
Checklist mw-vereiste D50 

Model D50 Checklist mw-vereiste 

De ondergetekende 

Naam: 
Voornamen: 
Geboortedatum: 
Nationaliteit: 
Adres: 

Verklaart 
dat hijlzij niet in het bezit is van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf; 

dat hijlzij zich niet beroept op een van onderstaande vrijstellingen 
O door de minister van Buitenlandse Zaken aangewezen nationaliteiten (A415.2) 
O indien een aanvraag om toelating als vluchteling is ingediend 
O gezinsleden van toegelaten vluchtelingen (B71 17) 
O medisch noodzakelijke zorg 
R slachtoffer of getuige-aangever van vrouwenhandel (B17) 
O gezinsleden van EU-onderdanen (gezinslid dat zelf niet afkomstig is uit EU) 
O indien tijdig een aanvraag om verlenging geldigheidsduur is ingediend 
O indien tijdig om wijziging beperking van niet tijdelijke aard is gevraagd 
O indien om niet toe te rekenen omstandigheden niet tijdig verlenging of wijziging 

beperking is gevraagd 
O indien toerekenbaar niet tijdig verlenging is gevraagd van een vtv zonder 

beperking, maar terugzending van bijzondere hardheid zou getuigen 
O indien toerekenbaar niet tijdig verlenging is gevraagd van een vvtv, maar 

terugzending van bijzondere hardheid zou getuigen 
O indien een eerste aanvraag na verlies 10-2 status is ingediend 
O indien een aanvraag o m  wedertoelating is ingediend e n  men voor het 19de 

levensjaar tenminste vijf jaar o.g.v. 9 of 10 hier te lande heeft verbleven 
O kinderen jonger dan 12 jaar die hier te lande zijn geboren en gebleven 
R indien tenminste zeven jaren op een Nederlands zeeschip of mijnbouwinstallatie 

op het Nederlands continentaal plat is gewerkt 
O indien de Nederlandse nationaliteit o.g.v. art.15 onder d RWN is verloren 
R indien men niet tijdig een aanvraag om verlenging heeft ingediend en behoort tot 

de  categorie als bedoeld in 103 of 104 Vb 
Li Turkse vreemdelingen die in aanmerking komen voor toelating o.g.v. art. 6 

Associatieverdrag EUITurkije (B1 115.2.2.2) 
O indien het op grond van individuele omstandigheden van bijzondere hardheid 

zou getuigen het mw-vereiste te stellen 

Plaats: Datum: 

Namens de Korpschef, Aanvrager 

(naam en functie) 

Sdu Uitgevers - VC (juli 1999, Aanv. 23) 



D50 Checklist mw-vereiste 

Sdu Uitgevers - VC (juli 1999, Aanv. 23) 


