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Aanvraag verblijfsvergunning

of wijziging beperking

zonder MVV

Justitie

Ministerie van Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier

voordat u begint met invullen.

Waarom dit formulier? 

Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Nederlandse

verblijfsvergunning indienen. U kunt dit formulier alleen 

gebruiken als u: 

– geen geldige machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig

hebt, of

– een MVV hebt, maar u wilt een verblijfsvergunning aanvragen

voor een ander doel, of

– een verblijfsvergunning hebt voor een bepaald doel en de reden

van uw verblijf wijzigt, of

– uw verblijfsvergunning wilt wijzigen in voortgezet verblijf, of

– een verandering heeft in uw persoonlijke situatie en u een

nieuwe aanvraag moet doen, of

– een verandering in de situatie van uw verblijfgever heeft en u

een nieuwe aanvraag moet doen.

Beschikt u over een geldige MVV en u wilt voor hetzelfde doel een

verblijfsvergunning aanvragen? U wilt in Nederland verblijven

op basis van het gemeenschapsrecht? Of wilt u uw verblijfsver-

gunning verlengen? Gebruik dit formulier dan niet. Op de ach-

terkant staat welk formulier u wel kunt gebruiken.

Als u in aanmerking wilt komen voor een verblijfsvergunning om

redenen die gebaseerd zijn op asielgerelateerde gronden dan

kunt u dit formulier niet gebruiken. U moet dan asiel aanvragen

bij het Aanmeldcentrum in Rijsbergen of Ter Apel. Voor meer

informatie bel 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.).

Hoe vult u dit formulier in? 

Vul voor ieder persoon waarvoor u een aanvraag doet één formu-

lier in. Het formulier bestaat uit 20 pagina’s en 11 bijlagen. 

Welke bijlagen u moet invullen, hangt af van uw situatie. 

Zowel bij de vragen als op de bijlagen is dit aangegeven. Dien de

aanvraag pas in als u dit formulier volledig heeft ingevuld, dus

niet in gedeelten. Lever alle gevraagde documenten tegelijkertijd

met uw aanvraag in.

Minderjarige kinderen

Als u ouder/vertegenwoordiger bent van een minderjarig kind,

kunt u dit formulier namens hem/haar invullen. Beantwoord alle

vragen namens het kind. Als het kind 12 jaar of ouder is, dan mag

hij/zij het formulier zelf ondertekenen. Als het kind jonger is dan

12 jaar, hoeft vraag 3 van deel A niet ingevuld te worden. Als in het

formulier wordt gesproken van u of aanvrager, dan wordt het

kind bedoeld. Vul voor ieder kind één formulier in.

Hoe dient u deze aanvraag in?

U levert de aanvraag in bij het (im)migratieloket of de afdeling

burgerzaken van de gemeente waar u of de verblijfgever staat

ingeschreven. Er zijn gemeenten waar u de aanvraag alleen op

afspraak kunt inleveren.

Neem pasfoto en paspoort mee

Iedere persoon die een aanvraag doet, moet bij de inlevering van

de aanvraag aanwezig zijn en moet een recente pasfoto mee-

nemen en inleveren. Voor meer informatie lees de achterkant

van dit formulier.
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INVULLEN IN BLOKLETTERS

Ondertekening door aanvrager

Ik vraag aan (voor de maximale geldigheidsduur) voor mijzelf / mijn kind / het kind dat ik

wettelijk vertegenwoordig:

■ een eerste verblijfsvergunning, of

■ wijziging van de beperking van de verblijfsvergunning, samen met verlenging van de

geldigheidsduur van de verblijfsvergunning.

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens

voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven

aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in de situatie die

betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

Naam

Plaats Datum

Handtekening

■ Ik lever dit formulier en (aantal) bijlagen in.

IN TE VULLEN DOOR GEMEENTE

AANVRAAGDATUM

STEMPEL



Deel A

1. Persoonlijke gegevens vreemdeling (de aanvrager)

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Achternaam zoals in paspoort ■ man            ■ vrouw

Voornamen 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Geboorteland Nationaliteit 

Burgerlijke staat

Verblijfsadres in Nederland 

Straat Nummer

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mail

2. Persoonlijke gegevens referent (de verblijfgever)

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in van de verblijfgever. De verblijfgever is de persoon of

organisatie waarbij u wilt verblijven of die uw verblijf in Nederland bekostigt.

Als u in Nederland wilt verblijven om bijvoorbeeld te werken of voor (voorbereiding) studie, vul 

dan de gegevens in van de organisatie waar u gaat werken of studeren en vul de gegevens van de

contactpersoon van deze organisatie in.

Persoonlijke gegevens 

Achternaam zoals in paspoort ■ man            ■ vrouw

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats 

Geboorteland Nationaliteit 

Burgerlijke staat

Straat Nummer

Postcode Plaats

Telefoon Fax

E-mail

Verblijfsstatus

■ Nederlandse nationaliteit ■  geprivilegieerd ■ verblijfsvergunning

■ in afwachting van behandeling aanvraag ■ geen

Naam organisatie (alleen invullen bij werk/studie)
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3. Verklaring antecedenten

Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is. Deze verklaring hoeft u alleen in te vullen

als u 12 jaar of ouder bent.

■ Ik verklaar:

– dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel is

opgelegd;

– dat ten aanzien van mij nimmer terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het

verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf;

– dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd;

– dat ik nimmer een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard;

– dat ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben; en

– dat ik nimmer verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals

bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogs-

misdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politieke misdrijf (bijvoorbeeld moord

of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties

(bijvoorbeeld terroristische handelingen).

■ Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

Als u deze verklaring antecedenten niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke

consequenties hebben.

4. Tuberculose

Als u een verblijfsvergunning wilt, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling voor

tuberculose ondergaan. U moet dit met een verklaring van de Nederlandse GGD aantonen als u voor

de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld (zie

de toelichting op de achterkant van dit formulier). Als uw pleegkind of adoptiefkind met goed gevolg

een TBC keuring in het land van herkomst heeft doorstaan en dit blijkt uit de te overleggen medische

verklaring, dan hoeft u deze verklaring niet in te vullen 

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is.

■ Ik heb geen TBC-verklaring nodig want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen:

Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika,

Zwitserland, EER-landen en EU-landen.

■ Ik heb een andere nationaliteit.

Voeg bij de aanvraag een originele recente TBC-verklaring van een Nederlandse GGD. Deze verklaring

is de uitslag van een TBC-onderzoek en mag niet ouder zijn dan 6 maanden. U kunt voor dit onderzoek

terecht bij de GGD in de regio waar u verblijft. Gebruik hiervoor de bijlage TBC verklaring.

5. Geboorteakte

Als u onderdaan bent van Ghana, Pakistan, India, Dominicaanse Republiek of Nigiria dan moet u een

geverifieerde geboorteakte overleggen. De Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in uw

land van herkomst moet uw geboorteakte verifiëren. Voor meer informatie lees de achterkant van dit

formulier.
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Deel B

Vrijstelling MVV-plicht en bijzondere situaties

Meestal heeft u een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig om een Nederlandse verblijfsvergunning aan te vragen. Een MVV vraagt

u aan in het land waar u bestendig verblijft. Dit is uw land van herkomst of het land waar u langer dan 3 maanden mag verblijven.

Met een MVV kunt u Nederland inreizen en een verblijfsvergunning aanvragen voor hetzelfde doel. In sommige gevallen heeft u geen

MVV nodig. Hieronder worden deze situaties genoemd en toegelicht. Lees eerst alle situaties door. Als uw situatie hieronder niet wordt

genoemd, heeft u waarschijnlijk een MVV nodig. Geef hieronder de situatie aan die het meest op u van toepassing is. Of de gekozen situatie

op u van toepassing is, wordt beoordeeld door de IND.

■ Ik heb een geldige verblijfsvergunning.

De geldigheid van uw verblijfsvergunning staat op uw verblijfs-

document. Voeg bij de aanvraag een kopie van de voor- en achter-

zijde van uw verblijfsdocument. 

■ De geldigheid van mijn verblijfsvergunning is verlopen.

De geldigheid van uw verblijfsvergunning staat op uw verblijfs-

document. Als u niet in staat bent geweest binnen 6 maanden na

het verlopen van uw document, uw verblijfsvergunning te verlen-

gen of te wijzigen, moet u in een aparte brief aangeven wat daar-

van de reden is. Alleen als er sprake is geweest van u niet toe te

rekenen omstandigheden, heeft u geen MVV nodig. Voeg deze

brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten bij uw aan-

vraag.

■ Ik heb een nationaliteit waarvoor geen MVV nodig is.

Personen die één van de volgende nationaliteiten bezitten, heb-

ben geen MVV nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen:

Australië, België, Canada, Duitsland, Denemarken, Finland,

Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Japan, Liechtenstein,

Luxemburg, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk,

Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en

Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaan-

stad, Zweden, Zwitserland. Vanaf 1 mei 2004 hebben ook personen

van de nieuwe EU-lidstaten geen MVV meer nodig. Dit zijn

Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen,

Slowakije, Slovenië, Tsjechië.

■ Ik heb om gezondheidsredenen geen MVV in mijn land van her-

komst kunnen aanvragen.

Als het voor u om medische redenen niet verantwoord is om te  rei-

zen naar uw land van herkomst, hoeft u geen MVV aan te vragen.

U moet dat bewijzen met een medische verklaring van een arts.

Stuur deze mee met de aanvraag.

■ Ik vraag een verblijfsvergunning voor wedertoelating aan.

Een verblijfsvergunning voor wedertoelating is voor oud-Neder-

landers en is voor vreemdelingen die in het verleden meerdere

jaren in Nederland een verblijfsvergunning hebben gehad.

U heeft geen MVV nodig om deze verblijfsvergunning aan te vra-

gen. U komt in de volgende situaties in aanmerking voor een ver-

blijfsvergunning wedertoelating:

– u heeft tussen uw 4e en 19e levensjaar tenminste 10 jaar recht-

matig in Nederland verbleven of u heeft voor uw 19e levensjaar

tenminste 5 jaar ononderbroken en rechtmatig in Nederland ver-

bleven;

– u heeft bij de rechtbank in ’s-Gravenhage op grond van artikel 17

van de Rijkswet op het Nederlanderschap een verzoek ingediend

tot vaststelling van uw Nederlanderschap;

– u komt in aanmerking voor terugkeer op grond van artikel 8

Remigratiewet;

– u bent oud-Nederlander en heeft uw Nederlandse nationaliteit

verloren op grond van artikel 15 van de Rijkswet op het Neder-

landerschap, omdat u vrijwillig een andere nationaliteit heeft

aangenomen of omdat uw Nederlanderschap is ingetrokken;

– u heeft buiten Nederland verbleven vanwege detentie, militaire

dienst of uitzending door uw werkgever.

■ Ik wil een verblijfsvergunning aanvragen in verband met het

tijdsverloop in mijn asielprocedure. Ik wacht al 3 jaar op mijn

verblijfsvergunning asiel.

Als u langer dan 3 jaar een aanvraag heeft lopen voor een verblijfs-

vergunning asiel en u heeft deze aanvraag voor 1 januari 2000

ingediend, dan kunt u recht hebben op een verblijfsvergunning

regulier. Dit is in een eerdere procedure vastgesteld door de recht-

bank of de IND. U moet deze verblijfsvergunning hierbij aanvra-

gen en heeft dan geen MVV nodig. 

■ Ik verblijf als geprivilegieerde in Nederland. Ik vraag een ver-

blijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan.

Als u langer dan 10 jaar met een geprivilegieerde status in Neder-

land verblijft, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

aanvragen. Een geprivilegieerde status hebben bijvoorbeeld

medewerkers van een buitenlandse diplomatieke of consulaire

post of een internationale verdragsorganisatie.

■ Ik verblijf als gezinslid bij iemand met een geprivilegieerde 

status. Hij/zij komt zelf in aanmerking voor een vergunning voor

onbepaalde tijd.

Als u als gezinslid bij iemand met een geprivilegieerde status ver-

blijft en op dit moment zelf ook een geprivilegieerde status bezit,

heeft u geen MVV nodig. Dit geldt alleen als de hoofdpersoon

gelijktijdig een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor onbe-

paalde tijd heeft ingediend. Een geprivilegieerde status hebben

bijvoorbeeld medewerkers van een buitenlandse diplomatieke of

consulaire post of een internationale verdragsorganisatie. Indien u

deze vrijstellingsgrond kiest, kunt u alleen een verblijfsvergunning

voor verblijf als gezinslid aanvragen.

■ Ik heb 7 jaar of meer op een Nederlands zeeschip of op een

mijnbouwinstallatie op het Nederlands continentaal plat

gewerkt.

Als u 7 jaren of meer heeft gewerkt op een Nederlands zeeschip of

op het Nederlands deel van het continentaal plat, heeft u geen

MVV nodig.
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Vrijstelling MVV-plicht en bijzondere situaties (vervolg)

■ Ik heb de Turkse nationaliteit en heb een jaar legaal in

Nederland gewerkt.

Als u de Turkse nationaliteit heeft en u heeft 1 jaar legaal in Neder-

land gewerkt, heeft u op grond van een internationaal verdrag

geen MVV nodig. Dit verdrag geldt alleen als u in Nederland in

loondienst wilt blijven werken en hiervoor een verblijfsvergunning

aanvraagt.

■ Ik ben in Nederland geboren en ben jonger dan 12 jaar.

Als een kind in Nederland is geboren en feitelijk tot het gezin

behoort, heeft het geen MVV nodig. Dit geldt alleen als het kind

jonger is dan 12 jaar. De ouder(s) moet(en) rechtmatig in

Nederland verblijven.

■ Ik ben slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel. 

Ik vraag hierom een verblijfsvergunning aan.

Als u slachtoffer of getuige-aangever bent van mensenhandel,

wordt u doorgeleid naar de politie om daar aangifte te doen.

Op basis van deze aangifte kunt u een verblijfsvergunning krijgen.

In dat geval heeft u geen MVV nodig.

■ Anders. Ik wil een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen

en bezit door bijzondere en individuele omstandigheden niet

over een geldige of juiste MVV.

Alleen als er sprake is van bijzondere en individuele omstandig-

heden, kunt u mogelijk een verblijfsvergunning krijgen zonder een

MVV. Dit geldt alleen als van u niet kan worden verwacht dat u een

MVV aanvraagt in uw land van herkomst. Geef in een aparte brief

aan waarom dit voor u niet mogelijk is. Voeg deze brief en zoveel

mogelijk bewijsstukken en documenten bij uw aanvraag.
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Deel C

Doel van het verblijf in Nederland

Geef hieronder de hoofdreden van uw verblijf aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt. U moet de belangrijkste reden van uw

verblijf aangeven. Andere redenen voor uw verblijf mag u in dit formulier niet aangeven. Als u toch meer dan één reden aangeeft, wordt uw

aanvraag alleen voor de eerste aangegeven reden beoordeeld.

