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D32-2 Mededeling omtrent rechten en plichten van de 
houder van een vreemdelingendocument 
(document C) 

U bent thans houder van een vreemdelingendocument. Dit document is een officieel 
identiteitsbewijs. U kunt er zich mee identificeren o.a. bij geldzaken, bij de aanvraag 
van een SoFi-nummer, bij het arbeidsbureau, bij indiensttreding en op het werk. Het 
is dus handig om uw vreemdelingendocument altijd op zak te hebben. 

Het is u toegestaan voor onbepaalde tijd in Nederland te verblijven. Om die reden 
heeft de vreemdelingendienst geen contact meer met u. U bent echter wel verplicht 
de vreemdelingendienst ervan in kennis te stellen als u: 
- verandert van adres; 
- duurzaam vertrekt naar het buitenland; 
- zelfstandig gaat wonen of opgenomen wordt in een ander gezin; 
- een huwelijk aangaat; 
- uw huwelijk feitelijk enlof juridisch verbreekt; 
- de leeftijd van 18 jaar bereikt; 

Mocht een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoen, dan is uw 
vreemdelingendocument niet langer geldig, tenzij u in geval van verhuizing binnen 
Nederland blijft samenwonen met uw echtgenoot, echtgenote of ouders. Over de 
voorwaarden waaronder u dan voortgezet verblijf kan krijgen, kan de vreemdelingen- 
dienst u informeren. 

Zodra u het vreemdelingendocument verliest of dit document ongeschikt wordt voor 
gebruik, bent u verplicht daarvan zonder uitstel persoonlijk aangifte te doen bij de 
vreemdelingendienst. 

Uw vreemdelingendocument moet over vijf jaar vervangen worden voor een nieuw 
exemplaar. U dient die datum zelf in de gaten te houden en zelf contact op te nemen 
met de vreemdelingendienst. 

Indien u in totaal vijf jaar in Nederland heeft verbleven met een vreemdelingendocu- 
ment kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vergunning 
tot vestiging (A-document). U dient die datum zelf in het oog te houden en zelf con- 
tact op te nemen met de vreemdelingendienst. 

Voor overige vragen over het gebmik van uw vreemdelingendocument kunt u zich 
wenden tot de vreemdelingendienst. 
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