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1. Inleiding 

 

Commissie slachtofferschap mensenhandel 

Sinds 1 januari 2018 is het Schadefonds Geweldsmisdrijven tijdens een pilot voor een jaar 

uitgebreid met de subcommissie slachtofferschap mensenhandel (hierna: commissie).  

De commissie heeft de taak om op aanvraag een multidisciplinair deskundigenbericht uit te 

brengen over de aannemelijkheid van slachtofferschap in individuele zaken. In het 

deskundigenbericht staat of de commissie het wel of niet aannemelijk acht dat een persoon 

slachtoffer is van mensenhandel.  

De commissie slachtofferschap mensenhandel heeft als doel slachtoffers van mensenhandel te 

erkennen en te beschermen door identificatie van slachtoffers niet (slechts) te koppelen aan 

vervolging en berechting van de dader. Tijdens de pilot worden ten minste 50 volledig voltooide 

aanvragen behandeld. 

 

Achtergrond en doel van de pilot  

De basis van de pilot ligt in een aanbeveling van de Group of Experts on Action against Trafficking 

in Human Beings (GRETA) en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Het is de wens van veel 

partijen om het vaststellen van het slachtofferschap los te trekken van het strafrecht.  

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft dit opgepakt en stelde een projectgroep in om de 

mogelijkheden voor multidisciplinaire advisering over slachtofferschap mensenhandel nader te 

onderzoeken. Deze projectgroep adviseerde om een aparte multidisciplinaire commissie bij het 

Schadefonds Geweldsmisdrijven te beleggen. De pilot heeft als doel om na te gaan of de 

commissie slachtofferschap mensenhandel daadwerkelijk de aannemelijkheid van 

slachtofferschap kan beoordelen en of het deskundigenbericht van de commissie toegevoegde 

waarde heeft voor betrokken partijen zoals IND, opvanginstellingen en slachtoffers.  

 

Waarde van het deskundigenbericht 

Het multidisciplinaire deskundigenbericht van de commissie slachtofferschap mensenhandel kan 

bijdragen aan een meer geïnformeerde afweging van de IND bij de aanvraag tot voorgezet 

verblijf. Het bericht is één van de elementen die de IND betrekt bij de beoordeling van een 

aanvraag tot verblijf. Het leidt niet automatisch tot een toe- of afwijzing van een aanvraag om 

verblijf. Het deskundigenbericht kan ook worden gebruikt voor andere voorzieningen waar 

slachtoffers van mensenhandel recht op hebben, bijvoorbeeld bepaalde gemeentelijke 

voorzieningen, specialistische zorg of een tegemoetkoming uit het Schadefonds 

Geweldsmisdrijven.  

Het slachtoffer ontvangt het deskundigenbericht op schrift. Het is aan het slachtoffer om te 

beslissen waar of in welke procedures hij of zij dit wil gebruiken. De commissie verstrekt het 

deskundigenbericht niet aan derden, tenzij het slachtoffer hiervoor toestemming verleend.  
 

2. Aanvraag  

 

2.1 Doelgroep 

De commissie is in principe alleen toegankelijk indien een slachtoffer aangifte heeft gedaan en 

daar op of na 1 januari 2018 een sepotbeslissing of een vrijspraak op is gevolgd. Hieronder valt 

ook de vroegtijdige beëindiging. Een slachtoffer is niet altijd in staat om aangifte te doen.  
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In beginsel is alleen een uitzondering mogelijk voor slachtoffers die geen aangifte kunnen of 

willen doen wegens ernstige bedreiging of een medisch/psychische beperking. In dit geval dient de 

volgende informatie met de aanvraag meegestuurd te worden: 

- een verklaring van de politie waarin wordt aangegeven dat slachtofferschap 

mensenhandel aannemelijk is, en/of 

- een verklaring van de politie waaruit de ernstige bedreiging blijkt en het slachtoffer om 

die reden geen aangifte kan doen, en/of 

- een medische verklaring waaruit blijkt dat het slachtoffer door medische beperkingen 

geen aangifte kan doen.  