■ bij een familie- of gezinslid. Als u wilt verblijven bij een al in

Nederland woonachtig familie- of gezinslid. Ga naar pagina 7 en

volg daar de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat vermeld.

■ om te werken in loondienst. Als u als medewerker wilt gaan wer-

ken voor een in Nederland gevestigd bedrijf. Ga naar pagina 10 en

volg daar de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat vermeld.

■ om te werken als zelfstandige. Als u een zelfstandig beroep of

bedrijf wilt uitoefenen in Nederland. Ga naar pagina 11 en volg 

daar de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat vermeld.

■ om te werken op grond van een internationaal verdrag. Als u als

medewerker wilt gaan werken voor een in Nederland gevestigd

bedrijf of u wilt een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen in

Nederland op basis van een internationaal verdrag. Ga naar pagi-

na 12 en volg daar de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat ver-

meld.

■ om te studeren. Als u in Nederland een studie of opleiding wilt vol-

gen. Ga naar pagina 14 en volg daar de instructie op die bij dit ver-

blijfsdoel staat vermeld.

■ voor uitwisseling. Als u als jongere via Working Holiday Scheme,

Working Holiday Programme of een particuliere organisatie 

kennis wilt maken met de Nederlandse samenleving en cultuur.

Ga naar pagina 15 en volg daar de instructie op die bij dit verblijfs-

doel staat vermeld.

■ als au pair. Als u als jongere in een gastgezin als au pair wilt verblij-

ven om zo kennis te maken met de Nederlandse samenleving en

cultuur. Ga naar pagina 15 en volg daar de instructie op die bij dit

verblijfsdoel staat vermeld.

■ wedertoelating. Als u al eerder in Nederland hebt gewoond, als

Nederlander of met een verblijfsvergunning of als u de Neder-

landse nationaliteit heeft gehad. Ga naar pagina 16 en volg daar 

de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat vermeld. 

■ om medische redenen. Als u in Nederland wilt verblijven omdat u

hier een medische behandeling moet ondergaan. Ga naar pagina

17 en volg daar de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat ver-

meld.

■ als slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel. Ga naar

pagina 18 en volg daar de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat

vermeld.

■ in verband met tijdsverloop in mijn asielprocedure. Als er door de

rechter of de IND in uw eerdere asielprocedure is vastgesteld dat er

sprake is van relevant (minimaal 3 jaar) tijdsverloop. U hoeft geen

aanvullende bewijsstukken te overleggen. Als de IND nog vragen

heeft, krijgt u na het indienen van dit formulier een aparte brief

toegezonden. Bij de boordeling van uw aanvraag zal de IND geen

rekening houden met uw asielverhaal, maar alleen rekening hou-

den met het eventuele tijdsverloop. Als u het van belang vindt dat

er rekening wordt gehouden met uw asielverhaal, dan moet u een

asielverzoek indienen. Voor meer informatie kunt u bellen met

0900 1234561 (€ 0,10 p.m.). Ga naar deel D op pagina 19.

■ u kunt buiten uw schuld niet uit Nederland vertrekken. U kunt

aantonen dat u staatloos bent. U hoeft geen aanvullende bewijs-

stukken te overleggen. Als de IND nog vragen heeft, krijgt u na het

indienen van dit formulier een aparte brief toegezonden. Bij de

boordeling van uw aanvraag zal de IND geen rekening houden met

uw asielverhaal, maar alleen rekening houden met het eventuele

tijdsverloop. Als u het van belang vindt dat er rekening wordt

gehouden met uw asielverhaal, dan moet u een asielverzoek in-

dienen. Voor meer informatie kunt u bellen met 0900 1234561 

(€ 0,10 p.m.). Ga naar deel D op pagina 19.

■ voortgezet verblijf. U bent minderjarig en heeft minimaal 1 jaar

een verblijfsvergunning gehad voor verblijf bij ouders of (adoptief)

pleegouders. Of u heeft voor het derde jaar een verblijfsvergunning

gehad voor gezinshereniging of gezinsvorming, medische behan-

deling, alleenstaande minderjarige vreemdeling of omdat u buiten

uw schuld niet uit Nederland kunt vertrekken. U komt dan in aan-

merking voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf.

Ga naar pagina 18 en volg daar de instructie op die bij dit verblijfs-

doel staat vermeld.

■ onbepaalde tijd. U verblijft 10 jaar of langer in Nederland als

geprivilegieerde. Ga naar pagina 18 en volg daar de instructie op

die bij dit verblijfsdoel staat vermeld.

■ anders, vanwege bijzondere en individuele omstandigheden.

Geef in een aparte brief aan waarvoor u een verblijfsvergunning

aanvraagt. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en

documenten van de bijzondere omstandigheid bij uw aanvraag.

Als de IND nog vragen heeft, krijgt u na het indienen van dit for-

mulier een aparte brief toegezonden. Ga naar deel D op pagina 19.
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Verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid

Geef hieronder de specifieke reden van uw verblijf aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij

staat vermeldt. U moet de belangrijkste reden van uw verblijf aangeven. Andere redenen voor uw verblijf hoeft u niet aan te geven. Als u

meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen voor de eerste aangegeven reden beoordeeld.

u bent gehuwd of hebt een geregistreerd partnerschap met

iemand die in Nederland woont

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstel-

ling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Kopie identiteitsbewijs of verblijfsvergunning verblijfgever

– Huwelijksakte (gelegaliseerd)

– Afschrift registratie huwelijk/geregistreerd partnerschap in de

GBA

u bent ongehuwd partner van iemand die in Nederland woont

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstel-

ling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Kopie identiteitsbewijs of verblijfsvergunning verblijfgever

– Door verblijfgever ingevulde en ondertekende bijlage garantver-

klaring 

– Ongehuwdverklaring van u (niet ouder dan 6 maanden)

– Ongehuwdverklaring van uw verblijfgever (niet ouder dan 6 maan-

den)

– Door u en uw verblijfgever ingevulde en ondertekende bijlage rela-

tieverklaring

het kind voor wie u een verblijfsvergunning aanvraagt (meer- of

minderjarig) woont op hetzelfde adres als de ouder/vertegen-

woordiger

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamenstelling

blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Kopie van uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning

– Ongehuwdverklaring van het kind als het kind 15 jaar of ouder is

(niet ouder dan 6 maanden)

– Als het kind ouder is dan 15 jaar. Een originele door het kind

ondertekende bijlage verklaring burgerlijke staat, waaruit blijkt

dat het kind zelf geen zorg draagt voor minderjarige kinderen

– Bewijs dat achterlating van het kind in land van herkomst oneven-

redig hard is

– Geboorteakte van het kind

– Documenten m.b.t. de familierechterlijke relatie of adoptiebeslis-

sing (alleen als geboorteakte de relatie niet duidelijk maakt)

– Bewijsstukken betreffende bijdragen in de kosten van opvoeding

en levensonderhoud vanaf uw vestiging in Nederland

– Documenten betreffende het juridisch gezag over het kind

– Bewijsstukken m.b.t. uitoefening feitelijk gezag over het kind

– Bewijsstukken m.b.t. de familie bij wie het kind in het land van

herkomst verbleef

– Als het kind 18 jaar is of ouder en in het land van herkomst is ach-

tergebleven i.v.m. dienstplicht, dan officiële documenten waaruit

ontslagdatum blijkt

Als het een kind betreft uit een vorige relatie:

– Documenten m.b.t. uw gezagsituatie ten aanzien van het kind

– Toestemmingsverklaring van de achterblijvende ouder betreffen-

de het vertrek van het kind uit buitenland

■ u bent gehuwd of hebt een geregistreerd partnerschap met

iemand die in Nederland woont

■ u bent ongehuwd partner van iemand die in Nederland woont

■ het kind voor wie u een verblijfsvergunning aanvraagt is jonger

dan 18 jaar en woont op hetzelfde adres als de ouder/vertegen-

woordiger 

■ u bent een meerderjarig kind en woont op hetzelfde adres als uw

ouder/vertegenwoordiger

■ u bent de ouder of vertegenwoordiger van een kind dat in Neder-

land woont, waar u de zorg voor draagt, maar u woont niet op het-

zelfde adres  Ga naar pagina 8

■ u bent de vader of moeder van een kind dat in Nederland woont en

u bent 65 jaar of ouder  Ga naar pagina 8

■ het kind voor wie u een verblijfsvergunning aanvraagt is uw pleeg-

kind; u woont in Nederland  Ga naar pagina 8

■ het kind voor wie u een verblijfsvergunning aanvraagt wordt door

u geadopteerd  Ga naar pagina 8

■ u bent gezinslid, anders dan kind of ouder, van iemand in Neder-

land en bent van hem/haar afhankelijk  Ga naar pagina 8

■ u bent gezinslid van ex-geprivilegieerde en bent van hem/haar

afhankelijk  Ga naar pagina 9

■ u bent gezinslid van niet-geprivilegieerd NAVO-personeel  Ga

naar pagina 9

■ u bent gezinslid van iemand die een verblijfsvergunning medische

nood heeft  Ga naar pagina 9

■ u wilt een familielid in Nederland bezoeken (maximaal 6 maanden)

Ga naar pagina 9

Volg de instructie op bij het door u aangegeven specifieke

verblijfsdoel.
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Verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid (vervolg)

u bent de ouder of vertegenwoordiger van een kind dat in Neder-

land woont, waar u de zorg voor draagt, maar u woont niet op het-

zelfde adres 

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstel-

ling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Kopie identiteitsbewijs of verblijfsvergunning van de verblijfgever

– Relevante documenten met betrekking tot uitoefenen gezinsleven

8 EVRM (bijvoorbeeld met betrekking tot omgangsregeling of 

alimentatie)

u bent de vader of moeder van een kind dat in Nederland woont en

u bent 65 jaar of ouder

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstel-

ling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Kopie identiteitsbewijs of verblijfsvergunning van de verblijfgever

– Door de verblijfgever ingevulde en ondertekende bijlage garant-

verklaring

– Documenten m.b.t. uw familierechterlijke relatie met de verblijf-

gever

– Echtscheidingsakte van u of overlijdensakte van uw partner of uit-

treksel bevolkingsregister (niet ouder dan 6 maanden) uit het land

van herkomst waaruit blijkt dat u alleenstaand bent

– Verblijfsdocumenten of identiteitsbewijzen (i.g.v. Nederlanders)

van in Nederland verblijvende kinderen

– Documenten m.b.t. uw gezinssamenstelling (aantal kinderen)

– Documenten m.b.t. gezinssamenstelling van de in Nederland ver-

blijvende kinderen voor zover deze garant staan

het kind voor wie u een verblijfsvergunning aanvraagt is uw pleeg-

kind; u woont in Nederland

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamenstelling

blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Kopie identiteitsbewijs of verblijfsdocument van u en uw even-

tuele (huwelijks) partner

– Kopie medische verklaring van het kind

– Bewijsstukken waaruit blijkt dat ouders/vertegenwoordigers er

mee instemmen dat het kind bij u in Nederland gaat wonen. 

Als het kind geen ouders/vertegenwoordigers heeft, dan docu-

menten van de bevoegde autoriteiten in het land van herkomst dat

zij instemmen met verblijf van het kind bij u in Nederland

– Kopie van bewijs van familierechterlijke betrekkingen tussen u en

het kind

– Schriftelijke motivering van de bijzondere omstandigheden van

het kind of die van de familieleden in het land van herkomst, waar-

uit blijkt dat het kind niet of bezwaarlijk kan worden verzorgd door

familieleden die in het land van herkomst wonen

– Door u ingevulde en ondertekende bijlage garantverklaring

het kind voor wie u een verblijfsvergunning aanvraagt wordt door u

geadopteerd

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamenstelling

blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Kopie identiteitsbewijs of verblijfsdocument van u en uw eventu-

ele (huwelijks) partner 

– Kopie beginseltoestemming van het Ministerie van Justitie - DG

Preventie Jeugd en sancties

– Kopie uitspraak rechtbank in het land van herkomst inhoudende

opname ter adoptie in uw gezin

– Documenten waaruit blijkt dat de ouder(s) afstand doen van het

kind (die toestemming kan blijken uit bovengenoemde uitspraak)

– Officiële uitspraak rechtbank waaruit blijkt dat autoriteiten in land

van herkomst instemmen met de opneming van het kind door u

(die toestemming kan blijken uit bovengenoemde uitspraak)

– Kopie medische verklaring van het kind, zoals bedoelt in de Wet

opneming buitenlandse kinderen ter adoptie 

– Als geen gebruik is gemaakt van bemiddelingsorganisatie; toe-

stemmingsverklaring Ministerie van Justitie – DG Preventie Jeugd

en Sancties

– Kopie adoptie uitspraak van de rechtbank in het land van her-

komst

– Als sprake is van een adoptiebeslissing die is gegeven door een

buitenlandse instantie die het Haags Adoptieverdrag heeft toege-

past, een verklaring van conformiteit

u bent gezinslid, anders dan kind of ouder, van iemand in

Nederland en bent van hem/haar afhankelijk

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstel-

ling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Kopie identiteitsbewijs of verblijfsvergunning van de verblijfgever

– Door uw verblijfgever ingevulde en ondertekende bijlage garant-

verklaring

– Documenten m.b.t. uw familierechterlijke relatie met de verblijf-

gever

– Bescheiden met betrekking tot uw gezinsleven met de verblijfge-

ver in het land van herkomst voor vestiging van de verblijfgever in

Nederland

– Bescheiden met betrekking tot onderhouden van uw gezinsband

met verblijfgever na vestiging van de verblijfgever in Nederland
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Verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid (vervolg)

u bent gezinslid van ex-geprivilegieerde en bent van hem/haar

afhankelijk

Geef aan of u een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde

tijd wilt aanvragen. Als u een verblijfsvergunning voor onbepaalde

tijd aanvraagt moet u meer leges betalen dan bij bepaalde tijd.

■ Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

■ Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Bewijsstukken van verblijf op grond van geprivilegieerde status als

afhankelijk gezinslid bij de verblijfgever direct voorafgaande aan

de aanvraag (bijvoorbeeld kopie verblijfsdocument verstrekt door

het Ministerie van Buitenlandse zaken)

– Document van uw samenwoning met de verblijfgever

– Bewijsstukken van het voeren van een huishouding met de ver-

blijfgever

– Bewijsstukken dat er geen sprake is van bigamie

– Als van toepassing, bewijs van inschrijving in de Gemeentelijke

basisadministratie (GBA) van uw huwelijk of geregistreerd part-

nerschap

Extra overleggen bij een aanvraag voor onbepaalde tijd

– Bewijsstukken dat u 10 jaar aaneengesloten verblijf in Nederland

heeft gehad op grond van een geprivilegieerde status als afhanke-

lijk gezinslid bij de verblijfgever direct voorafgaande aan de aan-

vraag

– Bewijsstukken van uw hoofdverblijf in Nederland

u bent gezinslid van niet-geprivilegieerd NAVO-personeel

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Documenten van uw hoofdverblijf in Nederland

– Bewijsstukken over uw gezins- of familierelatie met de verblijf-

gever

-  In geval van echtgen(o)t(e): huwelijksakte

-  In geval van kind beneden de leeftijd van 21 jaar: geboortakte

-  In geval van bloed- of aanverwant: document waaruit uw fami-

lierelatie blijkt en bewijsstukken waaruit blijkt dat u ten laste

komt van de verblijfgever of de echtgeno(o)t(e) van de verblijf-

gever

u bent gezinslid van iemand die een verblijfsvergunning medische

nood heeft

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstel-

ling van de houder vvr medische nood, de verblijfgever, blijkt niet

ouder dan 6 maanden

u wilt een familielid in Nederland bezoeken (maximaal 6 maan-

den)

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstel-

ling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Als u zelf over onvoldoende middelen van bestaan beschikt moet

uw familielid of een andere relatie van u in Nederland een garant-

stelling ondertekenen, zie bijlage garantverklaring

– Bewijs van familierechterlijke betrekking tussen u en de verblijf-

gever (bijvoorbeeld trouwboekje of geboorteakte)
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Verblijfsvergunning om te werken in loondienst

Geef hieronder de specifieke reden van uw verblijf aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij

staat vermeldt. U moet de belangrijkste reden van uw verblijf aangeven. Andere redenen voor uw verblijf hoeft u niet aan te geven. Als u

meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen voor de eerste aangegeven reden beoordeeld.

als werknemer

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel van uw

werkgever (niet ouder dan 3 maanden en alleen als inschrijving

verplicht is)

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Kopie registratiebericht van uw aanstelling bij de Uitvoering

Werknemersverzekeringen (UWV) 

als stagiair

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Kopie stageovereenkomst (alleen als tewerkstellingsvergunning

niet verplicht is)

– Bewijs van inkomen, gedurende het verblijf als stagiair 

als practikant

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Kopie practicumovereenkomst (alleen als tewerkstellingsvergun-

ning niet verplicht is)

– Bewijs van inkomen, gedurende het verblijf als prakticant

als gastdocent of wetenschappelijk onderzoeker

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel van de

werkgever (niet ouder dan 3 maanden, alleen als inschrijving ver-

plicht is)

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is 

als geestelijk voorganger of als godsdienstleraar

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Kopie registratiebericht van uw aanstelling bij de Uitvoering

Werknemersverzekeringen (UWV) 

– Door u ingevulde en ondertekende bijlage bewustverklaring gees-

telijk voorganger/godsdienstleraar

als directeur-grootaandeelhouder

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel van de

werkgever (niet ouder dan 3 maanden en alleen als inschrijving

verplicht is)

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Kopie registratiebericht van uw aanstelling bij de Uitvoering

Werknemersverzekeringen (UWV) 

– Bewijs dat uw belang in de onderneming minder dan 25% is en dat

u een door derden vastgesteld salaris ontvangt

na 7 jaar of meer gewerkt te hebben op een Nederlands zeeschip

of op een mijnbouwinstallatie op het Nederlands continentaal plat 

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Bewijs van uw arbeidsverleden aan boord van een Nederlands zee-

schip of op een mijnbouwinstallatie op het Nederlands deel van

het continentaal plat aan de hand van een kopie van uw monster-

boekje of arbeidscontract

– Bewijs van verzekering uit hoofde van uw dienstbetrekking inge-

volge van een door Nederland gesloten sociaal zekerheidsverdrag

dan wel voor de Nederlandse sociale verzekeringen

– Opgave van perioden van werkeloosheid dan wel tewerkstelling

buiten de onderhavige sector van de internationale arbeidsmarkt

gedurende uw arbeidsverleden aan boord van een Nederlands

zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het Nederlands deel

van het continentaal plat

als niet-geprivilegieerd NAVO-personeel

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Laat uw werkgever de bijlage werkgeversverklaring invullen en

ondertekenen

– Als u als niet geprivilegieerd burgerpersoneel niet in de

Gemeentelijke basisadministratie (GBA) wordt ingeschreven:

bewijsstukken dat u in Nederland woont

■ als werknemer

■ als stagiair

■ als practikant

■ als gastdocent of wetenschappelijk onderzoeker

■ als geestelijk voorganger of als godsdienstleraar

■ als directeur-grootaandeelhouder

■ na 7 jaar of meer gewerkt te hebben op een Nederlands zeeschip of

op een mijnbouwinstallatie op het Nederlands continentaal plat

■ als niet-geprivilegieerd NAVO-personeel

Volg de instructie op bij het door u aangegeven specifieke 

verblijfsdoel.
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Verblijfsvergunning om te werken als zelfstandige

■ als zelfstandige

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel (niet

ouder dan 3 maanden en alleen als inschrijving verplicht is) 

– Kopie van een document afgegeven door de bevoegde

Nederlandse autoriteit waaruit blijkt dat u bevoegd bent een

beroep of bedrijf uit te oefenen

– Kopie van uw ondernemingsplan, dat bevat:

-  Gegevens van u, de ondernemer (personalia, gezins- en inko-

menssituatie, financiële verplichtingen, opleidingen en beroeps-

ervaring)

-  Bedrijfsgegevens (gegevens over de branche waarin u gaat wer-

ken, startdatum van uw onderneming en vestigingsplaats)

-  Juridische aspecten (rechtsvorm van uw onderneming, handels-

naam, vergunningen, aansprakelijkheid, verzekeringen en leve-

ringsvoorwaarden)

-  Commerciële aspecten (omschrijving van het type bedrijf en

product het innovatieve karakter ervan,  beschrijving van de

markt, de doelgroep en de concurrentie, onderbouwd met con-

tracten en referenties) 

-  managementaspecten  (omschrijving van de organisatie van uw

onderneming en de omvang van het personeelsbestand)

-  Financiële aspecten (investeringsbegroting, financieringsplan,

aflossingsplan, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose)

– Kopie winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar (als u in het

buitenland ook zelfstandig was)

– Kopie oprichtingsakte waaruit bevoegdheden, verantwoordelijk-

heden en winstdeling onder vennoten blijken (in het geval van een

vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap)

– Bewijs dat uw onderneming nieuw is (de onderneming treedt voor

het eerst tot de markt toe dan wel de rechtsvorm en de bedrijfslei-

ding van de onderneming zijn gewijzigd dan wel de bedrijfsactivi-

teit wordt ingrijpend gewijzigd)

– Bewijs dat in de door u beoogde functie niet kan worden voorzien

door het aantrekken van een Nederlands ingezetene dan wel een

vreemdeling met een geldige verblijfstitel

– Bij een zelfstandige freelancer: overeenkomst(en) van opdracht

waaruit blijkt dat u in opdracht werkzaamheden als freelancer

gaat uitvoeren
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Verblijfsvergunning om te werken op grond van internationaal verdrag

Geef hieronder de specifieke reden van uw verblijf aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij

staat vermeldt. U moet de belangrijkste reden van uw verblijf aangeven. Andere redenen voor uw verblijf hoeft u niet aan te geven. Als u

meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen voor de eerste aangegeven reden beoordeeld.

als vertegenwoordiger op grond van Nederlands-Amerikaans

vriendschapsverdrag

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Bescheiden dat u werkzaam bent als vertegenwoordiger

als zelfstandige op grond van Nederlands-Amerikaans vriend-

schapsverdrag

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Uittreksel handelsregister waaruit de omschrijving van het bedrijf

blijkt

– Bescheiden waaruit de ondernemingsvorm blijkt (vormvrij)

– Bescheiden waaruit uw aanzienlijk kapitaal blijkt

in loondienst op grond van Europa-overeenkomst

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Bewijsstukken dat u ten minste 1 jaar in dienst bent geweest bij

dezelfde organisatie

– Bewijsstukken dat u behoort tot het sleutelpersoneel van deze

organisatie

als zelfstandige op grond van Europa-overeenkomst

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Uittreksel handelsregister waaruit de omschrijving van het bedrijf

blijkt

– Kopie van een document afgegeven door de bevoegde Neder-

landse autoriteit waaruit blijkt dat u bevoegd bent een beroep of

bedrijf uit te oefenen in Nederland

– Kopie van uw ondernemingsplan, dat bevat:

-  Gegevens van u, de ondernemer (personalia, gezins- en inko-

menssituatie, financiële verplichtingen, opleidingen en beroeps-

ervaring)

-  Bedrijfsgegevens (gegevens over de branche waarin u gaat wer-

ken, startdatum van de onderneming en vestigingsplaats)

-  Juridische aspecten (rechtsvorm van uw onderneming, handels-

naam, vergunningen, aansprakelijkheid, verzekeringen en leve-

ringsvoorwaarden)

-  Commerciële aspecten (omschrijving van het type bedrijf en

product het innovatieve karakter ervan,  beschrijving van de

markt, de doelgroep en de concurrentie, onderbouwd met con-

tracten en referenties) 

-  Managementaspecten  (omschrijving van de organisatie van uw

onderneming en de omvang van het personeelsbestand)

-  Financiële aspecten (investeringsbegroting, financieringsplan,

aflossingsplan, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose)

– Kopie oprichtingsakte waaruit bevoegdheden, verantwoordelijk-

heden en winstdeling onder de vennoten blijken (in het geval van

een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap)

in loondienst op grond van Turks associatieverdrag

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is 

– Bewijsstukken dat u ten minste 1 jaar in dienst bent van een

Nederlandse transportonderneming

■ als vertegenwoordiger op grond van Nederlands-Amerikaans

vriendschapsverdrag

■ als zelfstandige op grond van Nederlands-Amerikaans vriend-

schapsverdrag

■ in loondienst op grond van Europa-overeenkomst

■ als zelfstandige op grond van Europa-overeenkomst

■ in loondienst op grond van Turks associatieverdrag

■ als zelfstandige op grond van Turks associatieverdrag

■ op grond van Nederlands Duits Vestigingsverdrag

Volg de instructie op bij het door u aangegeven specifieke

verblijfsdoel.
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Verblijfsvergunning om te werken op grond
van internationaal verdrag (vervolg)

als zelfstandige op grond van Turks associatieverdrag

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen,

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel (niet

ouder dan 3 maanden en alleen als inschrijving verplicht is). 

– Kopie van een document afgegeven door de bevoegde

Nederlandse autoriteit waaruit blijkt dat u bevoegd bent een

beroep of bedrijf uit te oefenen

– Kopie van uw ondernemingsplan, dat bevat:

-  Gegevens van u, de ondernemer (personalia, gezins- en inko-

menssituatie, financiële verplichtingen, opleidingen en beroeps-

ervaring)

-  Bedrijfsgegevens (gegevens over de branche waarin u gaat wer-

ken, startdatum van uw onderneming en vestigingsplaats)

-  Juridische aspecten (rechtsvorm van uw onderneming, handels-

naam, vergunningen, aansprakelijkheid, verzekeringen en leve-

ringsvoorwaarden)

-  Commerciële aspecten (omschrijving van het type bedrijf en

product het innovatieve karakter ervan,  beschrijving van de

markt, de doelgroep en de concurrentie, onderbouwd met con-

tracten en referenties) 

-  Managementaspecten (omschrijving van de organisatie van uw

onderneming en de omvang van het personeelsbestand)

-  Financiële aspecten (investeringsbegroting, financieringsplan,

aflossingsplan, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose)

– Kopie winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar (als u in het

buitenland ook zelfstandig was)

– Kopie oprichtingsakte waaruit bevoegdheden, verantwoordelijk-

heden en winstdeling onder de vennoten blijken (in het geval van

een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap)

– Bewijs dat de onderneming nieuw is (de onderneming treedt voor

het eerst tot de markt toe dan wel de rechtsvorm en de bedrijfslei-

ding van de onderneming zijn gewijzigd dan wel de bedrijfsactivi-

teit wordt ingrijpend gewijzigd)

– Bewijs dat in de door u beoogde functie niet kan worden voorzien

door het aantrekken van een Nederlands ingezetene dan wel een

vreemdeling met een geldige verblijfstitel

– Bij een zelfstandige freelancer: Overeenkomst(en) van opdracht

waaruit blijkt dat u in opdracht werkzaamheden als freelancer

gaat uitvoeren

op grond van Nederlands Duits Vestigingsverdrag

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bescheiden waaruit blijkt dat u voor de duur van uw verblijf

beschikt over voldoende middelen van bestaan. Dit mag een eigen

verklaring of een verklaring van een derde zijn (vormvrij)
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Verblijfsvergunning om te studeren

Geef hieronder de specifieke reden van uw verblijf aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij

staat vermeldt. U moet de belangrijkste reden van uw verblijf aangeven. Andere redenen voor uw verblijf hoeft u niet aan te geven. Als u

meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen voor de eerste aangegeven reden beoordeeld. 

