekte naar hun geboorteland. Wij wilde onze 

tante hier naar Nederland uitnodigen voor een korte verblijf. Echter is dit onmogelijk via de 
normale weg. Klachten worden door VFS Global afgedaan met mail of Twitter je 

probleem. Je krijgt als antwoord een standaard e-mail terug waar je niets aan hebt. Het 
hele proces waar je als burger vertrouwen in hebt is weg. Enige wat je kan doen is om in 
Marokko via een tussenpersoon een afspraak kopen. Deze illegale praktijken zullen we 
nooit maken, omdat je dan het systeem stimuleert. Ze gebruiken bot’s die automatisch 

afspraken maken. Dus je kan dag en nacht, wat ik ook echt letterlijk gedaan had, afspraak 
maken maar het zal je nooit lukken. De minbuza Den Haag is op de hoogte maar ik zegt 
met een nieuw systeem te komen. Hoe lang we nog moeten wachten is onbekend. De 

Kamervragen die u stelde aan Minister Wopke Hoekstra waren zeer kritisch. Ik vraag me 
af of de minister hiervan, de bots die de afspraken systeem kapen, op de hoogte is. Ik 
hoop dat u hierin iets kan betekenen. Wij hebben een hele appgroep waar ieder met 

dezelfde probleem komt. Het is echt een structurele probleem waar geen einde of uitzicht 
in zit.”
- E.
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“Waarom is het bij VFS global zo een opgave om een afspraak te maken terwijl de 
procedure vanuit België, die werken met TLS contact, zoveel gemakkelijker is. Gister 

elektronische visumaanvraag ingediend en direct referentienr gekregen om een afspraak 
in te boeken. Werkelijk waar een wereld van verschil. Misschien ook iets om aan te 

kaarten dat het ook anders kan.”
- L.

“Erg bedankt dat jullie zich voor ons willen inzetten. Een belangrijke punt is het benoemen 
van de afspraken omgeving die destijds onvoldoende beveiligt was en hierdoor door 
tussenpersonen misbruikt werd. Welke doeltreffende maatregelen heeft VFS Global 

genomen om ervoor te zorgen dat de online afspraken omgeving niet meer toegankelijk is 
voor tussenpersonen en voor "auto appointments software" bots (Deze bot software werd 

veelvuldig door de tussenpersonen gebruikt om (onze) afspraken mee te kapen en dit 
door te kunnen verkopen op straat).”

- P.

“Heel mooi initiatief en zeer nodig. Het is bijna niet mogelijk om aan een afspraak te 
komen, tenzij je deze ergens koopt op straat bij tussenpersonen. Hier ook vaak gemaild, 
maar we bleven maar te horen krijgen dat wij het maar moeten blijven proberen via de 

website. Wat helaas maanden niet lukte. Ik hoop dat er verbetering zal komen en dat we 
makkelijker een afspraak kunnen krijgen.”

- F.

“Ik heb ook nare ervaringen dit jaar meegemaakt om een visum voor mijn vrouw te 
krijgen. Wij zijn beide 65+, ik ben Nederlander en mijn vrouw Surinamer. Ik heb de 

Nederlandse ambassade bezocht in Suriname om dit te regelen, maar dat lukte niet. Het 
moest allemaal via VFS met allerlei formaliteiten dat maanden duurde. Garantstelling kon 
ik ook niet regelen op de ambassade in Suriname, ik moest terug naar Nederland om het 
daar te regelen. Dit terwijl mijn vrouw al een aantal keren bij mij op bezoek is geweest in 
Nederland. Waarom kan in Suriname de visumaanvraag bij VFS niet online,  terwijl het in 
Nederland voor de nederlanders wel online geregeld kan worden bij VFS? Sterker nog: 

Waarom kunnen de Surinamers niet visumvrij naar Nederland?”
- K.
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“Het is zo goed als onmogelijk om een afspraak te regelen. Er wordt er blijkbaar in 
gehandeld alsof het normaal is. Ook heb ik gehoord van andere dat zelfs mensen met 
een dringende redenen zoals ziekte in Nederland met afspraak hier moeilijk aan een 
afspraak komen waardoor hun afspraken allemaal geannuleerd moeten worden. Voor 
mijn oma van 80 jaar hebben we na langen wachten en zoeken een afspraak kunnen 

bemachtigen, nadat we die afspraak hebben gekregen heeft ze maar zes weken 
gekregen waarvan verblijf in NL beperkt is tot 30 dagen. Het is onbegrijpelijk vooral omdat 
wij een jaar hebben gevraagd en oma meermaals naar NL is gekomen. Voorheen kreeg 

zij visum voor langere periode. Wij hadden gehoopt dat ze die reis en tijd niet zoveel 
hoefde af te leggen voor een visum zodat ze op een neer kon, en wij haar graag hier bij 

ons hebben voor een wat langere periode.”
- M.

“Vanaf maart 2018 ben ik bezig met het bemachtigen van een afspraak bij VFS global 
voor de aanvraag van een schengenvisum voor mijn tante uit Marokko. De afspraken zijn 

op de zwarte markt beland. Allerlei tussenpersonen die bedragen vragen tussen 40 en 
100 euro en dan nog de onzekerheid of de afspraak wel wordt verkregen. Ik heb contact 
hierover gehad met Ministerie van Buitenlandse Zaken. Er werd beloofd dat zij dit zouden 
uitzoeken. Helaas is het tot nu toe nog steeds niet gelukt om een afspraak te krijgen. Mijn 

tante die zelf geen kinderen kan krijgen heeft nu de geboorte van ons kind gemist. Een 
wens die haar is ontnomen doordat een het krijgen van een afspraak bij VFS global 

onmogelijk is gemaakt.”
- C.

“In jaar 2014 omdat IND me verblijfsverguning niet willen verlengen omdat ik niet kon 
verblijven moest ik de land uit. Heb met eigen wil land verlaten. In 2017 heb ik aanvraag 

gedaan om terug te gaan was ook eigenlijk een bezoek want me vader was ziek 
( hersene schudding) en omdat ik de einige familie lid was in turkije wilde ik ze bezoeken. 
We zijn met zn vieren vader, moeder,  dochter en zoon. Zoveel ik alle benodigde papieren 

hebt in orde gemaakt is mij visum aanvraag afgewezen omdat ik gevaar was voor de 
lands gezondheid (Door Turkije de gezondheid situaties)  de land waar ik vandaan kom 

situaties vinden ze gindig ook de reden dat ik niet zou terug gaan maar in Nederland zou 
blijven. Ik ben geboren en getogen in Turkije en heb daar in Nederland 11 jaar gewerkt en 

gestudeert. Als ik nooit terug zou komen met eigen wil was ik nog stdees daar. Daarom 
wil ik terug mij ouders bezoeken vrienden en familie toch een rare reden kom ik niet visum 

krijgen. Ik wil toch voor bezoek doen ervaring met hun ( ministerie van buitenlandse 
zaken) is slecht toen ik ze belde ik kan enkel terug komen of sen visum krijgen als ik met 

iemand vandaar trouw of heel veel geld hebben om me ouders te bezoeken.”
- Y.
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“Ik stuur deze mail omdat ik machteloos voel. Ik weet niet meer wat ik moet doen en wie 
mijn kan helpen. Ik heb een paar keer contact gehad met het ministerie van buitenlandse 
zaken maar niets voor mij kunnen betekenen. Ik heb het gevoel dat ik van de muur naar 

het kastje wordt gestuurd.
 