 

2.2 Indieningstermijn 

De aanvraag moet binnen 4 weken na de datum op de sepotbeslissing, brief vroegtijdige 

beëindiging of vonnis worden ingediend. Het slachtoffer is verantwoordelijk voor de volledigheid 

en juistheid van de gegeven informatie. Wanneer het slachtoffer aangeeft nog niet over alle 

informatie te beschikken, wordt het slachtoffer in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te 

vullen.  

 

Wanneer er sprake is van een termijnoverschrijding vraagt de juridisch behandelaar bij het 

slachtoffer de reden na. De commissie beoordeelt dan of de aanvraag toch in behandeling kan 

worden genomen.  

 

2.3 Termijn 

De commissie heeft in beginsel maximaal 10 weken de tijd om een deskundigenbericht uit te 

brengen. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de aanvraag (pro forma) is ingediend. 

De datum van ontvangst van de aanvraag is hierbij leidend. In geval van een pro forma aanvraag 

krijgt het slachtoffer twee weken de tijd om de aanvullende stukken aan te leveren. Het 

slachtoffer of gemachtigde kan op het aanvraagformulier of telefonisch aangeven dat er nog 

aanvullende informatie volgt.  

 

De tienwekentermijn kan zo nodig met maximaal zes weken worden verlengd. Verdere verlenging 

is mogelijk als het slachtoffer ermee instemt. 

 

2.4 Volledige aanvraag 

Een aanvraag is volledig als aan de volgende vereisten is voldaan: 

o Er is een volledig ingevuld aanvraagformulier ingestuurd voorzien van handtekening van 

de het slachtoffer en een kopie van een legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort, 

rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument/B8-pas). Dit legitimatiebewijs wordt 

vernietigd nadat gecontroleerd is of de persoon die een aanvraag indient ook 

daadwerkelijk die persoon is.  

o Sepotbeslissing, vonnis of brief vroegtijdige beëindiging op of na 1 januari 2018 

o Indien aanwezig: aangifte mensenhandel en kopie medische stukken 

 

Indien persoonsgegevens op het aanvraagformulier ontbreken, het formulier niet is voorzien van 

een handtekening van het slachtoffer of een kopie van een legitimatiebewijs ontbreekt (voor 

zover mogelijk), wordt een ontvangstbevestiging gestuurd met het verzoek om de ontbrekende 
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informatie. Indien er na 2 weken geen reactie is ontvangen, wordt de aanvraag niet in 

behandeling genomen. Het slachtoffer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

 

2.5 Onvolledige aanvraag 

De commissie wordt ondersteund door een juridisch behandelaar. De juridisch behandelaar 

beoordeelt of de aanvraag bij de commissie volledig is en geeft het slachtoffer eventueel 

gelegenheid de aanvraag aan te vullen.  

 

2.6 Machtigingsformulieren  

Bij het aanvraagformulier horen drie machtigingsformulieren. De commissie heeft namelijk 

toestemming van het slachtoffer nodig om informatie op te vragen bij diverse partijen en 

zorgverleners. Het verlenen van een machtiging is vrijwillig. Als het slachtoffer de commissie niet 

wil machtigen, wordt verzocht de benodigde informatie zelf toe te sturen zodat de commissie een 

goede beoordeling van de aanvraag kan maken. Zonder deze informatie bestaat de kans dat de 

commissie het deskundigenbericht niet goed kan onderbouwen of niet tot een oordeel kan 

komen. 

 

Daarnaast kan het slachtoffer aangeven of de commissie de IND op de hoogte mag brengen van 

de aanvraag. Met deze machtiging wordt alleen doorgegeven dat het slachtoffer de aanvraag 

heeft ingediend, wat de status van de aanvraag is en of de commissie een deskundigenbericht 

heeft uitgebracht. De commissie zal de IND nooit informeren over de inhoud van de gegeven 

informatie en het deskundigenbericht.  

 

2.7 Formele vereisten 

Een aanvraag voldoet in beginsel aan de formele vereisten als aan de volgende eisen is voldaan: 

o de aanvraag is voorzien van een misdrijfdatum of periode;  

o de aanvraag is binnen 4 weken na de datum vermeld op de sepotbeslissing, brief 

vroegtijdige beëindiging of vonnis ingediend (zie paragraaf 1.2);  

o de aanvraag is voorzien van een misdrijfplaats (indien bekend). Er moet sprake zijn van 

een aangifte van uitbuiting of een (voorbereidings)handeling in Nederland. Een aanvraag 

wegens mensenhandel die zich geheel in het buitenland heeft afgespeeld kunnen wij in 

principe niet in behandeling nemen. 