■ studie aan hoger onderwijs/universiteit

■ studie aan voortgezet of beroepsonderwijs 

Volg de instructie op bij het door u aangegeven specifieke

verblijfsdoel.

studie aan hoger onderwijs/universiteit

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken van uw (voorlopige) inschrijving aan of toelating

tot de instelling, afgegeven door het bevoegd gezag of bewijsstuk-

ken van uw (voorlopige) inschrijving aan of toelating tot de instel-

ling in het kader van het voorbereidend studiejaar

– Door u ingevulde en ondertekende bijlage bewustverklaring

studie

– Alleen als u een studiebeurs ontvangt: kopie document toeken-

ning studiebeurs

Als u of iemand in het buitenland de studie (gedeeltelijk) betaalt:

– Kopie bankafschrift met het saldo dat voor het studiejaar ter

beschikking staat

– Originele verklaring van de bank (geen kopie) welk bedrag maan-

delijks ten gunste van u wordt overgemaakt op een Nederlandse

rekening

Als de studie door een garantsteller (de verblijfgever) in Nederland

wordt bekostigd:

– Door de verblijfgever ingevulde en ondertekende bijlage garant-

verklaring

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstel-

ling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen, van

de verblijfgever en de eventuele (huwelijks)partner 

– Kopie van alle bladzijden van het paspoort of de verblijfsvergun-

ning van de garantsteller en de eventuele (huwelijks)partner

studie aan voortgezet of beroepsonderwijs

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken van uw (voorlopige) inschrijving aan of toelating

tot de instelling, afgegeven door het bevoegd gezag

– Door u ingevulde en ondertekende bijlage bewustverklaring

– Alleen als u een studiebeurs ontvangt: kopie document toeken-

ning studiebeurs 

– Schriftelijk uitleg m.b.t. de vraag waarom Nederland het meest

aangewezen land is om de studie te volgen en in welke zin de stu-

die van wezenlijke betekenis is voor de arbeidsmarkt van het land

van herkomst

– Een verklaring van het Ministerie van Onderwijs van het land van

herkomst dat de studie niet in het land van herkomst gevolgd kan

worden

Als u of iemand in het buitenland de studie (gedeeltelijk) betaalt:

– Kopie bankafschrift met het saldo dat voor het studiejaar ter

beschikking staat

– Originele verklaring van de bank (geen kopie) welk bedrag maan-

delijks ten gunste van u wordt overgemaakt op een Nederlandse

rekening

Als de studie door een garantsteller (de verblijfgever) in Nederland

wordt bekostigd:

– Door de verblijfgever ingevulde en ondertekende bijlage garant-

verklaring

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstel-

ling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen, van

de verblijfgever en de eventuele (huwelijks)partner 

– Kopie van alle bladzijden van het paspoort of de verblijfsvergun-

ning van de garantsteller en de eventuele (huwelijks)partner
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Verblijfsvergunning voor uitwisseling

Geef hieronder de specifieke reden van uw verblijf aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij

staat vermeldt. U moet de belangrijkste reden van uw verblijf aangeven. Andere redenen voor uw verblijf hoeft u niet aan te geven. Als u

meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen voor de eerste aangegeven reden beoordeeld.

uitwisseling via een particuliere organisatie

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamenstel-

ling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Door de verblijfgever ingevulde en ondertekende bijlage garant-

verklaring

– Door u ondertekende bijlage verklaring burgerlijke staat, waaruit

blijkt dat u ongehuwd bent en niet de zorg draagt voor kinderen

van uzelf of voor kinderen die van u afhankelijk zijn

uitwisseling op basis van het Working Holiday Scheme of Working

Holiday Programme

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, volgens normbedrag uitwonende

student

– Retourticket of bewijsstukken dat u voldoende middelen heeft

voor het aanschaffen van een retourticket

– Door u ondertekende bijlage verklaring burgerlijke staat, waaruit

blijkt dat u ongehuwd bent en niet de zorg draagt voor kinderen

van uzelf of voor kinderen die van u afhankelijk zijn

■ uitwisseling via een particuliere organisatie

■ uitwisseling op basis van het Working Holiday Scheme of

Working Holiday Programme

Volg de instructie op bij het door u aangegeven specifieke

verblijfsdoel.

Verblijfsvergunning voor au pair

■ als au pair

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisad-

ministratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamen-

stelling van uw gastgezin (de verblijfgever) blijkt, niet ouder dan

6 maanden

– Door u ondertekende bijlage verklaring burgerlijke staat, waaruit

blijkt dat u ongehuwd bent en niet de zorg draagt voor kinderen

van uzelf of voor kinderen die van u afhankelijk zijn

– Door u en uw gastgezin ingevulde en ondertekende bijlage

bewustverklaring au pair

– Door het gastgezin ingevulde en ondertekende garantverklaring

– Kopie van een ongehuwdverklaring van u, niet ouder dan 

6 maanden

– Beschrijving van uw dagindeling (aard en duur van de werk-

zaamheden)

– Beschrijving van de wijze waarop u kennis zult maken met de

Nederlandse samenleving en cultuur

– Bewijsstukken inkomen van het gastgezin, zie bijlage bewijsstuk-

ken inkomen. Het inkomen, moet aangevuld zijn met het

bestaansminimum voor een alleenstaande van 21 jaar of ouder.

Deze middelen zijn duurzaam indien zij voor tenminste 1 jaar

beschikbaar zijn
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Verblijfsvergunning voor wedertoelating

Geef hieronder de specifieke reden van uw verblijf aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij

staat vermeldt. U moet de belangrijkste reden van uw verblijf aangeven. Andere redenen voor uw verblijf hoeft u niet aan te geven. Als u

meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen voor de eerste aangegeven reden beoordeeld.

■ u heeft bij de rechtbank in ’s-Gravenhage een verzoek ingediend

tot vaststelling van uw Nederlanderschap

■ u bent buiten Nederland verbleven i.v.m. detentie, militaire dienst

of uitzending

■ u bent tussen uw 4e en 19e levensjaar tenminste 10 jaar rechtmatig

in Nederland verbleven of u bent voor uw 19e levensjaar tenminste

5 jaar ononderbroken en rechtmatig in Nederland verbleven

■ u komt in aanmerking voor terugkeer op grond van artikel 8

Remigratiewet

■ u bent oud-Nederlander en heeft uw Nederlandse nationaliteit

verloren op grond van artikel 15 Rijkswet op het Nederlander-

schap, omdat u vrijwillig een andere nationaliteit heeft aangeno-

men of omdat het Nederlanderschap is ingetrokken

■ u bent oud-Nederlander en heeft uw Nederlandse nationaliteit

verloren op grond van artikel 15 Rijkswet op het Nederlander-

schap, omdat uw Nederlanderschap na 10 jaar verblijf in het bui-

tenland hebt verloren

Volg de instructie op bij het door u aangegeven specifieke

verblijfsdoel.

u heeft bij de rechtbank in ’s-Gravenhage een verzoek ingediend

tot vaststelling van uw Nederlanderschap

– Volledig afschrift van uw verzoek aan de rechtbank m.b.t. de vast-

stelling van uw Nederlanderschap (ex. art. 17 RWN)

u bent buiten Nederland verbleven i.v.m. detentie, militaire dienst

of uitzending

– Afschrift van uw verblijfsdocument

– Documenten m.b.t. vervullen en beëindiging van uw militaire

dienstplicht of met betrekking tot uw detentie en de duur van de

detentie in het buitenland of met betrekking tot uw uitzending

naar het buitenland

u bent tussen uw 4e en 19e levensjaar tenminste 10 jaar rechtma-

tig in Nederland verbleven of u bent voor uw 19e levensjaar ten-

minste 5 jaar ononderbroken en rechtmatig in Nederland verbleven

Geef aan of u een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde

tijd wilt aanvragen. Als u een verblijfsvergunning voor onbepaalde

tijd aanvraagt moet u meer leges betalen dan bij bepaalde tijd.

■ Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

■ Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Gegevens en bescheiden m.b.t. de duur en de aard van uw eerder

verblijf in Nederland

u komt in aanmerking voor terugkeer op grond van artikel 8

Remigratiewet

Geef aan of u een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde

tijd wilt aanvragen. Als u een verblijfsvergunning voor onbepaalde

tijd aanvraagt moet u meer leges betalen dan bij bepaalde tijd.

■ Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

■ Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarin staat

dat in beginsel positief zal worden beslist op uw aanvraag om

remigratievoorzieningen, mits u afstand doet van de Nederlands

nationaliteit

– Een verklaring van de ambtenaar burgerzaken dat de afstandsver-

klaring is ontvangen

– Een afschrift van de beschikking van de SVB, waarin het recht op

basisvoorzieningen of remigratievoorzieningen is toegekend en

waarin uw vertrekdatum is vermeld

– Een afschrift van de bijlage, waaruit de ingangsdatum van de eer-

der verleende verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel en de

ononderbroken duur van uw eerder verblijf in Nederland blijkt

u bent oud-Nederlander en heeft uw Nederlandse nationaliteit

verloren op grond van artikel 15 Rijkswet op het Nederlander-

schap, omdat u vrijwillig een andere nationaliteit heeft aangeno-

men of omdat het Nederlanderschap is ingetrokken

Geef aan of u een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde

tijd wilt aanvragen. Als u een verblijfsvergunning voor onbepaalde

tijd aanvraagt moet u meer leges betalen dan bij bepaalde tijd.

■ Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

■ Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Gegevens en bescheiden m.b.t. de duur en de aard van uw eerder

verblijf in Nederland

– Uittreksel van de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) met

daarin de datum waarop u afstand heeft gedaan van de

Nederlandse nationaliteit

– Brieven van de Minister van Justitie waarin u wordt gewezen op de

verplichting afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit

Als u vrijwillig aan andere nationaliteit heeft aangenomen: 

– Afschrift van de kennisgeving tot naturalisatie 

Als uw Nederlanderschap is ingetrokken:

– Afschrift van het besluit waarbij het Nederlanderschap is ingetrok-

ken

u bent oud-Nederlander en heeft uw Nederlandse nationaliteit

verloren op grond van artikel 15 Rijkswet op het Nederlander-

schap, omdat uw Nederlanderschap na 10 jaar verblijf in het bui-

tenland hebt verloren 

Geef aan of u een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde

tijd wilt aanvragen. Als u een verblijfsvergunning voor onbepaalde

tijd aanvraagt moet u meer leges betalen dan bij bepaalde tijd.

■ Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

■ Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Kopie van het Nederlandse paspoort
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Verblijfsvergunning om medische redenen

Geef hieronder de specifieke reden van uw verblijf aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij

staat vermeldt. U moet de belangrijkste reden van uw verblijf aangeven. Andere redenen voor uw verblijf hoeft u niet aan te geven. Als u

meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen voor de eerste aangegeven reden beoordeeld.

■ voor medische behandeling

■ medische nood. Dit is als u lijdt aan een stoornis, waarvan op basis

van de huidige medisch-wetenschappelijke inzichten vaststaat

dat het achterwege blijven van behandeling op korte termijn zal

leiden tot overlijden, invaliditeit of een andere vorm van ernstige

geestelijke of lichamelijke schade

Volg de instructie op bij het door u aangegeven specifieke

verblijfsdoel.

voor medische behandeling

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Naam en adres van de arts dan wel de medische instelling bij wie u

zich in Nederland laat behandelen

– Een gedagtekende, ondertekende schriftelijke verklaring van de

medisch behandelaar(s), waaruit blijkt:

-  de naam, het adres en het BIG- of NIP-registratienummer van de

behandelaar(s);

-  dat u medische klachten heeft, waarvoor u door de behandelaar

wordt behandeld;

-  wat de aard is van de medische klachten;

Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 1 maand. Indien na over-

legging van de recente verklaring de verklaring door tijdsverloop

ouder wordt dan 1 maand, hoeft geen nieuwe medische verklaring

te worden overgelegd. Wijzigingen in uw medische situatie die van

belang kunnen zijn voor een te nemen beslissing, dienen door

middel van een nieuwe medische verklaring door u kenbaar te

worden gemaakt

– Door u ingevulde en ondertekende bijlage toestemmingsverkla-

ring medische gegevens. Als sprake is van meerdere behandelaars,

dient voor elke behandelaar afzonderlijk toestemming te worden

gegeven. Er dient zowel toestemming te worden gegeven voor het

benaderen van de behandelaar in Nederland als de behandelaar in

het herkomstland

– Een bewijs van verzekering voor in Nederland te maken ziektekos-

ten of een ander bewijs waaruit blijkt dat de financiering van de

kosten van de medische behandeling deugdelijk is geregeld

– Een schriftelijke uiteenzetting, waarom Nederland het meest aan-

gewezen land is voor het ondergaan van de betreffende medische

behandeling(en). Stuur zoveel mogelijk bewijsstukken met de aan-

vraag mee

– Een bewijsstuk waaruit blijkt dat u zich in Nederland bevindt (bij-

voorbeeld een verklaring van de behandelend arts waaruit blijkt

dat u in Nederland een behandeling ondergaat)

– Extra voor Surinaamse onderdanen: (fotokopie van) een op medi-

sche indicatie afgegeven visum

bij medische nood

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Naam en adres van de arts dan wel de medische instelling bij wie u

zich in Nederland laat behandelen

– Een gedagtekende, ondertekende schriftelijke verklaring van de

medisch behandelaar(s), waaruit blijkt:

-  de naam, het adres en het BIG- of NIP-registratienummer van de

behandelaar(s);

-  dat u medische klachten heeft, waarvoor u door de behandelaar

wordt behandeld;

-  wat de aard is van de medische klachten

Deze verklaring dient op het moment van overleggen recent te

zijn, hetgeen betekent dat deze niet ouder mag zijn dan 1 maand.

Indien na overlegging van de recente verklaring de verklaring door

tijdsverloop ouder wordt dan 1 maand, hoeft geen nieuwe medi-

sche verklaring te worden overgelegd. Wel dienen wijzigingen in

uw medische situatie die van belang kunnen zijn voor een te

nemen beslissing, door middel van een nieuwe medische verkla-

ring door u kenbaar te worden gemaakt

– Door u ingevulde en ondertekende bijlage toestemmingsverkla-

ring medische gegevens. Als sprake is van meerdere behandelaars,

dient voor elke behandelaar afzonderlijk toestemming te worden

gegeven. Er dient zowel toestemming te worden gegeven voor het

benaderen van de behandelaar in Nederland als de behandelaar in

het herkomstland

– Bewijsstukken waaruit blijkt dat u zich in Nederland bevindt
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Verblijfsvergunning voortgezet verblijf

Geef hieronder de specifieke reden van uw verblijf aan waarvoor u nu een verblijfsvergunning heeft en volg de instructie op die daarbij

staat vermeldt.

■ Huwelijk/geregistreerd partnerschap na 3 jaar verblijf bij (huwe-

lijks) partner

■ Huwelijk/geregistreerd partnerschap na overlijden (huwelijks)

partner

■ Huwelijk/geregistreerd partnerschap: klemmende redenen van

humanitaire aard

■ Verblijf bij partner: klemmende redenen van humanitaire aard

■ Minderjarig kind na 1 jaar verblijf bij ouder of (adoptief) pleeg-

ouder

■ Minderjarig kind na overlijden ouder of (adoptief) pleegouder

■ Meerderjarig kind na 3 jaar verblijf bij ouder

■ Meerderjarig kind na overlijden ouder

■ Slachtoffer huiselijk geweld

■ Ouder na 3 jaar verblijf bij kind

■ Alleenstaande minderjarige vreemdeling

■ Buiten schuld 

■ Medische behandeling

■ Slachtoffer mensenhandel

Volg de instructie op bij het door u aangegeven specifieke

verblijfsdoel.