Ik ben sinds 2019 bezig om een afspraak te maken bij de Nederlandse consulaat in Rabat 
(Marokko) via VFS globale voor mij familie maar het lukt gewoon niet. Het is voor geen 

mogelijkheid om bij hun een afspraak te maken ik kom gewoon niet in, heel erg 
frustrerend want soms zit ik dag en nacht te proberen zonder succes. Ik heb echt 5 keer 

de papieren (garantstelling) moeten sturen naar mijn familie omdat het gewoon ieder keer 
niet lukt om een afspraak te maken maar zonder succes.

 
Ik wil graag dat mijn familie naar Nederland komt voor korte verblijf, voor een hele 

belangrijke reden, mijn oudste zoon heeft een beperking en heeft intensief zorg nodig, 
mijn familie komt om mij te ondersteunen en helpen met de zorg omdat ik verder niemand 

heb. Ik werk zelf in de zorg en mijn man werkt ook fulltime. Het is dus heel fijn als mijn 
familie die drie maanden ons kan ondersteunen. Ik ben zelf sinds 2019 niet naar mijn 
geboorteland geweest. Ik heb samen met mijn man een Nederlandse nationaliteit. Het 
spijt me u te moeten meedelen dat er in het Koninkrijk Marokko geruchten ronde gaan 

onder degenen die afspraken willen maken voor het visum dat het bureau dat 
Nederlandse consulaat hebt ingehuurd om deze afspraken te regelen (vfs globale) zelf bij 

dit probleem betrokken is, aangezien het afspraken op bepaalde tijden opent. Ofwel 's 
nachts of overdag, dan worden deze bureaus (malafide organisaties) geïnformeerd om 

afspraken te maken voor de klanten die hun bestellingen vooraf bij hen hebben geplaatst, 
en dan wordt de winst onder hen verdeeld. Wat hun betrokkenheid en medeplichtigheid 
verklaart, is dat de prijs van het boeken van een afspraak meer dan 3 keer is gestegen 

(varieert van 200 tot 500euro of zelfs meer). Dit betekent niet dat het aantal verzoeken is 
toegenomen, maar dat het de bevlekte handen zijn die het normale en georganiseerde 
verloop van deze afspraken hebben beïnvloed. Daarom moeten degenen die de leiding 
hebben over de zaak de feiten onderzoeken en de stappen van dit bureau nauwlettend 

volgen, ik zou maar eerst beginnen met VFS global!”
- G. 
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“Ik woon zelf al heel lang in Nederland. Heb een vaste baan, een woning en een goede 
financiële situatie. Mijn ouders heb ik sinds 2019 niet meer gezien wegens Corona en de 
situatie in Iran, waar wij oorspronkelijk vandaan komen en waar mijn ouders woonachtig 

zijn. Ik heb ze in de zomer uitgenodigd om voor 3 maanden naar Nederland te komen om 
elkaar weer te kunnen zien. Alle documenten voor de aanvraag waren compleet. Onze 
familiebanden waren aangetoond. Mijn ouders hebben hun banden met het land van 

herkomst laten zien en wij hebben aangegeven dat ze gedurende het verblijf in Nederland 
bij mij zullen blijven. Tot mijn grote verbazing is het visum afgewezen na 4,5 weken 
wachten. Normaliter duurt het 2 weken om een beslissing op een visumaanvraag te 

verkrijgen. We werden steeds van VFS Global naar de ambassade verwezen en van de 
ambassade naar VFS Global.  Niemand wist waarom het langer duurde. Mijn ouders zijn 
73 jaar. In de afwijzing van de ambassade stond dat ze niet wisten waarom mijn ouders 

naar Nederland wilden komen, dat het verblijfsdoel niet duidelijk was en dat ze niet zeker 
weten dat mijn ouders terugkeren naar het land van herkomst! Dit verbaast me zeer, want 
het is niet de eerste keer dat mijn ouders naar Nederland komen. Ze gaan altijd terug en 

bovendien waren onze documenten allemaal compleet.
 

Bovendien is het visum van mijn oma van 90 jaar is ook afgewezen in 2019 en nu weer in 
2022, met de mededeling dat het doel niet duidelijk is en dat ze niet weten of zij 

terugkeert! Mijn oma is al heel erg vaak in Europa geweest en altijd teruggekeerd naar 
Iran. In 2019 hebben wij bezwaar aangetekend. Na heel erg lang wachten heeft IND 

medegedeeld dat ze niet meer kan komen wegens de situatie wat betreft Corona. Ineens 
was de afwijzingsgrond 180 graden veranderd, terwijl er iets anders in de eerste afwijzing 

stond. Ik heb ook tegen de recente afwijzing bezwaar aangetekend. Dit ging ook niet 
zonder slag en stoot. Het kenmerk van de afwijzing was foutief, waardoor het onmogelijk 

was om digitaal bezwaar in te dienen. Ik heb gebeld met de IND, de juiste kenmerk 
telefonisch doorgekregen maar alsnog was het onmogelijk om digitaal bezwaar in te 

dienen. Uiteindelijk heb ik het bezwaar per post moeten indienen op 16 september 2022. 
Niet efficiënt en tijdrovend dat ik wegens een fout in hun systemen, niet makkelijk 

bezwaar kan indienen.

Ik kreeg een bevestiging op het bezwaar op 4 oktober jl, waarin bevestigd werd dat ze de 
termijn van beslissing met 6 extra weken verdragen, waarschijnlijk om weer daarna een 

excuus te verzinnen om definitief af te wijzen.
Mijn ervaring met het Ministerie van Buitenlandse zaken is heel slecht. Ik probeer al sinds 
30/08/2022 respons te krijgen over mijn VIS gegevens die opgenomen zijn in de database 

van de lidstaten. Volgens de Autoriteit persoonsgegevens heb ik recht op inzage in mijn 
Visum Informatiesysteem of VIS, maar deze krijg ik niet. Ik heb een brief geschreven, 1,5 
maand daarna gebeld en vervolgens bij het ontbreken van reactie heb ik meerdere malen 
gemaild. Het lijkt er op dat niemand weet wat ik bedoel en niemand informatie kan geven 
over mijn VIS. Een keer ben ik door de medewerker inlichtingen van de Rijksoverheid per 
mail gevraagd om voor mijn VIS met Global VFS in Teheran contact op te nemen! Ik kon 

niet geloven dat een medewerker inlichtingen zo´n opmerkelijk antwoord kon geven.
Dit niveau van kennis is zeer teleurstellend en zorgwekkend. Ik heb mijn hoop bijna 

opgegeven.”
- T.
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“Ik wil u melden dat VFS Global Marokko haar online afspraken omgeving sinds 
25-10-2022 aangepast heeft en hiermee zou het dus theoretisch ook moeilijker gemaakt 

moeten zijn voor de tussen personen. 
 

