
Introductie nieuw verblijfsdocument C32 

C32 Introductie nieuw verblijfsdocument 

TOELICHTING BIJ DE STAMKAART 

Dit is een toelichting op de rubrieken van de stamkaart voor de aanvraag van een nieuw 
model verblijfsdocument. Er bestaan twee verschillende stamkaarten: een stamkaart 
voor het aanvragen van een vergunning tot verblijf (de D-stamkaart) en een stamkaart 
voor de overige verblijfsdocumenten. 

Voorzijde stamkaait 

De gegevens op de voorzijde van de stamkaart kunnen ook worden ingevuld door mid- 
del van een sticker uit uw eigen geautomatiseerde systeem, mits alle rubrieken worden 
bestreken. 

Status 
Op de A-B-C-E-F-stamkaart wordt de verblijfsstatus van de vreemdeling weergegeven 
door middel van een lettercode. Daarbij is aansluiting gezocht bij de lettercodes op de 
reeds bestaande verblijfsdocumenten. 

A: vergunning tot vestiging 
B: toelating als vluchteling 
C: verblijf voor onbepaalde duur (art. 10, tweede lid, Vw) 
E: verblijfskaart van een onderdaan van een Lid-Staat van de EG 

of 
verblijfskaart (van een onderdaan van een van de overige Staten partij bij de 
Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte) 

F: voorwaardelijke vergunning tot verblijf (de cijfers achter de F geven het jaar 
van verblijf aan na de verlening) 

Eén van de lettercodes dient omcirkeld te worden. 

Doc. nr. 
Het documentnummer is reeds voorgedrukt en mag niet veranderd worden. 

Recnr. 
In deze rubriek moet het IND-referentienummer vermeld worden. Indien er voor de 
betrokken vreemdeling geen IND-referentienummer bestaat, mag een referentienum- 
mer ingevuld worden dat in uw eigen administratie wordt gebruikt. 

CRVnr. 
Indien de vreemdeling een CRV-nummer heeft, moet dat in deze rubriek ingevuld wor- 
den. 

Geldig tot 
In deze rubriekvult u ten behoeve van het A-, B-, en C-document de datum in voor wan- 

! 
! 

neer de vergunning vervangen moet worden (5 jaar na de datum van verlening). Indien 
u hier niets invult, wordt automatisch de datum 5 jaar na datum aanvraag ingevuld. Ten 
behoeve van het D-, E-, en F-document vult u de datum in tot wanneer de vergunning 
geldig is. 

Sdu J&F - VC (april 1995, Aanv. 13) C32 - 1 



Naam 
U hebt hier de beschikking over 60 posities om de geslachtsnaam van de vreemdeling in 
te vullen, gevolgd door eventuele voorvoegsels en tenslotte de voornamen. Tussen alle 
onderdelen laat u een hokje wit. Indien mimtegebrek dreigt, kunt u het gedeelte van de 
naam waarmee u begon aan het eind van een regel doorschrijven op de volgende regel. 
Indien een naamsdeel precies eindigt in het laatste vakje van een regel, begint u de vol- 
gende regel met een oningevuld vakje. 

De scheiding tussen geslachtsnaam en een voorvoegsel of voornamen geeft u aan door 
een I. Hetzelfde geldt voor de scheiding tussen voorvoegsel en voornamen. Indien er 
voorvoegsels tussen delen van de geslachtsnaam staan, beschouwt u het geheel als 
geslachtsnaam. Een juiste weergave als hier omschreven is van belang omdat alleen de 
geslachtsnaam in kapitalen op het document wordt afgedmkt. Indien u geen gebmik 
maakt van het teken 'I' wordt er van uitgegaan dat de vreemdeling geen voornamen 
draagt. 

Voorbeeld: de vreemdeling draagt de geslachtsnaam 'Fernandez y Garcia' en de voorna- 
men Julio Marfa. U geeft dit dan als volgt aan: 

F E R N A N D E Z  Y G A R C f A I  
J I I I I I I I I I I I I I I I I I ~ I I  

J U L I 0  M A R I A  
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  

Geslacht 
In deze mbriekvult u een 'M' in voor mannelijk en een 'V' voor vrouwelijk. 

Geboortedatum 
De geboortedatum wordt ingevuld met twee cijfers voor dag en maand en vier cijfers 
voor het jaartal, bijv. 01-05-1953. 

Geboorteplaats 
In deze rubriek vult u de geboorteplaats van de aanvrager in. 

Nationaliteit 
In deze mbriekvult u de nationaliteit in, zo nodig na raadpleging van hoofdstuk C7 in de 
VC 1994. 

Gegevens behandelend beambte 
In deze mbrieken wordt de naam van de vreemdelingendienst ingevuld, de medewerker 
die de aanvraag verzorgt en diens telefoonnummer en de datum van aanvraag. Hier 
kunnen ook stempels gebmikt worden. 