Huwelijk/geregistreerd partnerschap na 3 jaar verblijf bij (huwe-

lijks) partner

Minderjarig kind na 1 jaar verblijf bij ouder of (adoptief) pleeg-

ouder

Meerderjarig kind na 3 jaar verblijf bij ouder

Ouder na 3 jaar verblijf bij kind

Alleenstaande minderjarige vreemdeling 

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in

– Door u ingevulde bijlage verklaring omstandigheden

– Bewijs ziektekostenverzekering

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en de gezinssamenstel-

ling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

Huwelijk/geregistreerd partnerschap: klemmende redenen van

humanitaire aard

Verblijf bij partner: klemmende redenen van humanitaire aard

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Door u ingevulde bijlage verklaring omstandigheden

– Bewijs ziektekostenverzekering

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en de gezinssamenstel-

ling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van klemmende rede-

nen van humanitaire aard

Huwelijk/geregistreerd partnerschap na overlijden (huwelijks)

partner

Minderjarig kind na overlijden ouder of (adoptief) pleegouder

Meerderjarig kind na overlijden ouder

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Door u ingevulde bijlage verklaring omstandigheden

– Bewijs ziektekostenverzekering

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en de gezinssamenstel-

ling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Overlijdensakte (huwelijks) partner

Slachtoffer huiselijk geweld

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijs ziektekostenverzekering 

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en de gezinssamenstel-

ling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van aantoonbaar

ondervonden huiselijk geweld. Bijvoorbeeld aangifte bij de politie,

verklaring (vertrouwens)art, verklaring openbaar ministerie of

verklaring korpschef waaruit blijkt dat ambtshalve vervolging

tegen de dader is ingesteld

Verblijfsvergunning voor slachtoffer of
getuige-aangever van mensenhandel

Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
geprivilegieerden

■ als geprivilegieerde

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Bewijs ziektekostenverzekering

– Bewijsstukken waaruit blijkt dat u 10 jaar aaneengesloten verblijf

in Nederland heeft gehad op basis van een geprivilegieerde 

status, direct voorafgaande aan de aanvraag

– Bewijsstukken dat de geprivilegieerde status niet door eigen toe-

doen is verloren (geldt niet voor administratief technisch of

dienstverlenend personeel)

■ als slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel

– Ga met dit aanvraagformulier naar de politie en doe aangifte van

mensenhandel. De politie zal u verder helpen met het aanvragen

van de verblijfsvergunning. Als u deze aanvraag indient zonder

dat u naar de politie bent geweest wordt uw aanvraag niet in

behandeling genomen.
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Deel D

Indienen van uw aanvraag

Onderteken nu dit formulier op de voorzijde. Controleer of u het formulier volledig heeft ingevuld.

Voeg bij uw aanvraag alle gevraagde bewijsstukken endocumenten. Lever uw aanvraag in bij uw gemeente.

Verblijfsvergunning voortgezet verblijf (vervolg)

Buiten schuld

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Door u ingevulde bijlage verklaring omstandigheden

– Bewijs ziektekostenverzekering

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisad-

ministratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en de gezinssamen-

stelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

Medische behandeling

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Door u ingevulde bijlage verklaring omstandigheden

– Bewijs ziektekostenverzekering

– Naam en adres van de arts dan wel de medische instelling bij wie

u zich in Nederland laat behandelen

– Een gedagtekende, ondertekende schriftelijke verklaring van de

medisch behandelaar(s), waaruit blijkt:

-  de naam, het adres en het BIG- of NIP-registratienummer van

de behandelaar(s);

-  dat u medische klachten heeft, waarvoor u door de behande-

laar wordt behandeld;

-  wat de aard is van de medische klachten;

Deze verklaring dient op het moment van overleggen recent te

zijn, hetgeen betekent dat deze niet ouder mag zijn dan 1 maand.

Indien na overlegging van de recente verklaring de verklaring

door tijdsverloop ouder wordt dan 1 maand, hoeft geen nieuwe

medische verklaring te worden overgelegd. Wel dienen wijzigin-

gen in uw medische situatie die van belang kunnen zijn voor een

te nemen beslissing, door middel van een nieuwe medische ver-

klaring door u kenbaar te worden gemaakt

– Bewijsstukken waaruit blijkt dat de financiering van de in

Nederland te maken ziektekosten voldoende is geregeld

Slachtoffer mensenhandel

– Bewijs waaruit blijkt dat u niet kunt terugkeren naar het land van

herkomst



Toelichting

Verblijfsvergunning

Met dit formulier vraagt u een verblijfsvergunning voor tijd. De geldig-

heid van zo’n verblijfsvergunning is maximaal 1 jaar. De vergunning

geldt altijd korter dan een jaar als:

–  uw paspoort afloopt voordat het jaar om is; uw verblijfsvergunning

eindigt dan 1 maand eerder dan de geldigheid van uw paspoort; of als

–  u binnen het jaar niet langer blijkt te voldoen aan de voorwaarden die

gelden voor het verblijfsdoel.

U kunt nooit voor meer dan één verblijfsdoel een verblijfsvergunning

aanvragen.

U bent Nederland ingereisd met een geldige MVV en u wilt voor dat

doel een verblijfsvergunning aanvragen? Gebruik dan niet dit formu-

lier, maar het formulier ‘Aanvraag verblijfsvergunning met MVV’.

U hebt de nationaliteit van een EU/EER lidstaat of Zwitserland? Of u

bent een familielid van iemand met die nationaliteit? Dan kunt u, als u

dat wilt, in plaats van een verblijfsvergunning een bewijs van rechtma-

tig verblijf aanvragen op basis van het gemeenschapsrecht van de EU.

Gebruik daarvoor niet dit formulier, maar het formulier ‘Aanvraag om

toetsing aan het gemeenschapsrecht’ (bewijs van rechtmatig verblijf ).

U bent niet verplicht dit bewijs aan te vragen.

Verlengen

U wilt uw huidige verblijfsvergunning verlengen? Gebruik daarvoor

niet dit formulier, maar het formulier ‘Aanvraag verlenging verblijfsver-

gunning’. Als uw verblijfsvergunning afloopt, ontvangt u dit formulier

automatisch.

Kosten voor aanvragen (leges)

Het aanvragen van een verblijfsvergunning kost geld. Deze kosten

moet u betalen op het moment dat u de aanvraag inlevert. 

De kosten zijn afhankelijk van de leeftijd van de aanvrager en het soort

aanvraag. Over de kosten vindt u in dit formulier geen informatie. 

Bel 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.) als u vooraf wilt weten wat de kosten zijn.

Als uit de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat u niet in aanmerking

komt voor de aangevraagde verblijfsvergunning, krijgt u geen geld

terug.

Neem pasfoto en paspoort mee

De pasfoto komt op de verblijfsvergunning. Iedere persoon vanaf 

12 jaar moet bij het inleveren van de aanvraag een handtekening zet-

ten, voor op de verblijfsvergunning. Daarnaast moet iedere persoon die

een aanvraag doet zijn document voor grensoverschrijding (bijvoor-

beeld paspoort) meenemen. Hierin wordt een sticker aangebracht en

er wordt een kopie van gemaakt. Deze kopie gaat bij uw aanvraag.

Buitenlandse documenten

Alle officiële buitenlandse documenten die worden gevraagd, moeten

zijn gelegaliseerd, indien noodzakelijk geverifieerd of voorzien van

apostillestempel in het land van herkomst. Dit kan veel tijd in beslag

nemen. Begin dan ook enkele maanden voor het indienen van de aan-

vraag met het laten legaliseren, verifiëren of apostilleren in het land 

van herkomst. Als u documenten in kopie meestuurt, vergeet dan niet

ook het legalisatie- of apostillestempel te kopiëren. Bel voor meer

informatie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, telefoon

(+31)(0)70 348 4787/5901.

Taal van bij te voegen documenten

Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels,

Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen

door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beëdigd, en

stuur de vertaling mee met de aanvraag.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Als u uw aanvraag heeft ingediend bij de gemeente en u heeft de kosten

voor de aanvraag betaald, dan stuurt de gemeente de aanvraag naar de

IND. Als uw aanvraag niet compleet is, kan uw aanvraag niet goed wor-

den beoordeeld. Het niet (tijdig) betalen en een niet complete aanvraag

leiden tot vertraging bij de behandeling. De IND mag volgens de wet in

beginsel 6 maanden over de beslissing doen. U ontvangt schriftelijk

bericht als uw aanvraag is afgehandeld. Als uw aanvraag wordt ingewil-

ligd, ontvangt u een brief met informatie over hoe u uw verblijfsdocu-

ment kunt afhalen. 

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te

informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw aan-

vraag verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of u in aanmerking

komt voor een verblijfsvergunning. De Minister voor Vreemdelingen-

zaken en Integratie is hiervoor verantwoordelijk. Vragen die u heeft

over deze gegevensverwerking kunt u schriftelijk stellen aan de afde-

ling publieksvoorlichting van de IND, postbus 5800, 2280 HV  Rijswijk.

U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gege-

vens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgege-

vens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure en de Wbp kunt u

bellen met de IND. Het telefoonnummer is 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.).

Vanuit het buitenland belt u +31 20 8893045. Of kijk op www.ind.nl. 

Meer informatie over buitenlandse documenten en legalisatie daarvan

vindt u op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

www.minbuza.nl.

English version

This application form is also available in English.

Please call 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.) or +31 20 8893045 from outside

the Netherlands.
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Aanvraag 
verblijfsvergunning met MVV

Justitie
Ministerie van Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier
voordat u begint met invullen.

Waarom dit formulier? 
Dit formulier is bedoeld voor de aanvraag van een verblijfsver-

gunning. U kunt het alleen gebruiken als u:

– Nederland bent in gereisd met een geldige machtiging tot voor-

lopig verblijf (MVV), hier wilt verblijven met hetzelfde verblijfs-

doel als waarvoor u deze MVV hebt, én

– niet eerder op basis van dezelfde MVV een verblijfsvergunning

hebt aangevraagd.

Is uw verblijfsdoel nu anders dan op uw MVV staat vermeld?

Beschikt u niet over een geldige MVV? Of reist u Nederland in

zonder MVV? Gebruik dit formulier dan niet. Op de achterkant

staat welk formulier u wel kunt gebruiken.

Hoe vult u dit formulier in?
Vul voor ieder persoon waarvoor u een aanvraagt doet één for-

mulier in. Het formulier bestaat uit 8 pagina’s en 8 bijlagen. Welke

bijlagen u moet invullen, hangt af van uw situatie. Zowel bij de

vragen als op de bijlagen is dit aangegeven. Dien de aanvraag pas

in als u dit formulier volledig heeft ingevuld, dus niet in ge-

deelten. Vergeet de ingevulde bijlagen niet. Lever alle gevraagde

documenten tegelijkertijd met uw aanvraag in. Als uw aanvraag

niet compleet is, kan uw aanvraag niet goed worden beoordeeld.

Het niet (tijdig) betalen en een niet complete aanvraag kunnen

leiden tot vertraging bij de behandeling. De IND mag volgens de

wet in beginsel 6 maanden over de beslissing doen.

Hoe dient u deze aanvraag in?
U levert de aanvraag in bij het (im)migratieloket of de afdeling

burgerzaken van de gemeente waar u of de verblijfgever staat in-

geschreven. Er zijn gemeenten waar u de aanvraag alleen op

afspraak kunt inleveren. 

Minderjarige kinderen
Als u ouder/vertegenwoordiger bent van een minderjarig kind,

kunt u dit formulier namens hem/haar invullen. Beantwoord alle

vragen namens het kind. Als het kind 12 jaar of ouder is, dan mag

hij/zij het formulier zelf ondertekenen. Als het kind jonger is dan

15 jaar, hoeft vraag 4, de antecedentenverklaring, niet ingevuld te

worden. Als in het formulier wordt gesproken van u of aanvrager,

dan wordt het kind bedoeld. Vul voor ieder kind één formulier in. 

Kosten voor aanvragen (leges)
Het aanvragen van een verblijfsvergunning kost geld. Deze kosten

moet u betalen op het moment dat u de aanvraag inlevert. De

kosten zijn afhankelijk van de leeftijd van de aanvrager en het

soort aanvraag. Over de kosten van de aanvraag vindt u in dit for-

mulier geen informatie. Bel 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.) als u voor-

af wilt weten wat de kosten zijn. Als uit de beoordeling van uw

aanvraag blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de aange-

vraagde verblijfsvergunning, krijgt u geen geld terug.

Neem pasfoto en paspoort mee
Iedere persoon die een aanvraag doet, moet bij de inlevering van

de aanvraag aanwezig zijn en moet een recente pasfoto meene-

men en inleveren. De pasfoto komt op de verblijfsvergunning.

Iedere persoon vanaf 12 jaar moet een handtekening zetten voor

op de verblijfsvergunning. Daarnaast moet iedere persoon die

een aanvraag doet zijn document voor grensoverschrijding (bij-

voorbeeld paspoort) meenemen. Hierin wordt een sticker aange-

bracht en er wordt een kopie van gemaakt. Deze kopie gaat bij uw

aanvraag.

Ondertekening door aanvrager

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik vraag voor mijzelf / mijn kind / het kind dat ik

wettelijk vertegenwoordig een eerste verblijfsvergunning aan voor de maximale geldigheids-

duur. 

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor

de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan

instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in mijn situatie / de situatie

van het kind die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam V-nummer 

Plaats

Datum

Handtekening

■ Ik lever dit formulier en                         (aantal) bijlagen in.

IN TE VULLEN DOOR GEMEENTE

AANVRAAGDATUM:

STEMPEL GEMEENTE:
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Persoonlijke gegevens vreemdeling (de aanvrager)

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in 

Achternaam zoals in paspoort ■ Man ■ Vrouw

Voornamen

Geboortedatum Nationaliteit

Geboorteplaats Geboorteland

Verblijfsadres in Nederland

Straat Nummer

Postcode Plaats 

Telefoon E-mail

Persoonlijke gegevens referent (de verblijfgever)

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in van de verblijfgever. De verblijfgever is de persoon of organisa-
tie waarbij u wilt verblijven of die uw verblijf in Nederland bekostigt.
Als u in Nederland wilt verblijven om bijvoorbeeld te werken of voor (voorbereiding) studie, vul dan de
gegevens van de organisatie waar u gaat werken of studeren in en vul de gegevens van de contact-
persoon van deze organisatie in. 

Persoonlijke gegevens

Achternaam zoals in paspoort ■ Man ■ Vrouw

Voornamen

Geboortedatum Nationaliteit

Geboorteplaats

Burgerlijke staat

Adres in Nederland

Straat Nummer

Postcode Plaats 

Telefoon Fax

E-mail

Verblijfsstatus:

■ Nederlandse nationaliteit ■ geprivilegieerd ■ geen

■ verblijfsvergunning ■ in afwachting van behandeling aanvraag

Naam organisatie (alleen invullen bij werk/studie)

2



3

Verklaring omstandigheden

Geef hieronder aan welke situatie(s) op u (de aanvrager) van toepassing is of zijn, sinds de afgifte van uw
MVV. Het gaat daarbij om veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht en eventueel
het verblijfsrecht van uw gezinsleden. 
Voeg bij uw aanvraag de bewijsstukken toe die worden gevraagd.

■ Sinds de afgifte van de MVV is er geen sprake van gewijzigde feiten of omstandigheden die gevolgen 

hebben voor het verblijfsrecht.

■ Degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) heeft een nieuw document voor grensoverschrij-

ding (bijvoorbeeld paspoort). Voeg van dit document een kopie van alle bladzijden bij.

■ De gezinssituatie van mijzelf (de aanvrager) of van degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijf-

gever) is veranderd, namelijk:

■ Getrouwd. Voeg een kopie van de huwelijksakte bij.

■ Nieuwe relatie. Voeg hiervan bewijsstukken of verklaringen bij.

■ Verbreking huwelijk/relatie. Voeg hiervan bewijsstukken of verklaringen bij.

■ Kind geboren. Voeg een kopie van de geboorteakte bij.

■ Iemand overleden. Voeg hiervan een verklaring bij.

■ De inkomenssituatie van mijzelf of van degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfgever) is veran-

derd. Voeg hiervan verklaringen of bewijsstukken bij.

■ Anders, nl.

Voeg altijd verklaringen en bewijsstukken toe.

U moet de IND altijd direct informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie of de situatie van degene
bij wie u verblijft, die betrekking hebben op uw verblijfsrecht. Wilt u om een andere reden in Nederland ver-
blijven dan waarvoor u een MVV heeft? Of wilt u bij een ander persoon verblijven? Gebruik dit formulier dan
niet. Op de achterpagina leest u wat u moet doen.

3

Verklaring antecedenten

Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is sinds de afgifte van de MVV.
Deze verklaring hoeft u alleen in te vullen als u (de aanvrager) 12 jaar of ouder bent.

■ Ik verklaar

• dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd;

• dat ten aanzien van mij nimmer terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het verrich-

ten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte of een taakstraf;

• dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd;

• dat ik nimmer een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard; 

• dat ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben; en

• dat ik nimmer verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals

bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmis-

drijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politieke misdrijf (bijvoorbeeld moord of ter-

rorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoor-

beeld terroristische handelingen).

■ Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

Als u deze verklaring antecedenten niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben.

4
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Tuberculose

Als u een verblijfsvergunning wilt, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling voor tuber-
culose ondergaan. U moet dit met een verklaring van de Nederlandse GGD aantonen als u voor de eerste
keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld (zie de toelichting op
de achterzijde van dit formulier). Als uw pleegkind of adoptiefkind met goed gevolg een TBC-keuring in het
land van herkomst heeft doorstaan en dit blijkt uit de te overleggen medische verklaring, dan hoeft u deze
verklaring niet in te vullen 

Geef hieronder aan welke situatie op u, de aanvrager, van toepassing is.

■ Ik heb geen TBC-verklaring nodig want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australië,

Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland,

EER-landen en EU-landen.

■ Ik heb een andere nationaliteit. 

Voeg bij de aanvraag een originele recente TBC-verklaring van een Nederlandse GGD. Deze verklaring is

de uitslag van een TBC-onderzoek en mag niet ouder zijn dan 6 maanden. U kunt voor dit onderzoek

terecht bij de GGD in de regio waar u verblijft. Gebruik hiervoor de bijlage TBC-verklaring.

5

6

U heeft een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) voor het volgende verblijfsdoel:

Doel van het verblijf in Nederland

Het doel waarvoor u nu een verblijfsvergunning aanvraagt, moet hetzelfde verblijfsdoel zijn waarvoor u
de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) heeft waarmee u Nederland bent in gereisd. Geef hieronder dit
verblijfsdoel aan. U kunt nooit meer dan één verblijfsdoel aankruisen. Volg de instructie die hoort bij de
aangekruiste omschrijving.

Verblijfsvergunning voor verblijf bij een familie- of gezinslid

■ u bent gehuwd of hebt een geregistreerd partnerschap met
iemand die in Nederland woont

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Laat de werkgever van uw (huwelijks)partner de bijlage werkge-

versverklaring invullen. Als u(w partner) niet in loondienst werkt:

bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende geld beschikt

voor uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor gebruikt 

kunnen worden vindt u in de bijlage bewijsstukken inkomen

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezins-

samenstelling van de verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 

maanden

■ het kind voor wie u een verblijfsvergunning aanvraagt (meer-
of minderjarig) woont op hetzelfde adres als de ouder/verte-
genwoordiger

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Laat uw werkgever en die van uw eventuele (huwelijks)partner

de bijlage werkgeversverklaring invullen. Als u(w partner) niet in

loondienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende

geld beschikt voor uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor

gebruikt kunnen worden vindt u in de bijlage bewijsstukken

inkomen

– Kopie van de geldige MVV van het kind

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en de gezins-

samenstelling van de verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 

maanden

– Door het kind ondertekende bijlage verklaring burgerlijke staat

waaruit blijkt dat het kind ongehuwd is en niet de zorg draagt 

voor kinderen van zichzelf of voor kinderen die afhankelijk zijn

van hem/haar.

■ u bent de ouder of vertegenwoordiger van een kind dat in
Nederland woont, waar u de zorg voor draagt, maar u woont
niet op hetzelfde adres

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Laat uw werkgever en die van uw eventuele (huwelijks)partner

de bijlage werkgeversverklaring invullen. Als u(w partner) niet in

loondienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende

geld beschikt voor uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor

gebruikt kunnen worden vindt u in de bijlage bewijsstukken

inkomen

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit  het verblijfsadres en de gezins-

samenstelling van de verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 

maanden

■ u bent de vader of moeder van een kind dat in Nederland woont
en u bent 65 jaar of ouder

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Laat de werkgever van uw verblijfgever en die van zijn/haar

eventuele (huwelijks)partner de bijlage werkgeversverklaring

invullen. Als uw verblijfgever niet in loondienst werkt: bewijs-

stukken dat hij/zij over voldoende geld beschikt voor uw/zijn

bestaan. Bewijsstukken die hiervoor gebruikt kunnen worden

vindt u in de bijlage bewijsstukken inkomen

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit  het verblijfsadres en de gezins-

samenstelling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 maan-

den
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■ u bent ongehuwd partner van iemand die in Nederland woont
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Laat de werkgever van uw partner de bijlage werkgeversverkla-

ring invullen. Als uw partner niet in loondienst werkt: bewijs-

stukken dat uw partner over voldoende geld beschikt voor

uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor gebruikt kunnen

worden vindt u in de bijlage bewijsstukken inkomen

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadmi-

nistratie (GBA) waaruit  het verblijfsadres en de gezinssamenstel-

ling van uw partner blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Ondertekende bijlage relatieverklaring 

– Bewijsstukken dat u een duurzame en exclusieve relatie onder-

houdt met uw partner

■ het kind voor wie u een verblijfsvergunning aanvraagt is uw
pleegkind; u woont in Nederland

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Laat uw werkgever en die van uw eventuele (huwelijks)partner

de bijlage werkgeversverklaring invullen. Als u(w partner) niet in

loondienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende

geld beschikt voor uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor

gebruikt kunnen worden vindt u in de bijlage bewijsstukken

inkomen

– Kopie van de geldige MVV van het kind

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit  uw verblijfsadres en gezinssamen-

stelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Kopie identiteitsbewijs of verblijfsdocument van u, de pleeg-

ouders

■ het kind voor wie u een verblijfsvergunning aanvraagt wordt
door u geadopteerd

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Kopie van de geldige MVV van het kind

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamen-

stelling van u, de adoptief-ouders blijkt, niet ouder dan 6 maan-

den

– Kopie identiteitsbewijs of verblijfsdocument van u, de adoptief

ouders

■ u bent gezinslid, anders dan kind of ouder, van iemand in
Nederland en bent van hem/haar afhankelijk

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Laat de werkgever van de verblijfgever en die van zijn/haar even-

tuele (huwelijks)partner de bijlage werkgeversverklaring invul-

len. Als uw verblijfgever niet in loondienst werkt: bewijsstukken

dat hij/zij over voldoende geld beschikt voor uw/zijn bestaan.

Bewijsstukken die hiervoor gebruikt kunnen worden vindt u in

de bijlage bewijsstukken inkomen

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit  het verblijfsadres en de gezins-

samenstelling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 maan-

den

■ u bent gezinslid van niet geprivilegieerd NAVO-personeel
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Laat de werkgever van uw gezinslid de bijlage werkgeversverkla-

ring invullen. Als uw gezinslid niet in loondienst werkt: bewijs-

stukken dat hij/zij over voldoende geld beschikt voor uw/zijn

bestaan. Bewijsstukken die hiervoor gebruikt kunnen worden

vindt u in de bijlage bewijsstukken inkomen

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit  het verblijfsadres en de gezins-

samenstelling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 maan-

den. Als uw verblijfgever niet staat ingeschreven in de GBA, dan

bewijsstukken dat het hoofdverblijf van de referent in Nederland

is.

Bewijsstukken over uw gezins- of familierelatie met de verblijfgever.

– In geval van echtgeno(o)t(e): huwelijksakte

– In geval van kind beneden de leeftijd van 21 jaar: geboorteakte

– In geval van bloed- of aanverwant: document waaruit familie-

relatie blijkt en bewijsstukken waaruit blijkt dat de vreemde-

ling ten laste komt van de referent of de echtgeno(o)t(e) van de

referent

■ u wilt een familielid in Nederland bezoeken (maximaal 6 
maanden)

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Laat de werkgever van uw familielid en die van zijn/haar even-

tuele (huwelijks)partner de bijlage werkgeversverklaring invul-

len. Als uw familielid niet in loondienst werkt: bewijsstukken dat

uw familielid over voldoende geld beschikt voor uw/zijn bestaan.

Bewijsstukken die hiervoor gebruikt kunnen worden vindt u in

de bijlage bewijsstukken inkomen

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit  het verblijfsadres en de gezins-

samenstelling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 maan-

den

Verblijfsvergunning om te werken in loondienst

■ als medewerker
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Laat uw werkgever de bijlage werkgeversverklaring invullen

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel van de

werkgever (niet ouder dan 3 maanden en alleen als inschrijving

verplicht is)

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Kopie registratiebericht UWV

■ als stagiair
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Kopie van uw geldige MVV

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Kopie van uw stageovereenkomst (alleen als tewerkstellingsver-

gunning niet verplicht is)

– Bewijs van inkomen, gedurende uw verblijf als stagiair 
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■ als praktikant
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Kopie van uw geldige MVV

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Kopie practicumovereenkomst (alleen als tewerkstellings-

vergunning niet verplicht is)

– Bewijs van inkomen, gedurende uw verblijf als praktikant

■ als gastdocent of wetenschappelijk onderzoeker
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Laat uw werkgever de bijlage werkgeversverklaring invullen

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel van de

werkgever (niet ouder dan drie maanden en alleen als inschrij-

ving verplicht is)

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is 

■ als geestelijk voorganger of als godsdienstleraar
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Laat uw werkgever de bijlage werkgeversverklaring invullen

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel (niet

ouder dan drie maanden, alleen als inschrijving verplicht is)

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is 

– Door u ondertekende bijlage bewustverklaring geestelijk voor-

ganger/godsdienstleraar

■ als directeur-grootaandeelhouder
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Laat uw werkgever de bijlage werkgeversverklaring invullen

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel van de

werkgever (niet ouder dan 3 maanden en alleen als inschrijving

verplicht is)

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Kopie registratie UWV

■ na 7 jaar of meer werken op een Nederlands Zeeschip of het
Nederlands continentaal plat

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Laat uw werkgever de bijlage werkgeversverklaring invullen

– Kopie van uw geldige MVV

■ als niet geprivilegieerd NAVO-personeel
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Laat uw werkgever de bijlage werkgeversverklaring invullen

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezins-

samenstelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden. Als u als niet

geprivilegieerd burgerpersoneel niet in de GBA wordt inge-

schreven: bewijsstukken dat u in Nederland woont

■ om te werken als zelfstandige
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel (niet

ouder dan 3 maanden en alleen als inschrijving verplicht is) 

Verblijfsvergunning om te werken op grond van internationaal 
verdrag

■ in loondienst op grond van Europa-overeenkomst
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Laat uw werkgever de bijlage werkgeversverklaring invullen

– Kopie van uw geldige MVV

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

■ als zelfstandige op grond van Europa-overeenkomst
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Kopie van uw geldige MVV

– Uittreksel handelsregister waaruit de omschrijving van het

bedrijf blijkt

■ als zelfstandige op grond van Turks associatieverdrag
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Kopie van uw geldige MVV

– Uittreksel handelsregister waaruit de omschrijving van het

bedrijf blijkt

Verblijfsvergunning om te studeren

■ studie aan hoger onderwijs/universiteit
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezins-

samenstelling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 maan-

den.

– Ondertekende bijlage bewustverklaring studie

– Alleen als u een studiebeurs ontvangt: kopie document toeken-

ning studiebeurs

– In geval van een voorbereidend studiejaar: documenten van uw

(voorlopige) inschrijving aan of toelating tot de instelling in het

kader van het voorbereidend jaar, afgegeven door het bevoegd

gezag

■ studie aan voortgezet of beroepsonderwijs
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezins-

samenstelling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 

maanden.

– Door u ondertekende bijlage bewustverklaring studie

– Alleen als u een studiebeurs ontvangt: kopie document toe-

kenning studiebeurs
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Indienen van uw aanvraag7

Onderteken nu dit formulier op de voorzijde. Controleer of u het formulier volledig heeft ingevuld. 
Voeg bij uw aanvraag alle gevraagde bewijsstukken en documenten. Lever uw aanvraag in bij de gemeente.
Gebruik daarvoor de retourenvelop die u bij dit formulier heeft gekregen.

Verblijfsvergunning voor uitwisseling

■ uitwisseling via een particuliere organisatie
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezins-

samenstelling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 

maanden.

– Door het gastgezin of uitwisselingsorganisatie ingevulde en

ondertekende bijlage garantverklaring

– Een originele, door u of uitwisselingsorganisatie ondertekende

bijlage verklaring burgerlijke staat, waaruit blijkt dat u ongehuwd

bent en niet de zorg draagt voor kinderen van uzelf of voor kin-

deren die van u afhankelijk zijn

■ uitwisseling op basis van het Working Holiday Scheme of
Working Holiday Programme

Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Kopie van uw geldige MVV

– Een originele, door u of uitwisselingsorganisatie ondertekende

bijlage verklaring burgerlijke staat, waaruit blijkt dat u niet de

zorg draagt voor kinderen van uzelf of voor kinderen die van u

afhankelijk zijn

■ verblijfsvergunning voor au pair
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Kopie van uw geldige MVV

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit  het verblijfsadres en de gezins-

samenstelling van uw verblijfgever blijkt, niet ouder dan 6 

maanden.

– Door u en uw gastgezin ondertekende bijlage bewustverklaring

au pair.  