Er is momenteel nog te weinig informatie beschikbaar of deze nieuwe manier van 
afspraken maken wel tussenpersoon of bot proof is? Er gaan nu alweer geruchten dat de 

oude manier van afspraken het soms nog doet en dat in het nieuwe systeem de 
personalia gegevens gewoon veranderd kunnen worden tijdens het daadwerkelijk maken 

van de afspraak!!
 

 Als deze laatste waar is dan heeft VFS Global haar zaken nog steeds niet in orde want 
dat zou in de praktijk betekenen dat een tussenpersoon zich met fictieve personalia in de 
wachtrij kan plaatsen en zodra er een plek vrij komt daar de personalia kan invoeren van 

zijn klant!!
 

Ik hoop dat jullie als onze vertegenwoordigers duidelijkheid zullen vragen omtrent de 
manier van afspraken maken via VFS Global en dat VFS kan garanderen dat alleen 

degene die in de wachtrij staat ook degene is die een afspraak kan krijgen (Het zal net 
een vliegticket boeking moeten zijn waar het niet mogelijk is om gegevens te veranderen 
die teveel afwijken van de eerder ingevoerde gegevens (enkele letters of een kleine type 

fout mag uiteraard geen afwijzing vormen, maar een compleet andere naam en 
paspoortnummer gaat uiteraard te ver).”

- M.

“I'm a web developer working remotely with a company from Groningen. I was 
disrespected by the Netherlands embassy as it's the first responsible for what's going on, 

the company I work for remotely invited me to visit the office and meet the rest of the team 
on mars in 2022. Just to get an appointment I had to wait from mars until 04/October to 

get an appointment(i couldn't get it by myself so I had to give up at the end of August and 
pay a middleman to get it for me and he did in a short period of time which makes you 
question a lot of things ), and I went and applied in 04/October after i booked the flight 
tickets which cost more than 500$ the tickets and reserve the hotel for 29/October. I 

chose this date because they should reply in about 15 days. Here when I get so mad and 
felt really disrespected in my country and regret the decision of applying for the visa. Now 
it's been a month from the day i applied and reply no one contact me or the company who 
invited me. I tried with the company I work for multiple times to contact the embassy and 
vfs office multiple time but no one cares all they say is "we can't do anything, you have to 

wait.”
- A.
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“My Schengen visa application for the Netherlands on 20 July 2022 was refused. I 
requested a Schengen visa for my internship with Erasmus Internship Mobility and 

submitted all the required documents in full. The result of my Schengen Visa application 
was received by me on 02.08.2022. My visa application was rejected by Consulate in 

Istanbul.
 

In my application form, I stated that I would like to do an internship in Nederland for 2 
months under the Erasmus+ Student Mobility for Traineeship Programme and I provided 

all the necessary documents and proofs in my application file. These included: my 
acceptance letter from the institution where I will do my internship, work agreement, 

learning agreement, Erasmus grant, student certificate and student transcript. During the 
summer holiday, I would like to do an internship at the International Institute of Social 
History, one of the most prestigious institutions in Nederland, to gain experience in my 

field. This will be a short-term but crucial experience for me, and this is the sole purpose 
for wanting to enter the country.

 
It is highlighted that "there are reasonable doubts as to your intention to leave the territory 
of the Member States before the expiry of the visa". However I have previously studied a 

language course in the UK for 6 months and have been a tourist more than once, as I 
have provided in my application file. This is proof that I do not have a long-term goal or 

intention of staying in another country other than my own. My primary and only goal is to 
work for my country by developing myself in the best way possible. Therefore, I do not 
have any long-term plans in any country other than an internship. Further, my father 

Sabahattin Oztekin's necessary documents regarding the company he owns in Istanbul, 
his declaration that he will cover my return expenses and his sponsorship are both 

declared in my application form and attached to my file. Evidently, I am already living a 
good and comfortable life in my country of citizenship and have no intention of living 

elsewhere.
 

I sent an appeal letter on 04.08.2022 to IND Visadienst, since then I am still waiting for the 
decision.”

- T
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“Voor een vriend en zijn gezin heb ik in april 2022 een garantstelling beschikbaar gesteld. 
Hiermee kunnen zij een visum aanvragen. Tot een aantal jaar geleden kon dit via de 

Honorair Consulaat in Nador. Dit is kennelijk afgelopen tijd uitbesteed aan een externe 
partij, VFS Global. Wanneer ik in Marokko ben wordt mijn gezin jaarlijks heel gastvrij 

ontvangen door Mohamed en zijn gezin. Wij willen met het ontvangen van Mohamed en 
zijn gezin een blijk van waardering geven voor hun gastvrijheid, en ze kennis laten maken 

met Nederland. Daarbij komt dat Mohamed een autistisch zoontje heeft die de nodige 
aandacht behoefd. Je weet waarschijnlijk dat de situatie van autistische kindjes in 

Marokko niet te vergelijken is met de zorg die ze hier in Nederland krijgen. Juist ook 
daarom was Mohamed heel blij met de garantstelling en het eventuele vooruitzicht om 

even op vakantie te gaan. Sinds begin april 2022 is Mohamed bezig om een afspraak te 
maken voor een visumaanvraag voor hem en zijn gezin via VFS Global. In eerste 

instantie werd er gezegd dat er vier verschillende afspraken gemaakt moesten worden. 
Hierbij werd er ook gezegd dat het niet mogelijk was om dat op 1 dag in te plannen. 

Mohamed moet vanuit Nador naar Tanger reizen waar VFS Global kantoor houdt. Dit is 
dus geen optie omdat ze anders met zijn vieren vier keer op en neer moesten reizen van 
Nador naar Tanger. De situatie bij VFS Global is momenteel nog verder verslechterd. Het 

is op dit moment helemaal niet mogelijk om een afspraak in te plannen. Deze worden 
namelijk door louche tussenpersonen opgekocht, waarna de aanvrager tegen betaling en 
het inleveren van persoonlijke gegevens via de tussenpersoon een afspraak kan maken. 

Wanneer er contact wordt gezocht met de ambassade in Rabat wordt er consequent 
aangegeven dat visumaanvragen via VFS Global gaat en zij voor de rest niets kunnen 
betekenen. Zeven maanden later is mijn garantstelling nu verlopen, maar heeft het ook 

momenteel geen zin om een nieuwe garantstelling te maken omdat het er niet naar uitziet 
dat er afspraken gemaakt kunnen worden voor visumaanvragen. Het lijkt mij niet 

wenselijk dat Nederland in verband wordt gebracht met een aanvraagprocedure dat naar 
corruptie ruikt. Want het lijkt er nu op dat wie betaald wel in aanmerking kan komen voor 

een visum, en degene die dat niet doet niet eens toegang heeft tot het VFS Global 
kantoor in Tanger. Ik wens je veel succes in het debat met de Minister van Buitenlandse 
Zaken en hoop dat er na het debat perspectief komt voor Mohamed en zijn lotgenoten.”