 

Indien de aanvraag niet voldoet aan bovengenoemde vereisten, beoordeelt de commissie of er 

sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de aanvraag alsnog in behandeling moet 

worden genomen.  

 

2.8 Gemachtigde 

Het slachtoffer kan zich gedurende de hele procedure laten bijstaan door een eigen (juridisch) 

adviseur en/of hulpverlener. Dit kan worden opgegeven op het aanvraagformulier. De commissie 

hecht er waarde aan dat ook het slachtoffer zoveel mogelijk op de hoogte is van de behandeling 

van de aanvraag. Daarom ontvangt het slachtoffer, in overleg met de gemachtigde, een afschrift 

van de correspondentie met de gemachtigde. Indien het slachtoffer wenst dat de 

correspondentie alleen via hem of haar verloopt, dient er geen gemachtigde op het 

aanvraagformulier te worden opgegeven.  
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2.9 Vergoeding rechtsbijstandskosten en leges 

Als een slachtoffer zich laat bijstaan door een advocaat, is een vergoeding voor de 

rechtsbijstandskosten mogelijk. Op welke wijze is momenteel nog niet bekend. Wij hopen hier zo 

snel mogelijk duidelijkheid over te kunnen geven.  

 

Er worden geen leges in rekening gebracht voor het indienen van een aanvraag.  

 

3. Eerste beoordeling aanvraag  

 

3.1 Compleet maken aanvraag 

De juridisch behandelaar neemt indien mogelijk1 (op burgergerichte wijze) telefonisch contact op 

met het slachtoffer. Het slachtoffer krijgt de gelegenheid om de aanvraag mondeling toe te 

lichten. De juridisch behandelaar legt in het kort de procedure uit en informeert het slachtoffer 

over de consequenties van het indienen van een aanvraag. Ook wordt besproken of het 

slachtoffer nog stukken wil/kan aanleveren. Tenslotte vraagt de juridisch behandelaar of het 

slachtoffer in gesprek wil met de commissie en licht hij het belang van een dergelijk gesprek toe. 

Dit betreft de hoorzitting. De juridisch behandelaar stuurt een schriftelijke bevestiging van het 

telefonisch contact naar het slachtoffer (en gemachtigde).  

 

Indien telefonisch contact niet mogelijk is, neemt de juridisch behandelaar contact op met de 

gemachtigde en/of (indien bekend) een betrokken hulpverlener. Tenslotte kan het slachtoffer 

eventueel op het aanvraagformulier opgeven dat hij/zij geen telefonisch contact wil.  

 

3.2 Geen inhoudelijke behandeling 

De commissie beoordeelt eerst de ontvankelijkheid van de aanvraag. In de volgende gevallen 

wordt een aanvraag in principe niet verder in behandeling genomen: 

o Er wordt niet voldaan aan de formele vereisten. 

o Er is geen sprake van mensenhandel zoals omschreven in artikel 273f Wetboek van 

Strafrecht.  

o Er is geen andere informatie dan de verklaring van het slachtoffer (niet-zijnde een 

aangifte). 

o Aanvraag mist duidelijk elke grondslag. Bijvoorbeeld als een slachtoffer niet onder de 

doelgroep valt.  

o Het slachtoffer heeft geen aangifte gedaan waarop een vrijspraak of een sepotbeslissing 

is gevolgd op of na 1 januari 2018 en valt niet onder de uitzondering die hierop gemaakt 

kan worden zoals genoemd in paragraaf 2.1. 

 

Het slachtoffer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.  

 

4. Aanvullende informatie  

De aannemelijkheid van slachtofferschap mensenhandel kan alleen worden vastgesteld als, naast 

de verklaring van het slachtoffer, ook aanvullende informatie wordt geleverd.  

 

                                                      
1 Bijvoorbeeld niet mogelijk bij: taalbarrière, geen toestemming van een gemachtigde.  
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4.1 Wat is aanvullende informatie? 