– Een door het gastgezin ingevulde en ondertekende garant-

verklaring

– Kopie van een ongehuwdverklaring van u, niet ouder dan 6

maanden

– Een originele, door u ondertekende bijlage verklaring burgerlijke

staat, waaruit blijkt dat u ongehuwd bent en niet de zorg draagt

voor kinderen van uzelf of voor kinderen die van u afhankelijk

zijn

Verblijfsvergunning om medische redenen

■ voor medische behandeling
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Kopie van uw geldige MVV

– Bewijs van ziektekostenverzekering

– Naam en adres van de arts dan wel de medische instelling bij wie

u zich in Nederland laat behandelen

– Een gedagtekende, ondertekende schriftelijke verklaring van de

medisch behandelaar(s), waaruit blijkt:

– de naam, het adres en het BIG- of NIP-registratienummer van

de behandelaar(s);

– dat u medische klachten heeft, waarvoor u door de behande-

laar wordt behandeld;

– wat de aard is van de medische klachten.

Deze verklaring dient op het moment van overleggen recent te

zijn, hetgeen betekent dat deze niet ouder mag zijn dan één

maand. Als na overlegging de verklaring door tijdsverloop ouder

wordt dan één maand, hoeft geen nieuwe medische verklaring te

worden overgelegd. Wel moeten wijzigingen in uw medische situ-

atie, die van belang kunnen zijn voor een te nemen beslissing,

door middel van een nieuwe medische verklaring door u kenbaar

worden gemaakt aan de IND.

– Een volledig ingevulde en ondertekende bijlage toestemmings-

verklaring medische gegevens. Indien sprake is van meerdere

behandelaars, moet voor elke behandelaar afzonderlijk toestem-

ming worden gegeven. Er moet zowel toestemming worden gege-

ven voor het benaderen van de behandelaar in Nederland als de

behandelaar in het herkomstland

– Een bewijs van verzekering voor in Nederland te maken ziekte-

kosten of een ander bewijs waaruit blijkt dat de financiering van

de kosten van uw medische behandeling deugdelijk is geregeld
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Toelichting

Verblijfsvergunning
Met dit formulier vraagt u op basis van uw geldige MVV een ver-

blijfsvergunning voor bepaalde tijd aan. De geldigheid van zo’n ver-

blijfsvergunning is maximaal één jaar. De vergunning geldt altijd

korter dan een jaar als:

– uw paspoort afloopt voordat het jaar om is; uw verblijfsvergun-

ning eindigt dan een maand eerder dan de geldigheid van uw

paspoort.

– u binnen het jaar niet langer blijkt te voldoen aan de voorwaar-

den die gelden voor het verblijfsdoel dat u in deze aanvraag

opgeeft.

U kunt nooit voor meer dan één verblijfsdoel een verblijfsvergun-

ning aanvragen.

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)
Of u als vreemdeling bij binnenkomst in Nederland een MVV moet

hebben, hangt onder meer af van het land waar u vandaan komt.

Het kan zijn dat u geen MVV nodig heeft omdat u niet MVV-plichtig

bent. Gebruik dan niet dit formulier, maar het formulier ‘Aanvraag

verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV’. Bent u wel

MVV-plichtig maar hebt u door bijzondere omstandigheden geen

MVV? Onder bepaalde, duidelijk omschreven voorwaarden kunt u

dan vrijstelling van uw MVV-plicht krijgen. 

V-nummer
Het V-nummer dat u moet invullen voor uzelf, is het persoonlijke

identificatienummer dat de IND u heeft toegekend bij de behande-

ling van de aanvraag voor uw MVV. U kunt dit nummer vinden op

uw MVV. 

Veranderde omstandigheden
Het doel waarvoor u nu een verblijfsvergunning aanvraagt, moet

hetzelfde verblijfsdoel zijn waarvoor u de MVV heeft en waarmee u

Nederland bent in gereisd. Dit formulier bevat een verklaring waar-

in u aangeeft dat u aan deze voorwaarde voldoet.

Is uw situatie veranderd sinds u uw MVV hebt gekregen? 

– Als u niet meer dezelfde referent (de verblijfgever) hebt of als uw

verblijfsdoel is gewijzigd, moet u dit formulier niet gebruiken,

maar het formulier ‘Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging

beperking zonder MVV’.

– Als uw verblijfsdoel hetzelfde is maar uw omstandigheden of die

van uw referent (de verblijfgever) zijn gewijzigd, moet u kopieën

van documenten bijvoegen die bewijzen wat er is gewijzigd.

Buitenlandse documenten
Alle officiële buitenlandse documenten die worden gevraagd, moe-

ten zijn gelegaliseerd, indien noodzakelijk geverifieerd of voorzien

van apostillestempel in het land van herkomst. Dit kan veel tijd in

beslag nemen. Begin dan ook enkele maanden voor het indienen

van de aanvraag met het laten legaliseren, verifiëren of apostilleren

in het land van herkomst. Als u documenten in kopie meestuurt,

vergeet dan niet ook het legalisatie- of apostillestempel te kopiëren.

Bel voor meer informatie met het Ministerie van Buitenlandse

Zaken (+31) (0)70 348 47 87/59 01.

Taal van bij te voegen documenten
Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels,

Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan verta-

len door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beë-

digd, en voeg die vertaling bij de aanvraag.

Tuberculose
Als u langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven bent u

verplicht om mee te werken aan een tuberculoseonderzoek. Als

blijkt dat u besmet bent moet u zich laten behandelen. Als u dat

niet doet krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze verplichting geldt

niet voor vreemdelingen met een nationaliteit van een EU/EER

land, Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland,

Suriname, Verenigde Staten en Zwitserland (incl. Liechtenstein).

EU-gemeenschapsrecht
Hebt u de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat, of Zwitserland? Of

bent u familielid van een persoon met die nationaliteit? Dan kunt u,

als u dat wilt, in plaats van een verblijfsvergunning een bewijs van

verblijf aanvragen op basis van het gemeenschapsrecht van de EU.

Gebruik daarvoor niet dit formulier, maar het formulier ‘Aanvraag

om toetsing aan het gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig

verblijf )’. U bent niet verplicht een bewijs van verblijf aan te vragen.

Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u

te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw

aanvraag verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of u in aan-

merking komt voor verlenging van uw verblijfsvergunning. De

Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is hiervoor verant-

woordelijk. 

Vragen die u heeft over deze gegevensverwerking kunt u schriftelijk

stellen aan de afdeling publieksvoorlichting van de IND, postbus

5800, 2280 HV  Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een overzicht

van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek

kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af

te schermen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de aanvraagprocedure en de Wbp kunt u

bellen met de IND. Het telefoonnummer is 0900 123 45 61 (€ 0,10

p.m.). Vanuit het buitenland belt u +31 20 889 30 45. Of kijk op

www.ind.nl. 

Meer informatie over buitenlandse documenten en legalisatie daar-

van vindt u op de website van het Ministerie van Buitenlandse

Zaken: www.minbuza.nl.

English version
This application form is also available in English. Please call 

0900 123 45 61 (€ 0,10 p.m.) or +31 20 889 30 45 from outside the

Netherlands.
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Aanvraag verlenging
verblijfsvergunning

Justitie
Ministerie van Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Ondertekening door aanvrager

INVULLEN IN BLOKLETTERS

Ik vraag verlenging aan van de geldigheidsduur van mijn verblijfsvergunning/de verblijfsvergunning van mijn

kind / het kind dat ik wettelijk vertegenwoordig*. Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de

ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden

doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in mijn situatie (en die

van het kind*) die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

Naam

Plaats Datum

Handtekening

■ Ik stuur dit formulier en (aantal) bijlagen in.

* wat voor de aanvraag van toepassing is

Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voor-
dat u begint met invullen.

Waarom dit formulier? 
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) informeert u tijdig als

uw verblijfsdocument vervalt en moet worden vervangen. U ont-

vangt dan een brief en een formulier waarmee u verlenging van de

geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning kunt aanvragen. Met

dit formulier kunt u, de vreemdeling, een aanvraag voor de verlen-

ging van een Nederlandse verblijfsvergunning indienen. U kunt

dit formulier alleen gebruiken als u: 

– een geldige Nederlandse verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

bezit; én

– uw Nederlandse verblijfsvergunning wilt verlengen met hetzelf-

de verblijfsdoel; én

– er geen veranderingen zijn in uw situatie die gevolgen hebben

voor uw verblijfsrecht.

Of en hoe lang uw verblijfsvergunning wordt verlengd, is afhanke-

lijk van uw situatie. Meestal kan uw verblijfsvergunning voor 1 jaar

worden verlengd. De verblijfsvergunning wordt altijd 1 maand kor-

ter verlengd dan dat uw document voor grensoverschrijding (bij-

voorbeeld uw paspoort) geldig is. De IND beoordeelt uw aanvraag

en bepaalt of en hoe lang uw verblijfsvergunning wordt verlengd.

Hoe vult u dit formulier in? 
Vul voor ieder persoon waarvoor u verlenging aanvraagt één for-

mulier in. Het formulier bestaat uit 8 pagina’s en 6 bijlagen. Welke

bijlagen u moet invullen en meesturen, hangt af van uw situatie.

Zowel bij de vragen als op de bijlagen is dit aangegeven.

Dien de aanvraag pas in als u dit formulier volledig heeft ingevuld,

dus niet in gedeelten. Plaats een pasfoto en handtekening op de

fotokaart die u bij dit formulier aantreft. Stuur alle gevraagde

documenten tegelijkertijd met uw aanvraag mee. 

Adres waar u de aanvraag naartoe moet sturen:

Immigratie- en Naturalisatiedienst

t.a.v. de afdeling verlengingen

Postbus 7029

8007 HA  ZWOLLE

Minderjarige kinderen
Als uw minderjarige kind of het kind waarvan u de wettelijk verte-

genwoordiger bent, een verblijfsvergunning heeft, vul dan als

ouder/wettelijk vertegenwoordiger dit formulier in namens het

kind. Beantwoord alle vragen namens het kind. Als het kind 12 jaar

of ouder is, dan moet hij/zij zelf het formulier ondertekenen. Als

het kind jonger is dan 12 jaar, hoeft vraag 3 niet ingevuld te wor-

den. Vul voor ieder kind één formulier in.

Kosten voor aanvragen
Het aanvragen van verlenging van een verblijfsvergunning kost

geld. Stuur geen geld mee met de aanvraag. U krijgt na ontvangst

van de aanvraag een acceptgiro toegezonden. Deze moet u altijd

betalen als u een aanvraag doet, anders wordt de aanvraag niet in

behandeling genomen. U kunt niet op een andere manier betalen.

De kosten zijn afhankelijk van de leeftijd van de vergunninghou-

der. Daarom vindt u hierover in dit formulier geen informatie. Bel

0900-1234561 (€ 0,10 p.m.) als u vooraf wilt weten wat de kosten

zijn. Als uit de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat uw verblijfs-

vergunning niet wordt verlengd, krijgt u geen geld terug. 

Hoe dient u deze aanvraag in? 
Verstuur uw aanvraag voor de verlenging van uw verblijfsvergun-

ning tijdig naar de IND. Gebruik daarvoor de antwoordenvelop die

u bij dit formulier heeft gekregen. Houd er rekening mee dat de

beoordeling van uw aanvraag en het aanmaken van het verblijfs-

document enkele weken in beslag neemt. Dien uw verzoek ten-

minste 8 weken eerder in dan uw verblijfsvergunning vervalt. De

IND mag volgens de wet in beginsel 6 maanden over de beslissing

doen. Een niet tijdige of onvolledige aanvraag kan verstrekkende

gevolgen hebben. In het uiterste geval eindigt uw verblijfsrecht en

moet u Nederland verlaten. Op de achterzijde van dit formulier

vindt u meer informatie als u niet in staat bent geweest tijdig uw

verblijfsvergunning te verlengen.



Verklaring omstandigheden
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Geef hieronder aan welke situatie(s) op u (de vergunninghouder) van toepassing is of zijn, sinds de afgifte
van uw huidige verblijfsvergunning. Het gaat daarbij om veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor
uw verblijfsrecht en eventueel het verblijfsrecht van uw gezinsleden. Voeg bij uw aanvraag de bewijsstuk-
ken toe die worden gevraagd.

■ Sinds de afgifte van de huidige verblijfsvergunning is er geen sprake van gewijzigde feiten of omstandig-

heden die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht.

■ Degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfsgever) heeft een nieuw document voor grensoverschrij-

ding (bijvoorbeeld paspoort). Voeg van dit document een kopie van alle bladzijden bij.

■ De gezinssituatie van mijzelf (de vergunninghouder) of van degene bij wie ik in Nederland verblijf (de ver-

blijfsgever) is veranderd, namelijk:

■ Getrouwd. Voeg een kopie van de huwelijksakte bij.

■ Nieuwe relatie. Voeg hiervan bewijsstukken of verklaringen bij.

■ Verbreking huwelijk/relatie. Voeg hiervan bewijsstukken of verklaringen bij.

■ Kind geboren. Voeg een kopie van de geboorteakte bij.

■ Iemand overleden. Voeg hiervan een verklaring bij.

■ De inkomenssituatie van mijzelf of van degene bij wie ik in Nederland verblijf (de verblijfsgever) is veran-

derd. Voeg hiervan verklaringen of bewijsstukken bij.

■ Anders, nl.

Voeg altijd verklaringen en bewijsstukken toe.

U moet de IND altijd direct informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie of de situatie van degene
bij wie u verblijft, die betrekking hebben op uw verblijfsrecht. Wilt u om een andere reden in Nederland ver-
blijven dan waarvoor u een verblijfsvergunning heeft? Of wilt u bij een ander persoon verblijven? Gebruik dit
formulier dan niet. Op de achterpagina leest u wat u moet doen.

Persoonlijke gegevens vergunninghouder

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in.

Achternaam zoals in paspoort ■ Man ■ Vrouw

Voornamen

Geboortedatum Nationaliteit

Geboorteplaats Geboorteland

Burgerlijke staat

Verblijfsadres in Nederland

Straat Nummer

Postcode Plaats 

Gegevens huidige vergunning (neem alle teksten over van uw huidige verblijfsvergunning)

CRV of  V-nummer *(indien bekend)

* Uw CRV of  V-nummer staat op uw verblijfsvergunning of in correspondentie.
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Verblijfsdoel

Geef hieronder aan wat uw verblijfsdoel is. Kies de categorie met het verblijfsdoel waarvan de omschrij-
ving op dit formulier het meest overeenkomt met de omschrijving op de achterzijde van uw huidige ver-
blijfsvergunning. Volg de instructie op die daarnaast staat. De instructie geeft aan welke aanvullende
bewijsstukken en documenten u bij uw aanvraag moet inleveren.