- M.
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“Ik woon sinds 1999 in Nederland en ik heb meer dan 20 jaar de Nederlandse 
nationaliteit. Mijn naaste familie: mijn moeder, zus en oma wonen in Sint-Petersburg, 

Rusland (mijn vader is inmiddels overleden). Voor de coronapandemie was mijn familie 
regelmatig bij ons op bezoek in Nederland. Zij reisden altijd met een multiple entry visa 

type C (deze visum had zelfs een geldigheidsduur van 5 jaar). Deze visum wordt gegeven 
op basis van een "Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking", alle 

aansprakelijkheid ligt bij de ontvangende partij, dus bij ons. Laatste keer dat zij bij ons zijn 
geweest, was in het voorjaar 2019. Daarna waren 2 lange coronajaren, met een 

reisverbod voor alle Russen, ook met de geldige familievisa (enkele uitzonderingen waren 
voor partners en grootouders van een pasgeboren kind). Mijn moeder en mijn zus vielen 
buiten deze categorieën. Overigens ik heb ook een zoon, hij is inmiddels 11,5 jaar oud. 

Maar ook dan kon mijn moeder haar kleinkind niet in het echt weer ontmoeten. Inmiddels 
hebben ze elkaar al ruim drie jaar niet gezien. 

 
In februari 2022 is ons leven weer ingrijpend veranderd. In april 2022 stopte Nederlandse 
Consulaat met haar visa werkzaamheden in Sint-Petersburg,  Rusland. Aanvragen voor 

"de kort verblijf visa" worden niet meer in behandeling genomen, er worden ook geen visa 
afgegeven (ook niet in de Nederlandse Ambassade in Moskou). Ik kan me dit voorstellen 
voor de toeristen visa, dat de Russische toeristen niet meer welkom zijn. Maar ik begrijp 
niet waarom dit ook voor de naaste familieleden van Nederlanders moet gelden? Ik heb 

mijn geboorteland niet kunnen kiezen, ik kan ook niet kiezen of veranderen wat mijn 
geboorteland op dit moment doet. Sterker nog, ik woon al langer in Nederland dan in 

Rusland. Waarom kan ik mijn moeder niet zien en mijn zoon zijn oma? Het probleem is 
nog dat Rusland zelf rood/oranje reisadvies heeft. En wij vinden het niet verantwoord om 

met onze zoon er naar toe te gaan. Verder is mijn moeder al bijna 70, heeft 
hartproblemen en epilepsie, wij hebben niet zoveel tijd meer om te wachten dat de tijden 

gaan veranderen en zij weer naar Nederland mag.
 

Persoonlijk voel ik me als Nederlandse behoorlijk gediscrimineerd, omdat mijn 
mensenrecht om mijn familie in mijn huis te mogen ontmoeten is ontnomen. Uiteraard 
heeft mijn familie niets te maken met de eventuele sancties voor bepaalde Russische 

personen. Ze zijn gewone mensen, die daar wonen.
 

Dit is wat ik aan u kan vertellen. Waarschijnlijk voelt u uit mijn brief dat deze situatie mijn 
enorm veel verdriet doet en dat is echt zo. Met de Kerst van 2020 hebben alle 

Nederlanders gevoeld wat het is om zonder je liefste familieleden te zijn. Voor ons duurt 
deze situatie al 3 jaar en ik zie geen tekenen dat het gaat veranderen. Ik hoop dat u iets 

met mijn verhaal kunt. Zoals ik al zei dit is geen op zich zelf staand verhaal. Dit geldt voor 
de hele groep Nederlanders met een Russische afkomst.”

- V.
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“Omdat er geen Nederlandse vertegenwoordiging (meer) is in Syrie, hebben mijn 
schoonouders in Beirut, Libanon, hun visumaanvraag moeten indienen. Nederland heeft 

de visum dienst uitbesteed aan VSF Global. Ik vind dat Nederland zich diep moet 
schamen over hoe VSF Global Nederland vertegenwoordigt in het buitenland. 
Op de website van VSF Global staat dat je een email krijgt als de reactie op de 

visumaanvraag binnen is. Je kunt dan de paspoorten ophalen op het kantoor. Ik heb geen 
email gehad met een melding over de aanvraag. Mijn echtgenoot heeft VSF Global in 

Beirut gebeld, daar wisten ze van niks. We kregen te horen dat de paspoorten 
"waarschijnlijk" naar het postkantoor waren gestuurd, en dat we op de website van 

LebanPost de track and trace code konden nagaan. Na terugbellen naar VSF Global in 
Beirut, zeiden ze keer op keer dat de paspoorten waren gestuurd. Ze werden steeds 

onvriendelijker, zeiden dat het niet hun probleem was en "please stop calling us". Terwijl 
zij de paspoorten kwijt zijn geraakt. Geen excuses, geen verantwoordelijkheid nemen 
hiervoor. Telkens afschepen met hetzelfde bericht, en bovendien ons buitengewoon 

onbeschoft behandelen. 

Wij hadden gerekend op een afwijzing op de visumaanvraag, maar helaas kwam vanuit 
VSF Global de reactie dat de visumaanvraag buiten behandeling wordt gesteld omdat het 

reisdocument niet erkend wordt door Nederland. Deze reactie verraste ons zeer. Mijn 
schoonouders hebben een reisdocument voor Palestijnse vluchtelingen van de Syrische 
overheid (type P), precies zoals alle andere Palestijnen in Syrie. Ik weet dat Palestijnen 

uit Syrie met een positieve MVV in precies ditzelfde type reisdocument een visum krijgen 
om naar Nederland te reizen. Ik weet ook dat dit reisdocument door Nederlandse 

gemeenten wordt gezien als een geldig legitimatiebewijs, brondocument en bewijs van 
staatloosheid. Nederland is terughoudend om mensen als staatloos te erkennen (omdat 

die mensen sneller kunnen naturaliseren), maar dit document is wél bewijs daarvan. 

