
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factsheet 
 

Privacy & Informatie Ondersteund Beslissen 

Visum Kort Verblijf (KVV) 
 
 
 
 
 
AbuDhabiColomboKopenhagenLondenLuandaSanJoséSana'aZagrebAbujaChongqingCotonouLjubljanaLuxemburgSanFranciscoSantiagoDeChileYangonAccraChicago 
 
 

Informatie voor aanvragers en referenten 
 

Wilt u voor een kort verblijf naar Nederland komen en bent u 

visumplichtig? Of bent u referent of staat u garant voor 

iemand die een visum gaat aanvragen? Dan is deze 

informatie bestemd voor u. 

 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) legt u door middel 

van deze factsheet graag zo goed mogelijk uit hoe en welke 

van uw gegevens verwerkt worden. Deze factsheet is een 

aanvulling op de algemene privacyverklaring van BZ. Het 

wordt u aangeraden om deze ook zorgvuldig door te nemen, 

en in het bijzonder de Privacyverklaring visumaanvraag kort 

verblijf. 

 
Hoe Buitenlandse Zaken werkt 

 
BZ is verantwoordelijk voor de behandeling en beoordeling 

van de visumaanvragen voor een kort verblijf binnen de 

Schengenlanden. Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen, 

maar ook om haar taak zo objectief en zorgvuldig mogelijk uit 

te kunnen voeren, maakt BZ gebruik van een op data-analyse 

gebaseerde werkwijze. Dit wordt het Informatie Ondersteund 

Beslissen genoemd.  

 
Informatie Ondersteund Beslissen 

 
Informatie Ondersteund Beslissen houdt in dat BZ 

verschillende gegevens gebruikt voor het beoordelen van een 

visumaanvraag. 

Dit kunnen de volgende gegevens zijn: 
 

• Gegevens die BZ rechtstreeks van u, of uw referent 

heeft ontvangen bij de visumaanvraag (bijvoorbeeld 

het aanvraagformulier en de daarbij noodzakelijke 

documenten); 

• Gegevens die BZ heeft ontvangen van derde partijen 

uit de migratieketen, die direct te koppelen zijn aan u 

als aanvrager of referent (bijvoorbeeld over hoe u een 

soortgelijk visum in het verleden heeft ingediend, 

bijvoorbeeld met vervalste documenten); en 

• Gegevens die BZ heeft gebaseerd op analyses, en die 

niet direct aan u of uw referent te koppelen zijn; ook 

wel profielen genoemd. Deze profielen kunnen iets 

zeggen over uw visumaanvraag aan de hand van 

eerdere vergelijkbare aanvragen en geven ons een 

advies over hoe uitgebreid het onderzoek moet zijn. 

 
Aan de hand van al deze informatie kan BZ vaststellen of 

een visumaanvraag aan de wettelijke voorwaarden 

voldoet. De gegevens die hiervoor worden verwerkt, 

verwerkt BZ op grond van onze overheidstaak: het 

behandelen en beoordelen van een kort verblijf 

visumaanvraag. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/privacy
https://www.nederlandwereldwijd.nl/visum-nederland/schengenvisum/privacyverklaring
https://www.nederlandwereldwijd.nl/visum-nederland/schengenvisum/privacyverklaring


 
 
 
 
 
 

Hoe werkt dit in de praktijk? 
 

Het Informatie Ondersteund Beslissen werkt op basis van 

vergelijking van uw aanvraag met de bij BZ aanwezige 

informatie. Dit houdt in dat BZ de gegevens die BZ van u (of 

uw referent) heeft ontvangen, vergelijkt in het systeem van BZ. 

Daarnaast wordt de informatie vergeleken met informatie die 

BZ heeft ontvangen van diverse overheidsorganisaties. 

Onderdeel van Informatie Ondersteund Beslissen is 

profilering. Wij gebruiken profilering om zo efficiënt mogelijk 

over de benodigde informatie te kunnen beschikken. Op deze 

manier ontvangen de beslismedewerkers een ondersteunend 

advies ten behoeve van een objectieve besluitvorming.  

 
Indien er een match is tussen uw informatie met de informatie 

in het systeem van BZ (waaronder een profiel), dan wordt 

mede op basis van deze match geadviseerd of de aanvraag 

extra snel kan worden afgehandeld of dat er aanleiding is voor 

bijvoorbeeld een interview of een extra documentcontrole. 

 
 

Heeft dit gevolgen voor mijn 
visumaanvraag? 