Aanvullende informatie kan bijvoorbeeld verkregen worden uit: 

 Het procesdossier en mutaties: verklaringen van getuigen en/of bevindingen van 

politieambtenaren kunnen als onderbouwing van de verklaring van het slachtoffer 

worden gebruikt. Ook kan op basis van deze verklaringen een beeld worden geschetst 

van de situatie waarin het slachtoffer zich bevond.  

 Een mondelinge dan wel schriftelijke toelichting van een betrokken opsporingsambtenaar 

die zijn visie kan geven op de aannemelijkheid.  

 Medische stukken al dan niet in combinatie met medisch advies van een medisch 

adviseur.  

 Mondelinge en/of schriftelijke informatie die door het slachtoffer wordt aangedragen. 

Hierbij moet gedacht worden aan verklaringen van derden, bijvoorbeeld medewerkers 

van een opvang waar het slachtoffer gehuisvest is of behandeld wordt.  

 Mondelinge en/of schriftelijke informatie van de IND over (voorafgaande) 

verblijfsprocedures.  

 

4.2 Medische informatie 

Medische stukken kunnen als aanvullende informatie worden gebruikt. Het kan dan bijvoorbeeld 

gaan om stukken van een (psycho)therapeut, stukken van de huisarts of stukken van een 

medisch specialist. Deze stukken zijn niet altijd in het bezit van het slachtoffer. In eerste instantie 

dient het slachtoffer zijn medisch dossier zelf op te vragen en (deels) aan ons te verstrekken. Er 

zijn echter omstandigheden waardoor het slachtoffer hiertoe niet in staat is. Indien het 

slachtoffer de commissie machtigt om namens hem/haar de behandelaar om informatie te 

vragen, dan kan de juridisch behandelaar in die gevallen de informatie opvragen. Eventueel kan 

gebruik worden gemaakt van een medisch adviseur die de stukken bestudeert en een medisch 

oordeel geeft over de aard van het letsel, de gestelde diagnose en de toegepaste behandeling.  

 

5. Gesprek met de commissie (hoorzitting) 

 

5.1 Mededeling hoorzitting 

Nadat de commissie heeft besloten dat de aanvraag verder in behandeling kan worden 

genomen, wordt door een medewerker zittingenorganisatie telefonisch contact opgenomen met 

de betrokkenen om een datum, tijdstip en plaats van de hoorzitting te bespreken. Daarnaast 

wordt er, indien nodig, een tolk geregeld. De hoorzitting kan, bij uitzondering, telefonisch of door 

middel van een videoconferentie (Skype/Facetime) plaatsvinden. Op verzoek kunnen de 

reiskosten naar de hoorzitting worden vergoed. Bij geen contact ontvangen de betrokkenen een 

uitnodiging.  

 

Er vindt altijd een hoorzitting plaats, tenzij de commissie na de eerste beoordeling oordeelt dat 

de aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen of concrete gronden ziet waardoor het 

niet wenselijk is een hoorzitting plaats te laten vinden. Daarnaast zijn er situaties denkbaar dat 

het slachtoffer niet gehoord kan of wil worden. In dat geval wordt aan het slachtoffer het belang 

van de hoorzitting toegelicht, omdat het een belangrijk onderdeel is van de beoordeling. Met het 

slachtoffer wordt onderzocht of de omstandigheden van de hoorzitting veranderd kunnen 

worden, zodat het slachtoffer alsnog in gesprek wil met de commissie. Hierbij kan gedacht 
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worden aan een alternatieve locatie en het meenemen van dierbaren/hulpverleners voor 

emotionele steun.  

 

5.2 Voorbespreking in raadkameroverleg  

Alvorens de hoorzitting plaatsvindt, wordt de zaak tijdens een raadkameroverleg besproken door 

de commissie en de juridisch behandelaar. De leden van de commissie kunnen hun oordeel en 

aandachtspunten voor de hoorzitting meegeven.  

 

5.3 De procedure tijdens de hoorzitting  

De hoorzitting is bedoeld om het slachtoffer zijn of haar verhaal te laten doen. Het slachtoffer 

wordt in staat gesteld te vertellen over hetgeen is gebeurd, de gevolgen en waarnaar eventueel 

nog nader onderzoek verricht kan worden. Om het slachtoffer zoveel mogelijk op zijn gemak te 

stellen is een informele setting van belang. Daarom zijn in beginsel bij de hoorzitting één lid van 

de commissie en de juridisch behandelaar aanwezig.  