Deze zaak heeft een enorm impact op ons gehad. Het valt voor mij nauwelijks te 
verkroppen dat er voor mijn man geen kans is zijn ouders te zien, en voor mijn 

schoonouders geen kans hun kleindochter te ontmoeten. Het is voor hem als politiek 
vluchteling niet mogelijk om naar Syrie te gaan, en Palestijnen kunnen bijna nergens ter 

wereld naartoe reizen. Het valt voor mij ook niet te verkroppen dat ik niks kan doen, maar 
ik zou niet weten wat. Hoewel wij allebei werken, belasting betalen, voldoende geld 

hebben om in hun levensonderhoud te voorzien en hun reis te betalen, wordt ons niet 
eens de kans geboden een visumaanvraag in te dienen. Contact met IND of MinBuZa is 

ook niet aan de orde omdat zij beide verwijzen naar VSF Global. Contact met VSF Global 
is uitermate frustrerend omdat je tegen een muur van disrespect, onvriendelijkheid, onwil 
en onkunde aanloopt. Het is niet mogelijk een hoofdkantoor te spreken, alleen de lokale 
vestiging. Ik ben diep teleurgesteld in de Nederlandse overheid die het toelaat dat een 

van hun partners zo met mensen omgaat.”
- M.
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“Middels dit schrijven wil ik u n.a.v. uw onbaatzuchtig optreden tegen de behandeling  die 
wij krijgen als ex Rijksgenoten bij de aanvraag van een Schengen Visum. Zelf heb ik dat 

persoonlijk ondervonden. Ben samen met mijn partner Nederlander. In het jaar 2003 
geremigreerd. Echter onze kleindochter (12 jaar) die behoort tot ons gezin sinds 3 

maanden oud heeft een beperking welke wij wilden laten testen/onderzoeken bij het 
Audiologisch Centrum van Auris te  Bergen op zoom. Dit om precies te weten wat haar 
beperkingen zijn om handreikingen te krijgen hoe met haar om te gaan. Vanwege de 
lange wachttijden vroegen wij  een vakantievisum van 3 maanden aan. Helaas werd 

verzoek geweigerd.”
- B.

“Via deze weg wil ik een klacht indienen omdat wij al een jaar proberen om een afspraak 
te maken via VFS Global te Rabat. Afspraken zijn niet te maken. Dan regel je een logie-

uitnodiging/garantieverstrekking van de gemeente, die 6 maanden geldig is en waar 
betaald voor moet worden, die ook weer verloopt omdat er geen afspraak voor gemaakt 
kan worden. Nu kan je jezelf op een wachtlijst zetten, dat gedaan voor desbetreffende 

persoon maar is me onduidelijk of er eerst betaald voor moet worden of dat dat pas moet 
wanneer er echt een afspraak is. Er kunnen afspraken gemaakt worden ja, lees en horen 
we, voor veel geld ja, erg corrupt dus. Zo schiet het zeker niet op. Hopelijk kan hier wat 

aan gedaan worden zodat het voor iedereen weer toegankelijk wordt.”
- W.

“Mijn zus is sinds afgelopen juli bezig met een afspraak  maken via dat 
bemiddelingsbureau in Marokko  om een aanvraag in te dienen voor een kort verblijf 

visum bij de Nederlandse ambassade maar tot nu toe zonder resultaat. Ik verzoek u om 
haar een afspraak te regelen, want mijn broertje ligt sinds juli in het ziekenhuis en ze wil 

hem graag bezoeken.”
- E.
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“Mijn naam is Amina El Habachi. Ik ben een alleenstaande Marokkaanse moeder die 
hoogopgeleid is en over een eigen inkomen beschikt. Ik heb een zus en kleine nichtjes in 

Nederland wonen. Zoals zij ons iedere jaar bezoeken, wil ik ze ook bezoeken. Vooral 
tijdens de feestdagen, omdat zij in Nederland geen familie hebben en daar verdrietig om 
worden. Mijn aanvraag wordt afgewezen. Omdat het ministerie van buitenlandse zaken 

het doel van mijn bezoek onduidelijk vindt. Mijn uitleg is dat ik, op basis van mijn afkomst, 
niet welkom ben in Nederland. Hoewel ik over een eigen inkomen beschik, een 

schoolgaande kind in Marokko heb en mijn zus, die een bovenmodaal inkomen heeft, 
garant voor mij staat. Ik wil het toch niet opgeven en blijf proberen. Maar nu is het niet 

mogelijk om een afspraak te krijgen. Het bureau die de afspraken regelt heeft al ruim een 
halfjaar geen slots beschikbaar. Klachten hierover worden niet serieus genomen. Ik voel 

mij door het ministerie van buitenlandse zaken gediscrimineerd op afkomst en niet serieus 
genomen. Ik wordt als mens niet gezien en ik word benaderd als een risicostatistiek. 
Teleurstellend van Nederland die ik nog steeds hoog acht en waar men onschuldig is 

totdat schuld bewezen wordt.”
- A.

“Mijn naam is Natacha El Habachi. Mijn dochter vertrok meer dan 20 jaar terug naar 
Nederland om te studeren. Ze werkt daar nu al psycholoog en heeft een eigen gezin met 
twee jonge kinderen. Ik probeer al bijna een jaar een afspraak te regelen om mijn visum 

aanvraag in te dienen. Maar dit lukt niet. Als hier meer over wil weten, dan stuurt de 
ambassade en het ministerie van buitenlandse zaken mij naar het bureau die de 

afspraken regelt. Het bureau reageert niet op klachten. Ik vind dat het ministerie van 
buitenlandse zaken geen verantwoordelijkheid neemt voor dit problemen en mijn 
kleinkinderen en dochter, die hun oma en moeder willen zien, in de steek laat.”

- N.

“Mijn naam is Lina. Ik ben 16 jaar. Toen ik 12 was, wilde ik met opa en oma mijn tante in 
Nederland bezoeken en ik wilde ook Nederland als land zien. Mijn tante heeft garant voor 
mij gestaan en mijn opa, die arts was en een goede salaris had, heeft ook garant voor mij 
gestaan. Mij opa en oma kregen wel de visum, maar ik niet. Daar moest ik erg om huilen. 
Ik vond het niet eerlijk. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft gezegd dat de reden 
van mijn bezoek onduidelijk was. Ik weet niet hoe duidelijker ik het moet maken: ik wilde 

mijn tante en mijn nichtje bezoeken en ik had mooie verhalen over Nederland gehoord en 
wilde het land met mijn eigen ogen zien. Daarna wilde ik terugkomen naar Marokko en 
naar mijn moeder. Ik vind het ministerie van buitenlandse zaken heel streng en ook niet 

eerlijk. Nederlandse kinderen mogen Marokko zonder problemen bezoeken, maar ik 
mocht niet naar Nederland, ook al was er meer dan genoeg geld om zonder problemen in 
Nederland te blijven. Dit maakte mij erg verdrietig en ik heb het nu opgeheven. Ik wil nog 
op bezoek komen, maar wil niet weer zo verdrietig worden als toen door een oneerlijke 

afwijzing.”
- L.
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Mijn naam is Karim. Ik ben een hoogopgeleide Marokkaanse man met eigen inkomen. Ik 
wil mijn zus bezoeken die in Nederland woont tijdens mijn vakantie. Maar mijn aanvraag 

wordt afgewezen. Hoewel ik zelf over voldoende stabiliteit beschik en mijn zus garant 
voor mij staat. Mijn zus heeft een bovenmodale inkomen. De afwijzing legt het ministerie 
uit met dat het doel van mijn bezoek onduidelijk is. Hun afwijzing leg ik uit dat zij er vanuit 
gaan dat een vrijgezelle Marokkaanse man in illegaal in Nederland zal blijven. Dit vind ik 
een belediging. Ik ben gelukkig met mijn bestaan in Marokko en heb geen enkele ambitie 
om Marokko te verlaten. En toch word ik niet geloofd. Hoe vraag ik ook mij zus en haar 

gezin wil bezoeken, heb ik het voor nu opgeheven. Omdat ik denk dat het ministerie van 
buitenlandse zaken mijn integriteit hoe dan ook in twijfel zal blijven trekken en daar 

bedank ik voor.
- K.