Handtekening aanvrager 
Het is belangrijk de aanvrager erop te wijzen dat de handtekening binnen het kader 
moet blijven, omdat het inscannen van de handtekening niet verder gaat dan de inhoud 
van het kader. Om de handtekening duidelijk te laten overkomen op het document 
moet u een zwarte pen of stift gebmiken. 
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Pasfoto aanvrager 
De aanvrager moet een kleurenpasfoto inleveren; zwartlwit pasfoto's worden niet geac- 
cepteerd. De kleurenpasfoto dient aan de volgende eisen te voldoen. De foto is van 
schuin van voren genomen, zodanig dat de afbeelding voor ongeveer 314 gedeelte de 
ene en voor 114 gedeelte de andere gelaatshelft weergeeft. De grootte van de te bevesti- 
gen foto is 3 bij 4 cm. De breedte van het hoofd dient ongeveer 2 cm van de afbeelding in 
beslag te nemen. Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met 
doorschijnende glazen. Het dragen van een donkere bril op de foto is niet toegestaan, 
tenzij de aanvrager heeft aangetoond dat zulks om medische redenen noodzakelijk is. 
Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager heeft aangetoond dat godsdiensti- 
ge, levensbeschouwelijke of medische oorzaken zich hiertegen verzetten. 

Let u erop dat de pasfoto precies binnen het kader op de aanwezige hechtstrook wordt 

m geplakt, anders ontstaan er problemen bij het scannen en zal de aanvraag niet in behan- 
deling worden genomen. 

Achtemijde stamkaart A. B. C, E, F 

Op de achterzijde bevinden zich vakjes die u kunt aankruisen. 

B- en F- document 
Indien u op de voorzijde hebt aangegeven dat de aanvraag een B- of F-document 
betreft, dient u vakje 10 aan te kruisen indien de aanvraag mede betrekking heeft op 
inwonende kinderen van de aanvrager die jonger zijn dan 12 jaar. Is dit niet het geval 
dan hoeft u op de achterzijde dus niets in te vullen. 

C-document 
Indien u op de voorzijde hebt aangegeven dat de aanvraag een C-document betreft, vult 
u in deze rubriek één van de vakjes 11 tlm 13 in, alsmede één van de vakjes 14 tlm 16. 
Tevens vult u de naam en voorletters in van de echtgenoot of ouder bij wie de aanvrager 
verblijft. 

E-document 
Indien u op de voorzijde hebt aangegeven dat de aanvraag een E-document betreft, vult 
u vakje 17 in indien de aanvrager de nationaliteit heeft van een Lid-Staat van de Europe- 
se Gemeenschap. Vakje 18 vult u in indien de aanvrager de nationaliteit bezit van IJs- 
land of Noorwegen. 

Vakje 10 dient u weer aan te kruisen indien de aanvraag mede betrekking heeft op inwo- 
nende kinderen van de aanvrager die jonger zijn dan 12 jaar. 

Vakje 19 dient u aan te kruisen indien de aanvrager tevens in het bezit is van een vergun- 
ning tot vestiging. 

Vakje 20 kruist u aan indien de aanvrager geen economische activiteiten vemcht of 
heeft vemcht, zoals omschreven in B4 onder 3.6 van de VC 1994. 

Achterzijde stamkaalt D 

Op de achterzijde van de stamkaart treft u twee categorieën aan: 'gezinshereniging' en 
'overige beperkingen'. De aanvraag kan slechts op één categorie betrekking hebben. 
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Gezinshereniging 
Indien de aanvraag betrekking heeft op het gestelde in de VC 1994, B1 (gezinshereniging 
en -vorming) of B3 (buitenlandse pleegkinderen) moet één van de vakjes 11 tlm 15 wor- 
den aangekruist. 

Wordt er uit 11 tlm 13 gekozen, dan dient onder 13 ook de naam van de echtgeno(o)t(e) 
c.q. partner te worden ingevuld. 

Vakje 14 dient te worden aangekruist indien de aanvraag geschiedt ten behoeve van een 
vreemdeling die in het kader van verruimde gezinshereniging is toegelaten (B1 onder 7 
van de VC 1994) of als buitenlands pleegkind is toegelaten (B3 van de VC 1994). Tevens 
wordt dan de naam ingevuld van de (p1eeg)ouder of een ander gezinslid waarbij de aan- 
vrager is toegelaten. 

Vakje 15 dient te worden aangekruist indien de aanvraag geschiedt ten behoeve van een 
vreemdeling van 65 jaar of ouder die is toegelaten op basis van het beleid zoals 
omschreven in B1 onder 9 van de VC 1994. Tevens wordt dan de naam ingevuld van het 
kind dat voorziet in het levensonderhoud of een van de kinderen die gezamenlijk in het 
levensonderhoud voorzien van de aanvrager. 