 
De voorwaarden voor het verkrijgen van een visum zijn en 

blijven voor iedereen gelijk, ongeacht uw eerdere aanvragen of 

die waarvoor uw referent garant heeft gestaan. Deze 

voorwaarden zijn afgesproken tussen Schengenlanden en 

vastgelegd in de Visumcode. 

 
De uiteindelijke beslissing om een aanvraag goed te keuren 

dan wel te weigeren kan uitsluitend op basis van de 

voorwaarden, en weigeringsgronden, die vastgelegd zijn in de 

Visumcode. 

 

Het Informatie Ondersteund Beslissen is ondersteunend voor 

het beslissen op een aanvraag, en kan als gevolg hebben dat er 

wordt geadviseerd om een extra interview af te nemen. Het is 

nooit een grond om een visum te weigeren. 

 

De gebruikte informatie zorgt er alleen voor dat een 

visumaanvraag objectiever en sneller kan worden behandeld. 

Het is altijd de consulaire medewerker die uiteindelijk beslist 

of er wel of geen visum wordt verstrekt. Er is bij deze 

werkwijze dan ook géén sprake van een geautomatiseerd 

besluit. 

 

 

Welke gegevens BZ verzamelt en gebruikt 

 
Voor het Informatie Ondersteund Beslissen gebruikt BZ de 

volgende gegevens: 

 
1. In behandeling nemen visumaanvraag: 

Aanvraagformulier en benodigde ondersteunende 

documenten voor de aanvraag 

2. Behandelen visumaanvraag: 

• Aanvraagformulier en benodigde ondersteunende 

documenten voor de aanvraag 

• Informatie met betrekking tot -indien van 

toepassing- eerdere visumvaanvragen (uitsluitend 

van de laatste 5 jaar) 

• Mogelijk aanvullende informatie op verzoek door 

aanvrager/referent opgeleverd of verzameld door 

BZ (bijv. informatie verzameld gedurende een 

interview)  

• Uitkomsten van analyses op basis van informatie 

van soortgelijke visumaanvragen (niet direct 

herleidbaar) in de vorm van profielen 

3. Beslissen visumaanvraag: 

Alle bovengenoemde informatie 

 
Bij het behandelen van de visumaanvraag kan ook informatie over de 

aanvrager en/of opgegeven referent worden opgevraagd bij een derde 

partij uit de migratieketen. Dit kunnen zijn: 

 
• de Koninklijke Marechaussee  

• de Immigratie en Naturalisatiedienst  

• de Dienst Terugkeer & Vertrek 

• Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

Hoe lang blijven deze gegevens bewaard? 
 

Alle gegevens rondom het visumproces worden na 5 jaar uit het  

systeem van BZ verwijderd of geanonimiseerd. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0810&from=NL


 
 
 
 
 
 

Delen jullie mijn gegevens met andere 
organisaties? 

 
BZ deelt enkel informatie met andere overheidsorganisaties 

en/of autoriteiten wanneer dit noodzakelijk is om de 

uitvoering van publieke taken op het gebied van 

grenscontrole, toezicht en handhaving en terugkeer te 

faciliteren. Dit geschiedt onder strikte voorwaarden, binnen de 

daarvoor geldende wet- en regelgeving, uiteraard ook op het 

gebied van gegevensbescherming. 

 
 
 

Recht van bezwaar 
 

Vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming heeft 

u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens door BZ. BZ zal uw bezwaar in behandeling 

nemen en de verwerking van persoonsgegevens staken als dit 

nodig blijkt. Een dergelijk bezwaar kunt u bij hetzelfde adres 

indienen als hieronder genoemd. 

 

 
 
 

 

 

 
Heeft u nog vragen? 

 
Vragen over Informatie Ondersteund Beslissen en verzoeken met  

betrekking tot inzage, correctie en verwijdering van gegevens kunt u  

richten aan: 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV) 

Postbus 20061 

2500 EB Den Haag 

  

Of stuur een e-mail naar DCV-BAO@minbuza.nl.  

  

Zie s.v.p. de privacyverklaring van BZ voor meer informatie over het  

uitoefenen van uw rechten en het opnemen van contact. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:DCV-BAO@minbuza.nl
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/privacy

	Informatie voor aanvragers en referenten
	Hoe Buitenlandse Zaken werkt
	Informatie Ondersteund Beslissen
	Hoe werkt dit in de praktijk?
	Heeft dit gevolgen voor mijn visumaanvraag?
	Hoe lang blijven deze gegevens bewaard?
	Delen jullie mijn gegevens met andere organisaties?
	Recht van bezwaar
	Heeft u nog vragen?