“Salut je veux fait emsemble familial à Amsterdam mais j'ai trouvé des obstacles prend 
visa stp jattend plus de 3 ans.”

- J.

“Ik ben sinds maart 2022 bezig voor mijn zus en neef een visum te regelen. Ze hebben in 
juni in Ankara een aanvaard ingediend, is afgewezen. Reden familiebanden niet duidelijk 

waren. Voor deze aanvraag veel documenten ingeleverd, geld en tijd gekost. Ik heb in 
Nederland bezwaar ingediend, veel papieren, documenten ingeleverd in juli. September 
krijg ik weer een formulier die ik al twee keer heb ingevuld. Dus voor deerde keer heb 

formulier ingevuld, voor garant staan bij de gemeente geweest en nog hoop documenten 
meegestuurd. Nu wacht op antwoord. Veel tijd, geld en energie besteed zonder resultaat. 

Ik wilde mijn zus 19 augustus in Nederland ontvangen zodat we samen ons moeder 
kunnen herdenken. Mijn moeder is 19 augustus 2020 overleden, ik kon niet gaan, 

aanwezig zijn bij begrafenis. Omdat ik niet naar Turkije kan gaan.”
- A.
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"Op facebook zag ik het bericht van iemand dat de PvdA verhalen verzameld van mensen 
die een visum voor Nederland hebben aangevraagd en of te lang heeft geduurd of niet 
hebben gekregen om een of ander reden. De reden dat het werd afgewezen was dat ze 
niet zeker wisten dat mevrouw terug naar Marokko zou keren? Zelfs met alle bewijzen 

van het ziekenhuis waar mijn vader onder behandeling was en de huisarts mochten niet 
baten helaas. Mijn vader heeft tot drie keer toe een visum aangevraagd voor zijn vouw en 

stiefzoon en drie keer afgewezen helaas. Op het moment dat mijn vader zijn vrouw het 
hardst nodig had en zij heel graag voor hem wilde verzorgen toen hij ziek werd is het 

afgewezen, daarna kwam corona om de hoek kijken en konden ze helemaal niet meer bij 
elkaar zijn.mijn vader was vaak bij zijn vrouw in Marokko omdat het niet anders kon en 
niemand voor hem kon zorgen in Nederland, maar omdat mij vader medicijnen en veel 

dokters bezoeken had kon hij niet altijd bij haar zijn. De medische zorg in Nederland was 
een stuk beter voor hem anders was hij wel bij haar blijven wonen vandaar dat ze een 

visum wilde regelen voor haar en haar zoon van toen 13 jaar. Ze heeft wel twee jaar de 
inburgeringscursus gevolgd maar het was toch te pittig voor haar om dit snel onder de 

knie te krijgen omdat ze analfabeet is en nooit naar school is gegaan. Toen het eindelijk 
kon dat de vluchten weer hervat waren en  einde van de coronamaatregelen is mijn vader 

op de eerste vlucht naar zijn vrouw en stiefzoon gereisd. Dolblij was mijn vader om ze 
weer te zien en een opluchting dat ze weer bij elkaar waren. Maar helaas was het 

gelukkige gezin voor even na de eerste dag werd hij ziek en raakte in coma na twee 
weken in coma is hij niet meer wakker geworden en is hij overleden. De laatste woorden 
van mijn vader waren dat hij het heel erg vond dat hij niets kon doen om zijn vrouw en 

kind naar Nederland te brengen al was het maar voor vakantie om ze Nederland te laten 
zien waar hij jaren met plezier heeft gewoond. Ik vind het jammer dat er geen 

uitzonderingen zijn als iemand ziek is of hulp nodig heeft net als mijn vader? Voor mijn 
vader is het te laat helaas maar ik hoop dat het in de toekomst toch verandering in komt 

en dat er rekening gehouden wordt met iemands situatie waar hij in verkeerd. We 
proberen toch onze stiefmoeder en stiefbroertje naar Nederland  te halen via een visum 

zodat de wens van mijn vader toch vervult kan worden.”
- K.
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“Wij hebben elkaar net gesproken. Ik benader u met het volgende emotionele probleem 
welke zich in Suriname voltrekt.

Visumaanvragen
Reeds geruime tijd is besloten dat visum aanvragen voor Schengen/Nederland via VFS 
Global moeten plaatsvinden. Tijdens Corona is het zeer restrictief geweest om spreiding 
van het virus te voorkomen. Dit betekende in de praktijk dat je aanvraag niet kon worden 
ingediend. Nu doet zich het volgende fenomeen voor dat personen die naar Nederland 

willen afreizen en hun documenten naar mijn bescheiden mening correct zijn, met 
wachttijden worden geconfronteerd van tussen de 4 en 6 maanden alvorens zij zich 

kunnen aanmelden. Komt nog bij dat het veelal gaat om ex-Nederlanders en senioren 
burgers.

De gevolgen
Personen kunnen niet meer bijwonen de geboorte van een kleinkind. Personen kunnen 

niet aanwezig zijn bij de verjaardag van een geliefde zoon, zus, broer of moeder. 
Personen kunnen niet aanwezig zijn indien dierbare in het ziekenhuis liggen en soms 

afscheidt van de dierbare kunnen nemen. Geen hoge prioriteit, maar misschien Floriade 
bezoeken.  

Mijn verzoek
Ik ben meer dan 40 jaar lid van de partij en heb op mijn bescheiden wijze een bijdrage 

geleverd aan de Partij. Ik was zelf kampioen ledenwerver!!!(glimlach)
Kan aan deze onmenselijke situatie een eind worden gemaakt. Indien nodig kan ik als 

intermediair fungeren. Maar dit mogen wij als PvdA niet accepteren. Met de zomer voor 
de deur moeten personen uit Suriname indien ze aan de formaliteiten voldoen, makkelijk 

naar Nederland kunnen afreizen.”
- A.
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“Ik heb sinds 2019 een relatie met de voormalige Iraanse topwielrenner Ahmad 
Asgharpourdarabi, winnaar onder meer van medailles op de Asian Games en vele 

nationale titels. Hij is verklaard tegenstander van Iraanse dopingprogramma’s en politiek 
ook actief in de oppositie tegen het Iraanse regiem. Uiteindelijk is hij na eindeloze 

pesterijen en bedreigingen in 2021 vertrokken naar Turkije waar hij, gescheiden, met zijn 
zoontje woont en een sociaal leven heeft. Hij heeft een tijdelijk Turks visum, de Kimlik en 

zelfs een Turks rijbewijs.
 