Indien een van de vakjes 11 tlm 15 is aangekruist, en het een vreemdeling betreft van 15 
jaar of ouder, moet ookeenvan de vakjes 16 tlrn 18 aangekruistworden. Afhankelijkvan 
de positie op de arbeidsmarkt van degene waarvan de aanvrager afhankelijk is, moet 
een keuze gemaakt worden uit 16 tlm 18. Indien het bijvoorbeeld een familielid van een 
Nederlander betreft, van een houder van een vergunning tot vestiging of van een als 
vluchteling toegelaten vreemdeling, zal vakje 16 aangekruist moeten worden. Indien het 
een familielid betreft van iemand die zelf niet mag werken (bijvoorbeeld van een vreem- 
deling die voor studie is toegelaten) moet vakje 18 aangekruist worden. Indien het ten- 
slotte een familielid betreft van een vreemdeling die voor het verrichten van arbeid in 
loondienst een tewerkstellingsvergunning behoeft, behoeft de aanvrager deze ook en 
zal vakje 17 aangekruist moeten worden. 

Indien de aanvrager in aanmerking komt voor voortgezet verblijf na de verbreking van 
het huwelijk of de relatie, overeenkomstig het gestelde in B1 onder 2.2 en 4.2 van de VC 
1994, moet vakje 58 of 23 onder 'overige beperkingen' aangekruist worden. 

Overige beperkingen 
De vakjes 19 tlrn 61 geven de verschillende beperkingen aan waaronder de overige ver- 
gunningen tot verblijfworden afgegeven. De meeste beperkingen spreken voor zich. Bij 
twijfel raadplege men het hoofdstukvan de VC 1994 dat tussen haken staat aangegeven 
achter de korte omschrijving van de beperking. Indien één van de vakjes 20,33-37,50 of 
53 is aangekruist, moeten ook de daarbij behorende variabelen worden ingevuld. Ten 
aanzien van enkele beperkingen volgt hieronder nog een toelichting. 

Vakje 21 [B71 
Hoewel de status van asielgerechtigde in 1988 is afgeschaft, kan het nog steeds voorko- 
men dat een vreemdeling in het bezit is van deze status. 

Vakjes 22-24 [BI I] 
Indien de vreemdeling voor arbeid in loondienst is toegelaten, moet gedurende de eer- 
ste drie jaren van zijn verblijf vakje 22 aangekruist worden. De tekst op de vergunning 
zal vermelden dat de werkgever een tewerkstellingsvergunning behoeft. Na drie jaar is 
de werknemer vrij op de arbeidsmarkt; komt hij voor verlenging van zijn vergunning in 
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aanmerking, dan moet vakje 23 worden aangekruist. De tekst op de vergunning zal dan 
vermelden dat arbeid vrij is toegestaan en dat een tewerkstellingsvergunning daarvoor 
niet is vereist. 

Vakjes 23 en 58 zijn ook van toepassing bij voortgezet verblijf na verbroken huwelijk of 
relatie (B1 onder 2.2 en 4.2 van de VC 1994). 

Vakjes 26-30 [BI l ]  
Vakje 30 is optioneel bij de vakjes 26 en 28. 

Vakjes 35 en 53 
De toelichting op deze beperking is te vinden in B13 van de VC 1994. 

Vakjes 38-39 
De toelichting op deze beperkingen is te vinden in B14 van de VC 1994. 

Vakjes 42 en 55 
De toelichting op deze beperking is te vinden in B16 van de VC 1994. 

Vakje 45 
Dit vakje moet worden aangekruist indien de vergunning zonder beperkingen is ver- 
leend. 

Vakjes 47,48,60 en 61 
Deze vakjes zijn gereserveerd voor in de toekomst te definiëren beperkingen. 

Vakje 99 
Alle bestaande beperkingen staan op de stamkaart. Indien er behoefte bestaat om een 
vreemdeling op een niet genoemde beperking toe te laten, bestaat bij deze rubriek de 
mogelijkheid om de beperking te specificeren. 
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MEDEDELING OMTRENT RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE 
HOUDER VAN EEN VREEMDELINGENDOCUMENT (A) (B) 

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 regelmatig contact meer met u. U bent echter wel ver- 
plicht de vreemdelingendienst ervan in kennis te stellen als: 
- u verandert van adres; 
- u duurzaam vertrekt naar het buitenland (ookvan inwonende gezinsleden); 
- één van uw in Nederland wonende kinderen de twaalfjarige leeftijd bereikt (het kind 

dient zich dan zelf ook bij de vreemdelingendienst te melden); 
a 

- de samenstelling van uw gezin verandert. 