5.4 Het hoorverslag 

Zo spoedig mogelijk na de zitting stuurt de juridisch behandelaar het hoorverslag op naar het 

slachtoffer. Het slachtoffer krijgt hierna de gelegenheid om binnen twee weken te reageren op 

het hoorverslag. Na reactie van het slachtoffer op het hoorverslag stelt de juridisch behandelaar 

het definitieve hoorverslag op. Het definitieve hoorverslag wordt niet meegestuurd met het 

deskundigenbericht.  

 

5.5 Nabespreking hoorzitting en mogelijk nader onderzoek 

Na de hoorzitting wordt de zaak nabesproken met het aanwezige lid van de commissie en de 

juridisch behandelaar. Op basis van de zaakanalyse en de hoorzitting kan worden besloten dat er 

door de juridisch behandelaar nader onderzoek moet worden ingesteld alvorens de commissie 

kan oordelen over de aanvraag.  

 

6. Inhoudelijke beoordeling aanvraag 

 

6.1 Beoordeling informatie  

De commissie brengt een deskundigenbericht uit over de aannemelijkheid van slachtofferschap 

mensenhandel. De commissie neemt in elke zaak alle specifieke feiten en omstandigheden in 

ogenschouw, gebruikt haar expertise en bepaalt de waarde van de verkregen informatie.  

De commissie komt zodoende tot een deskundigenbericht.  

 

De commissie neemt alle verkregen informatie mee in haar beoordeling. De commissie 

onderzoekt welke waarde elk stuk op zichzelf heeft en welke waarde de stukken gezamenlijk en 

in onderlinge samenhang hebben. Daarnaast moet de commissie bepalen hoe de informatie past 

binnen de kaders die zijn neergelegd voor een bepaalde groep slachtoffers. Dit maakt dat elke 

zaak op zijn eigen merites wordt beoordeeld. Dit maakt de inbreng van commissieleden uit 

verschillende disciplines zo belangrijk. Om die reden is de commissie samengesteld uit leden 

vanuit de (psychosociale) zorg/ondersteuning, de vervolging en de wetenschap.  
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6.2 Opstellen conceptbericht 

Nadat het onderzoek voltooid is, stelt de juridisch behandelaar op aangeven van de commissie 

een conceptbericht op.  

 

6.3 Raadkameroverleg 

Vervolgens wordt het conceptbericht behandeld in het raadkameroverleg van de commissie.  

De juridisch behandelaar is bij de behandeling van zijn/haar eigen zaken aanwezig en kan zo 

nodig een nadere toelichting geven op de zaken. 

De commissie beoordeelt het door de juridisch behandelaar opgestelde conceptbericht en geeft 

eventueel aanwijzingen voor de inhoud van het bericht. Bij het raadkameroverleg zijn tenminste 

4 commissieleden, waaronder de (plaatsvervangend) voorzitter, aanwezig. De commissie beslist 

met meerderheid van stemmen. Wanneer de stemmen staken, geeft het oordeel van de 

voorzitter de doorslag. 

 

6.4 Afhandeling van het deskundigenbericht 

De juridisch behandelaar neemt telefonisch contact op met het slachtoffer en/of 

vertegenwoordiger en/of gemachtigde om het deskundigenbericht toe te lichten. Met het 

toezenden van het met redenen omkleed deskundigenbericht komt de procedure tot een eind. 

Men kan niet in bezwaar of beroep tegen een deskundigenbericht, omdat het geen formeel 

besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) betreft. Het 

deskundigenbericht is bovendien niet bindend.  

 

De klachtprocedure van hoofdstuk 9 van de Awb is van toepassing. Een klacht kan derhalve 

rechtstreeks bij het Schadefonds worden ingediend waarbij hoofdstuk 9 van de Awb van 

toepassing is. 

 

Als de commissie een deskundigenbericht heeft opgesteld, wordt enkel dit deskundigenbericht 

verstrekt aan het slachtoffer. De rest van het dossier blijft in het bezit van de commissie.  