Vluchten naar NL heeft voor hem nu geen zin met eigen huis en school voor zoontje. 
Onlangs is hij vanwege doodzieke moeder een week in Iran geweest en zwaar bedreigd 
en afgeperst. Mocht alleen terug als hij, omgerekend, 6000 Euro zou betalen, anders hij 
zou de beruchte gevangenis in gaan. Voor betaling is er beslag gelegd op het huis van 

zijn ouders.
 

Hij wilde er niet over praten, maar is onder zware druk gezet in Iran. Sindsdien leeft hij op 
zware kalmeringsmedicijnen. Ik nodigde hem uit een maand naar NL te komen op een 

‘short stay’ visum om hier op adem te komen en te praten met onder meer Sander 
Terphuis en een Iraanse specialist in trauma verwerking. Daarnaast zou hier met 

Nederlandse wielrenners gaan fietsen. Hij zou vanwege zoontje, huis en ex-vrouw 
absoluut terug zijn gegaan. Hij heeft daar ook een sociaal leven en is actief betrokken bij 

acties van Iraanse (top) sporters tegen huidig regiem.
Ik vulde de garantieverklaring in maakte een afspraak voor hem bij VFS Global die de 

visum-zaken voor NL regelt. Met alle papieren meldde hij zich 5 weken later in Istanboel 
en werd daar onbeschoft door het lokale personeel behandeld. Deed zijn verhaal en ik 

moest via zelfs via BuZa regelen dat zijn dossier werd doorgestuurd naar de IND-afdeling 
op het Nederlands consulaat. Na 3 weken volgde de afwijzing. Nauwelijks een toelichting. 

Te grote kans dat hij in NL zou blijven. Terwijl Ahmad notabene zijn huidige situatie in 
Turkije uitvoerig heeft toegelicht. Sterker: hij zit in een procedure voor een Turks visum 

voor succesvolle buitenlandse ex-topsporters en heeft de Kimlik.
 

Ik heb inmiddels contact met een advocaat en Sander Terphuis maar probleem is dat een 
beroep tegen een Schengen-afwijzing 3-6 maanden kan duren met een geringe kans op 
succes en een partnervisum ook een lange weg is. Om moedeloos van te worden. Voor 

mij is duidelijk dat de Schengen ‘short-stay’ visa procedure een loterij is met lange 
wachttijden en een ingewikkelde beroepsprocedure. Bijgevoegd mijn toelichting voor de 

Visumdienst.”
- J.
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“Naar aanleiding van de oproep van Kati en die heb ik ook op mijn Facebook pagina 
geplaatst,heb ik veel reacties ontvangen van mensen die hadden problemen met het 

aanvragen en verkrijgen van een visum in Marokko.
1. Er zijn tussen personen die geld vragen voor het maken van een afspraak bij de 
Nederlandse ambassade in rabat en ook bij de bureau van visum(TLS) aanvragen. 

Het bedrag varieert van 1500 tot 2000 dirhams.
2. Ik denk er is een link tussen de bemidelaar en de medewerkers van de ambassade en 

de bureau(TLS).
3. Er worden aanvragen afgewezen voor mensen die hebben eerder een visum gekregen.

4. Ik heb geprobeerd de ambassadeur in Rabat op de hoogte te brengen in de zomer 
maar ik kreeg geen afspraak.

5. De afspraak kalender is altijd niet beschikbaar voor Rabat en Tanger en dat is bezet 
door de verkopers van de afspraken.

6. Er moet een beveiligde systeem komen om einde te maken aan de corruptie op niveau 
de ambassade en TLS.”

- J.
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“Ik woon zelf al heel lang in Nederland. Heb een vaste baan, een woning en een goede 
financiële situatie. Mijn ouders heb ik sinds 2019 niet meer gezien wegens Corona en de 
situatie in Iran, waar wij oorspronkelijk vandaan komen en waar mijn ouders woonachtig 

zijn. Ik heb ze in de zomer uitgenodigd om voor 3 maanden naar Nederland te komen om 
elkaar weer te kunnen zien. Alle documenten voor de aanvraag waren compleet. Onze 
familiebanden waren aangetoond. Mijn ouders hebben hun banden met het land van 

herkomst laten zien en wij hebben aangegeven dat ze gedurende het verblijf in Nederland 
bij mij zullen blijven. Tot mijn grote verbazing is het visum afgewezen na 4,5 weken 
wachten. Normaliter duurt het 2 weken om een beslissing op een visumaanvraag te 

verkrijgen. We werden steeds van VFS Global naar de ambassade verwezen en van de 
ambassade naar VFS Global.  Niemand wist waarom het langer duurde. Mijn ouders zijn 
73 jaar. In de afwijzing van de ambassade stond dat ze niet wisten waarom mijn ouders 

naar Nederland wilden komen, dat het verblijfsdoel niet duidelijk was en dat ze niet zeker 
weten dat mijn ouders terugkeren naar het land van herkomst!

  
Bovendien is het visum van mijn oma van 90 jaar is ook afgewezen in 2019 en nu weer in 

2022, met de mededeling dat het doel niet duidelijk is en dat ze niet weten of zij 
terugkeert! Mijn oma is al heel erg vaak in Europa geweest en altijd teruggekeerd naar 
Iran. In 2019 hebben wij bezwaar aangetekend. Na heel erg lang wachten heeft IND 

medegedeeld dat ze niet meer kan komen wegens de situatie wat betreft Corona. Ineens 
was de afwijzingsgrond 180 graden veranderd, terwijl er iets anders in de eerste afwijzing 

stond.
 

Ik heb ook tegen de recente afwijzing bezwaar aangetekend. Dit ging ook niet zonder slag 
en stoot. Het kenmerk van de afwijzing was foutief, waardoor het onmogelijk was om 

digitaal bezwaar in te dienen. Ik heb gebeld met de IND, de juiste kenmerk telefonisch 
doorgekregen maar alsnog was het onmogelijk om digitaal bezwaar in te dienen. 

Uiteindelijk heb ik het bezwaar per post moeten indienen op 16 september 2022. Niet 
efficiënt en tijdrovend dat ik wegens een fout in hun systemen, niet makkelijk bezwaar kan 

indienen.
  

Mijn ervaring met het Ministerie van Buitenlandse zaken is heel slecht. Ik probeer al sinds 
30/08/2022 respons te krijgen over mijn VIS gegevens die opgenomen zijn in de database 

van de lidstaten. Volgens de Autoriteit persoonsgegevens heb ik recht op inzage in mijn 
Visum Informatiesysteem of VIS, maar deze krijg ik niet. Ik heb een brief geschreven, 1,5 
maand daarna gebeld en vervolgens bij het ontbreken van reactie heb ik meerdere malen 
gemaild. Het lijkt er op dat niemand weet wat ik bedoel en niemand informatie kan geven 
over mijn VIS. Een keer ben ik door de medewerker inlichtingen van de Rijksoverheid per 
mail gevraagd om voor mijn VIS met Global VFS in Teheran contact op te nemen! Ik kon 

niet geloven dat een medewerker inlichtingen zo´n opmerkelijk antwoord kon geven.
Dit niveau van kennis is zeer teleurstellend en zorgwekkend. Ik heb mijn hoop bijna 

opgegeven.”
- M.
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Reacties van Radio ABC

Ik heb afgelopen juli een visum aangevraagd, eerst moest ik maanden wachten voordat er 
een datum vrij kwam, dat ging via een reisagent want er waren geen data beschikbaar. 