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 door een nieuw 
exemplaar. U dient die datum zelf in de gaten te houden en zelf contact op te nemen 
met de vreemdelingendienst. 

Voor overige vragen over het gebruik van uw vreemdelingendocument kunt u zich wen- 
den tot de vreemdelingendienst. 
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MEDEDELING OMTRENT RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE 
HOUDER VAN EEN VREEMDELINGENDOCUMENT (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 voor- 
waarden waaronder u dan voortgezet verblijf kan krijgen, kan de vreemdelingendienst u 
informeren. 

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 contact 
op te nemen met de vreemdelingendienst. 

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 door een nieuw 
exemplaar. U dient die datum zelf in de gaten te houden en zelf contact op te nemen 
met de vreemdelingendienst. 

Voor overige vragen over het gebruikvan uw vreemdelingendocument kunt u zich wen- 
den tot de vreemdelingendienst. 

Sdu J&F - VC (april 1995, Aanv. 13) C32 - 7 



C32 Introductie nieuw verblijfsdocument 

MEDEDELING OMTRENT RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE 
HOUDER VAN EEN VREEMDELINGENDOCUMENT (D) 

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 bepaalde tijd in Nederland te verblijven. De verlenging van de 
geldigheidsduur van uw vreemdelingendocument dient u tijdig aan te vragen. Dit bete- 
kent dat u tenminste vier weken voor het einde van de geldigheidsduur een verzoek tot 
verlenging moet indienen bij de vreemdelingendienst. Indien u niet tijdig de verlenging 
van de geldigheidsduur aanvraagt, zal uw verzoek worden behandeld als een eerste aan- 
vraag. U zult dan opnieuw legeskosten moeten betalen en in het bezit moeten zijn van 
een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (m.v.v.). 

U bent verplicht de vreemdelingendienst ervan in kennis te stellen als: 
- u verandert van adres; 
- u duurzaam vertrekt naar het buitenland (ook van inwonende gezinsleden); 
- één van uw in Nederland wonende kinderen de twaalfjarige leeftijd bereikt (het kind 

dient zich dan zelf ook bij de vreemdelingendienst te melden); 
- de samenstelling van uw gezin verandert. 

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. 

Voor overige vragen over het gebruikvan uw vreemdelingendocument kunt u zich wen- 
den tot de vreemdelingendienst. 

a 
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MEDEDELING OMTRENT RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE 
HOUDER VAN EEN VREEMDELINGENDOCUMENT (E) 

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 uwvreemdelingendocument altijd op zak te hebben. 

Het is u toegestaan voor bepaalde tijd in Nederland te verblijven. U bent verplicht de 
vreemdelingendienst ervan in kennis te stellen als: 
- u verandert van adres; 
- u duurzaam vertrekt naar het buitenland (ookvan inwonende gezinsleden); 
- één van uw in Nederland wonende kinderen de twaalfjarige leeftijd bereikt (het kind 

dient zich dan zelf ook bij de vreemdelingendienst te melden); 
- de samenstelling van uw gezin verandert. 

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 een jaar c.q. vijf jaar vervangen worden door 
een nieuw exemplaar. U dient die datum zelf in de gaten te houden en zelf contact op te 
nemen met de vreemdelingendienst. 

Voor overige vragen over het gebruikvan uw vreemdelingendocument kunt u zich wen- 
den tot de vreemdelingendienst. 
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MEDEDELING OMTRENT RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE 
HOUDER VAN EEN VREEMDELINGENDOCUMENT (Fl, F2, F3) 

U bent houder van een vreemdelingendocument. Dit document is een officieel identi- 
teitsbewijs. U kunt er zich mee identificeren, o.a. bij geldzaken, bij de aanvraag van een 
sofinummer, of - indien het u is toegestaan om te werken - op het werk. Het is dus han- 
dig om uw vreemdelingendocument altijd op zak te hebben. 

Het is u toegestaan voor bepaalde tijd in Nederland te verblijven. De verlenging van de 
geldigheidsduur van uw vreemdelingendocument dient u tijdig aan te vragen. Dit bete- 
kent dat u tenminste vier weken voor het einde van de geldigheidsduur een verzoek tot 
verlenging moet indienen bij de vreemdelingendienst. 

U bent verplicht de vreemdelingendienst ervan in kennis te stellen als: 
- u verandert van adres; 
- u duurzaam vertrekt naar het buitenland (ook van inwonende gezinsleden); 
- één van uw in Nederland wonende kinderen de twaalfjarige leeftijd bereikt (het kind 

dient zich dan ook zelf bij de vreemdelingendienst te melden); 
- de samenstelling van uw gezin verandert. 

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. 

Voor overige vragen over het gebruikvan het vreemdelingendocument kunt u zich wen- 
den tot de vreemdelingendienst. 
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