 

7. Randvoorwaarden 

Het deskundigenbericht van de commissie over de aannemelijkheid van slachtofferschap 

mensenhandel en de procedure die daaraan voorafgaat dienen aan een aantal randvoorwaarden 

te voldoen. Hieronder zijn de randvoorwaarden uitgewerkt.  

 

7.1 Wettelijke grondslag van het deskundigenbericht 

Tijdens de pilot is sprake van een combinatie van: 

a) een ministeriële regeling om wettelijke grondslag te creëren zodat de commissie over de 

benodigde gegevens mag beschikken; 

b) een ondertekend machtigingsformulier van het slachtoffer om over gegevens van het 

slachtoffer te mogen beslissen; 

c) een ondertekend machtigingsformulier van het slachtoffer om over gegevens van het 

slachtoffer bij de IND te beschikken; 

d) uitwisseling van gegevens tussen het OM en de commissie slachtofferschap mensenhandel 

is mogelijk op grond van artikel 39f Wjsg; 
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e) een machtigingsbesluit voor verstrekking van gegevens door politie, Inspectie Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid en de Koninklijke marechaussee.   

 

7.2 Voorzieningen voor slachtoffers gedurende de procedure  

Het slachtoffer dat een verzoek tot een deskundigenbericht indient bij de commissie met als doel 

dit te gebruiken voor een aanvraag voor een verblijfsvergunning, dient dit op het 

aanvraagformulier van de commissie aan te geven. Het slachtoffer kan een machtigingsformulier 

tekenen waarmee het slachtoffer toestemming kan geven informatie met de IND te delen (zie 

paragraaf 1.7). Tijdens de behandeling van de aanvraag door de commissie slachtofferschap 

mensenhandel wacht de IND met het nemen van een beslissing. De IND kan op die manier het 

deskundigenbericht van de commissie slachtofferschap mensenhandel gebruiken voor de 

behandeling van de aanvraag. Indien de commissie niet binnen 10 weken een 

deskundigenbericht uit kan brengen, dan wordt de IND hiervan op de hoogte gesteld. De IND 

vraagt dan bij het slachtoffer toestemming om de beslistermijn op te schorten totdat er een 

deskundigenbericht van de commissie slachtofferschap mensenhandel is.  

 

7.3 Conclusie 

Om tot een positief deskundigenbericht te komen, dat wil zeggen een deskundigenbericht waarin 

de commissie aannemelijk acht dat iemand slachtoffer is geworden van mensenhandel, moet 

aan de volgende vereisten zijn voldaan: 

1. Toegangseis: er ligt een aangifte waarop op of na 1 januari 2018 een sepot of vrijspraak is 

gevolgd. Hieronder valt ook de vroegtijdige beëindiging. Een slachtoffer is niet altijd in 

staat om aangifte te doen. In beginsel is alleen een uitzondering mogelijk voor 

slachtoffers die geen aangifte kunnen of willen doen wegens ernstige bedreiging of een 

medisch/psychische beperking.; 

2. Volledige aanvraag: er is een volledig ingevuld aanvraagformulier ingestuurd voorzien van 

handtekening van het slachtoffer en kopie van het legitimatiebewijs en indien mogelijk 

zijn stukken als een aangifte, sepotbeslissing/vonnis/brief vroegtijdige beëindiging, kopie 

medische stukken meegestuurd; 

3. Formele vereisten: de aanvraag is binnen vier weken na de datum op de sepotbeslissing, 

brief vroegtijdige beëindiging of het vonnis ingediend, de misdrijfdatum/periode is 

bekend, en de aanvraag is voorzien van een misdrijfplaats (indien bekend); 

4. Aannemelijkheidscriterium; op basis van aanvullende informatie wordt aannemelijk dat 

de aanvrager slachtoffer is geworden van een situatie als strafbaar gesteld in art. 273f 

Wetboek van Strafrecht.  

 

Voor de vreemdeling die de procedure bij de commissie gebruikt als ondersteuning bij zijn 

aanvraag voor een verblijfsvergunning, wordt opgemerkt dat een positief deskundigenbericht 

van de commissie niet automatisch betekent dat de IND positief zal beslissen. Het bericht is 

één van de elementen die de IND betrekt bij de beoordeling van een aanvraag tot verblijf. 