Alles is aan een bureau hier gegeven, dat heet VFS Global, die doen het wereldwijd. Ten 
eerste zijn er nooit data beschikbaar. Ten tweede moet je als je een datum krijgt tig 

papieren en formulieren invullen: salarisstroken, noem maar op, bankafschriften, alle 
familieleden daar doorgeven, de hele papieren rompslomp. Ten derde als je daar aankomt 
zijn er maximaal tien tijdstippen. Ik nam vrij van mijn werk voor drie uur voor het tijdstip 10 

uur, ze vertelden me dat ik moest wachten. Er was niet eens een zitplaats en er waren 
ook oudere mensen die wachtten, een ouder echtpaar dat daar ook net zoals ik tot een 

uur of 1 moesten wachten. We vroegen de mensen of we niet geholpen konden worden, 
we waren hier voor een tijdstip en begrijp niet waarom ze ons dan niet hebben verteld een 
tijdstip later te komen. Ik kreeg geen antwoord. Zodra je binnen bent worden de stukken 
snel bekeken: ‘ja meneer u kunt gaan u hoort van ons.’ Dan duurt het weer een tijdje en 
krijg je op een gegeven moment akkoord of geen akkoord van het visum. Ik kreeg een 
akkoord. Door een ziekteongeval kon ik niet meer gaan. Ik heb ruim op tijd gemeld, je 
kunt ze niet bellen die VFS Global, ik heb ze gemaild. Ik vroeg of het mogelijk was een 

restitutie te krijgen van het visum omdat ik niet meer kan gaan. Ik heb nooit enig antwoord 
gehad. Het gaat dus om twee dingen. Het eerste is de wachttijd om een datum voor een 
afspraak te krijgen, deze is bijzonder lang en je moet enorm veel papieren rompslomp 

indienen. En twee, het wachten en de zitplaatsen ter plekke is bijzonder slecht. 
- V.

Wanneer de vraag groter is dan het aanbod, gaan mensen, alle wegen bewandelen om 
aan een datum te komen. Ik denk niet dat dat de hamvraag is. Ik denk dat de mensen, de 

diplomaten, de deskundigen genoeg inkijk hebben in de historie van de mensen die 
hebben gereisd. Het kan toch niet dat iemand die al dertig of veertig keer in Nederland is 
geweest omdat de kinderen daar wonen en werken en noem maar op, dat die mensen 

dezelfde behandeling krijgen als anderen van wie verwacht wordt dat ze een baan gaan 
zoeken in Nederland. De cardioloog die net gebeld is die heeft het bij het juiste eind, dat 

mensen van 80 en 90 jaar niet goed behandeld worden. Het kan toch niet! Laten we 
elkaar een stukje menswaardige behandeling geven. De Surinamer heeft daar recht op. 
Je kan niet alle Surinamers over één kam scheren. Dat is niet correct. Dus ik vraag het 
beleefd, namens oudere toeristen. En er is nog één ding dat we niet moeten vergeten. 

Want Suriname heeft geleverd aan onder andere een Nederlandse 
luchtvaartmaatschappij. Wat is de financiële bijdrage, van de afgelopen veertig/vijftig jaar 
aan de Nederlandse luchtvaartindustrie? Wat gaan ze voor ons terugdoen? De vraag is: 

kan er alsjeblieft geregeld worden dat binnen een paar minuten te zien is over een 
persoon dat die al jaren heeft gereisd zonder enig probleem. Want dan is er geen 

probleem om binnen een paar seconden een stempel af te geven. 
- K.
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“Ik heb een vraag, waarom kunnen we geen visum meer krijgen bij de ambassade zoals 
dat er vroeger aan toe ging. Je ging er ‘s morgens naartoe met je paspoort, en je 

betaalde, en dan kon je ‘s middags je visum halen. Maar sinds die ellende met de heer 
Bouterse is begonnen zijn we verschoven naar dat kantoortje. Daar begint de ellende 

mee. Dat kantoortje is commercieel bezig en wij ervaren de gevolgen daarvan. Wat ik van 
u vraag is het misschien niet mogelijk om terug te gaan naar de beschaafde situatie van 

vroeger waarbij we normaal snel een visum kregen, of dat het visum gewoon wordt 
afgeschaft?”

- N.

“Wat ik niet hoor, is dat er gewoon fraude wordt gepleegd. Ik ken mensen die gewoon 150 
euro per persoon hebben betaald en die hebben direct hun visum gekregen. Ik heb naar 

aanleiding daarvan contact gehad met het klachtenbureau van buitenlandse zaken in 
Nederland en die zouden het allemaal onderzoeken. Maar ik adviseer u op dat traject ook 
in te gaan. Mensen krijgen gewoon een visum zonder wachttijd, als ze 150 euro kunnen 

betalen.”
- F.

“Ik had een vraag, je moet zoveel maanden wachten op een visum, soms heb je hem na 
al die maanden niet eens meer nodig. Kan het krijgen van een visum sneller zijn, en kan 

je als het te lang duurt je geld terugkrijgen?”
- A.

“Ik heb een opmerking. Ik ben een visum gaan aanvragen, en ik werd uitgenodigd door de 
rechtbank. En tóch is mijn visum afgekeurd. Ik snap het gewoon niet.”

- D.

“Ik ken een verhaal van een meneer die naar de begrafenis van zijn tante wilde en werd 
verteld “nee u bent geen eerste of tweedegraads familie”. En wat we ook aan de 

ambassade uitleggen, hij kreeg het niet. En bij Surinamers is het misschien anders dan bij 
Nederlanders want je kunt eerstegraads familie zijn en niet veel contact hebben met je 

familie en vijfdegraads en wel veel contact hebben maar dat begrijpen die mensen 
blijkbaar niet.”

- S.
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“Ik vind het heel vernederend hoe er met ons wordt omgegaan en de vereisten waar we 
aan moeten voldoen. Je moet je bezittingen en je salaris opgeven. En als je binnenkomt 

bij global, dat is gewoon mensonterend het lijkt alsof je een slaaf bent. Dat gevoel krijg je. 
Je hebt slavernij nooit meegemaakt maar zo wordt je behandeld, mensen zijn onbeschoft 
die je moeten behandelen. Ik ging voor de geboorte van een kleindochter en mijn zoon 

zou ook 40 worden daarom ging ik naar Holland. Ik vind het vernederend zo’n visum, het 
moet afgeschaft worden. Je moet met respect behandeld worden en dat gebeurt niet.”

- M.

“Vorig jaar wilden mijn vrouw en kind naar Nederland. Het kon niet omdat mijn paspoort te 
snel verviel. Waarom kunnen mensen uit Suriname niet gewoon zonder visum reizen.”

- D.
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