Verklaring antecedenten

Als u momenteel een verblijfsvergunning heeft op grond van het Nederlands-Duits vestigingsverdrag of het

Nederlands-Zwitsers traktaat, hoeft u deze verklaring niet in te vullen.

Geef hieronder de situatie aan die van toepassing is sinds de afgifte van de huidige verblijfsvergunning.

■ Ik verklaar

• dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel is opgelegd;

• dat ten aanzien van mij nimmer terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het verrich-

ten van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte of een taakstraf;

• dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd;

• dat ik nimmer een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard; 

• dat ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben; en

• dat ik nimmer verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals

bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmis-

drijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politieke misdrijf (bijvoorbeeld moord of ter-

rorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoor-

beeld terroristische handelingen).

■ Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

Als u deze verklaring antecedenten niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben.

4

3
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t

t

t

– Laat uw werkgever en die van uw eventuele (huwelijks)partner de

bijlage werkgeversverklaring invullen. Als u(w partner) niet in loon-

dienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende geld

beschikt voor uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor gebruikt

kunnen worden vindt u in de bijlage bewijsstukken inkomen.

– Laat uw werkgever en die van uw eventuele (huwelijks)partner de

bijlage werkgeversverklaring invullen. Als u(w partner) niet in loon-

dienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende geld

beschikt voor uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor gebruikt

kunnen worden vindt u in de bijlage bewijsstukken inkomen.

– Bewijsstukken dat u een duurzame en exclusieve relatie onder-

houdt met uw verblijfsgever.

– Laat uw werkgever en die van uw eventuele (huwelijks)partner de

bijlage werkgeversverklaring invullen. Als u(w partner) niet in loon-

dienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende geld

beschikt voor uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor gebruikt

kunnen worden vindt u in de bijlage bewijsstukken inkomen.

– Bewijsstukken over uw betrokkenheid in het gezinsleven, bij-

voorbeeld over een omgangsregeling of alimentatie.

Een aparte brief met informatie over aanvullende bewijsstukken

en documenten krijgt u na het indienen van dit formulier

toegezonden.

Ga naar vraag 7. Sla vraag 5 en 6 over.

Aanvullende bewijsstukken en documentenGezin
■ Verblijf bij echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner. 
■ Gezinshereniging/verruimde gezinshereniging.
■ Pleegkind (Let op: geen adoptief kind).
■ Verblijf bij kind.

■ Verblijf bij partner.

■ Uitoefenen van het gezinsleven conform art 8 EVRM.

■ Adoptief kind.
■ In afwachting van verzoek ex art.17 RWN.
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Verblijfsdoel (vervolg)4

t

t

t

t

t

– Kopie van uw bewijs van inschrijving aan de opleiding.

– Alleen als u een studiebeurs ontvangt: kopie document toe-

kenning studiebeurs.

– Alleen als u of iemand in het buitenland de studie (gedeeltelijk)

betaalt:

– kopie bankafschrift met het saldo dat voor het studiejaar ter

beschikking staat;

– originele verklaring van bank (geen kopie) welk bedrag

maandelijks ten gunste van de vreemdeling wordt overge-

maakt op een Nederlandse rekening.

– Alleen als de studie door een garantsteller in Nederland wordt

bekostigd:

– laat de garantsteller de bijlage garantverklaring invullen.

– bewijsstukken dat de garantsteller en de eventuele (huwe-

lijks)partner over voldoende geld beschikken voor de beko-

stiging van de studie; bewijsstukken die u hiervoor kunt

gebruiken vindt u in de bijlage bewijsstukken inkomen.

– origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisad-

ministratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en de gezinssamen-

stelling van de garantsteller blijkt, niet ouder dan 6 maanden.

– kopie van alle bladzijden van de paspoorten of verblijfsvergun-

ningen van de garantsteller en de eventuele (huwelijks)partner.

– Laat uw werkgever en die van uw eventuele (huwelijks)partner de

bijlage werkgeversverklaring invullen. Als u(w partner) niet in loon-

dienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende geld

beschikt voor uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor gebruikt

kunnen worden vindt u in de bijlage bewijsstukken inkomen.

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel van uw

werkgever (niet ouder dan 3 maanden en alleen als inschrijving

verplicht is).

– Kopie registratiebericht UWV van uw arbeidsovereenkomst.

– Alleen als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent: een bewijs van

inschrijving bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

– Laat uw werkgever en die van uw eventuele (huwelijks)partner de

bijlage werkgeversverklaring invullen. Als u(w partner) niet in loon-

dienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende geld

beschikt voor uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor gebruikt

kunnen worden vindt u in de bijlage bewijsstukken inkomen.

– Laat uw werkgever en die van uw eventuele (huwelijks)partner de

bijlage werkgeversverklaring invullen. Als u(w partner) niet in loon-

dienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende geld

beschikt voor uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor gebruikt

kunnen worden vindt u in de bijlage bewijsstukken inkomen.

– Kopie van uw tewerkstellingsvergunning (TWV).

– Laat uw werkgever en die van uw eventuele (huwelijks)partner de

bijlage werkgeversverklaring invullen. Als u(w partner) niet in loon-

dienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende geld

beschikt voor uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor gebruikt

kunnen worden vindt u in de bijlage bewijsstukken inkomen.

– Kopie van uw tewerkstellingsvergunning (TWV).

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel van uw

werkgever (niet ouder dan 3 maanden en alleen als inschrijving

verplicht is).

– Kopie registratiebericht UWV van uw arbeidsovereenkomst.

– Alleen als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent: een bewijs van

inschrijving bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

Aanvullende bewijsstukken en documenten

■ Studie.

■ Arbeid in loondienst, TWV niet vereist.
(Let op: geen arbeid in loondienst op grond van verdragen. Deze 
volgen hierna!)

■ Arbeid in loondienst op grond van Turks Associatie verdrag.
■ Arbeid in loondienst op grond van Europa-overeenkomst, 

TWV niet vereist.

■ Arbeid in loondienst als vertegenwoordiger op grond van
Nederlands-Amerikaans vriendschapsverdrag. TWV vereist.

Arbeid in loondienst, TWV vereist.
■ Arbeid in loondienst. TWV vereist.
■ Arbeid in loondienst op grond van Europa-overeenkomst. 

TWV vereist.
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Verblijfsdoel (vervolg)4

Aanvullende bewijsstukken en documenten

– Bewijsstukken dat u over voldoende geld beschikt voor uw

bestaan; bewijsstukken die u hiervoor gebruikt vindt u in 

bijlage bewijsstukken zelfstandige.

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel (niet

ouder dan 3 maanden en alleen als inschrijving verplicht is).

– Alleen als u zelfstandig bent in economische zin: bewijsstukken

dat uw bedrijf en product(en) innovatief zijn.

– Alleen als u zelfstandig bent in economische zin: bewijs dat in

de functie niet kan worden voorzien door het aantrekken van

een Nederlandse ingezetene of een vreemdeling die al recht-

matig in Nederland verblijft.

– Kopie van een document afgegeven door de bevoegde

Nederlandse autoriteit waaruit blijkt dat u bevoegd bent een

beroep of bedrijf uit te oefenen.

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel (niet

ouder dan 3 maanden en alleen als inschrijving verplicht is).

– Twee kopieën van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting

over het afgelopen boekjaar, afgegeven door de Inspecteur der

belastingen of een IB-60 formulier over hetzelfde afgesloten

boekjaar.

– Een balans en een winst- en verliesrekening over de laatste

twee kalenderjaren.

– Maandelijkse opgaven van de bedrijfsresultaten over het jaar

direct voorafgaand aan de aanvraagdatum.

– Bij een vennootschap onder firma, maatschap of commanditai-

re vennootschap: een officieel document waaruit de winstver-

deling tussen de vennoten blijkt.

Een aparte brief met informatie over aanvullende bewijsstukken en

documenten krijgt u na het indienen van dit formulier toegezonden.

Ga naar vraag 7. Sla vraag 5 en 6 over.

– Laat uw werkgever en die van uw eventuele (huwelijks)partner de

bijlage werkgeversverklaring invullen. Als u(w partner) niet in loon-

dienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende geld

beschikt voor uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor gebruikt

kunnen worden vindt u in de bijlage bewijsstukken inkomen.

– Kopie van uw tewerkstellingsvergunning (TWV).

– Vul in: bijlage bewustverklaring geestelijk voorganger / gods-

dienstleraar.

– Laat uw werkgever en die van uw eventuele (huwelijks)partner de

bijlage werkgeversverklaring invullen. Als u(w partner) niet in loon-

dienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende geld

beschikt voor uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor gebruikt

kunnen worden vindt u in de bijlage bewijsstukken inkomen.

– Als u niet  in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) staat

ingeschreven: bewijsstukken dat u in Nederland woont.

Een aparte brief met informatie over aanvullende bewijsstukken en

documenten krijgt u na het indienen van dit formulier toegezonden.

Een aparte brief met informatie over aanvullende bewijsstukken en

documenten krijgt u na het indienen van dit formulier toegezonden.

Ga naar vraag 6. Sla vraag 5 over.

Een aparte brief met informatie over aanvullende bewijsstukken en

documenten krijgt u na het indienen van dit formulier toegezonden.

t

t

t

t

t

t

t

t

■ Arbeid als zelfstandige.
(Let op: geen arbeid als zelfstandige op grond van verdragen. Deze
volgen hierna!)

■ Arbeid als zelfstandige op grond van Nederlands-Amerikaans
vriendschapsverdrag.

■ Arbeid als zelfstandige op grond van Europa overeenkomst.

■ Het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst
met een arbeidsverleden aan boord van een Nederlands zee-
schip of op een mijnbouwinstallatie op het Nederlands deel
van het continentaal plat.

■ Verblijf in loondienst als godsdienstleraar of geestelijk voor-
ganger.

■ Niet geprivilegieerd NAVO personeel.

■ Tijdsverloop in de asielprocedure. 
■ Verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling.
■ Verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit

Nederland kan vertrekken.

■ Wedertoelating.

■ Voortgezet verblijf.
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Identificatie

Voeg de volgende documenten bij de aanvraag:

• kopie van alle bladzijden van het geldige paspoort of een ander geldig document voor grensoverschrijding

van de vergunninghouder;

• kopie van de huidige verblijfsvergunning, voor- en achterzijde van de vergunninghouder.

Als u niet over een geldig document voor grensoverschrijding beschikt: voeg bij uw aanvraag een brief waarin

u uitlegt waarom u dit niet heeft. Als u een verblijfsvergunning heeft op grond van verblijf als vreemdeling die

buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken, heeft u geen kopie en geen brief nodig.

6

Fotokaart

Plaats de pasfoto en handtekening van de vergunninghouder op de fotokaart die u bij dit formulier aantreft.

8 Indienen van uw aanvraag

Onderteken nu dit formulier op de voorzijde. Controleer of u het formulier volledig heeft ingevuld. Voeg bij uw

aanvraag alle gevraagde bewijsstukken en documenten. Verstuur uw aanvraag tijdig naar de IND. Gebruik

daarvoor de antwoordenvelop die u bij dit formulier heeft gekregen. Houd er rekening mee dat de beoordeling

van uw aanvraag en het aanmaken van het verblijfsdocument tenminste 8 weken in beslag neemt.

Overige documenten

Voeg de volgende documenten bij de aanvraag:

• origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit het verblijfsadres en

de gezinssamenstelling van de vergunninghouder blijkt, niet ouder dan 6 maanden. Als u studeert, heeft u

dit uittreksel niet nodig;

• kopie van bewijs van uw ziektekostenverzekering in Nederland.

5

Aanvullende bewijsstukken en documenten

t

t

t

Verblijfsdoel (vervolg)4

■ Onder beperking als genoemd in B9 Vc2000.
■ Verblijf beschikking Minister.

■ Ondergaan medische behandeling.

■ Verblijf op grond van Nederlands-Duits vestigingsverdrag.
■ Verblijf op grond van Nederlands-Zwitsers traktaat.

Een aparte brief met informatie over aanvullende bewijsstukken en

documenten krijgt u na het indienen van dit formulier toegezonden.

Ga naar vraag 7. Sla vraag 5 en 6 over.

– Bewijsstukken dat u over voldoende geld beschikt voor uw

bestaan; bewijsstukken die u hiervoor kunt gebruiken vindt u in

bijlage bewijsstukken inkomen.

– Vul in: bijlage toestemmingsverklaring medische gegevens.

– Laat de behandelende arts een medische verklaring opstellen

over uw ziekte en de behandeling daarvan.

– Bewijsstukken waaruit blijkt dat de financiering van de in

Nederland te maken ziektekosten voldoende is geregeld.

– Bewijsstukken waaruit blijkt dat u voor de duur van het verblijf

beschikt over voldoende middelen van bestaan. Dit mag een

eigen verklaring of een verklaring van een derde zijn.

– Ga naar vraag 6. Sla vraag 5 over.

7
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Bewijsstukken inkomsten 

Deze lijst geeft aan welke bewijsstukken van inkomsten de IND nodig heeft voor het beoordelen van de
aanvraag. In het aanvraagformulier is aangegeven van welke perso(o)n(en) u bewijsstukken 
inkomsten moet meesturen. Deze is meestal van u (de vreemdeling) en van uw (huwelijks)partner. 
De bewijsstukken mogen kopieën zijn, tenzij anders aangegeven.

Als u of uw partner vast in loondienst werkt
– Uw huidige arbeidsovereenkomst(en).

– Volledig ingevulde werkgeversverklaring(en) (zie bijlage).

– Registratiebericht UWV van uw huidige arbeidsovereenkomst(en).

– Loonstroken over de afgelopen drie maanden.

– Alleen als u structureel meer verdient dan uit uw arbeidsovereenkomst blijkt (bijvoorbeeld door over-

werk): loonstroken over de afgelopen twaalf maanden.

Als u of uw partner tijdelijk in loondienst werkt
– Uw huidige arbeidsovereenkomst(en), waaruit onder meer blijkt dat u de komende zes maanden werkt.

– Volledig ingevulde werkgeversverklaring(en) (zie bijlage).

– Registratiebericht UWV van uw huidige arbeidsovereenkomst(en).

– Loonstroken over de afgelopen drie maanden.

– Over de afgelopen drie jaar:

– alle jaaropgaven; én

– als van toepassing: alle arbeids- en uitzendovereenkomst(en); én

– als van toepassing: toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s).

Als u of uw partner werkt als uitzendkracht
– Uw huidige uitzendovereenkomst(en), waaruit onder meer de uitzendtermijn moet blijken en dat uw

loon wordt doorbetaald als er gedurende de uitzendperiode geen werk is.

– Volledig ingevulde werkgeversverklaring(en) (zie bijlage).

– Registratiebericht UWV van uw huidige uitzendovereenkomst(en).

– Loonstroken of weekbriefjes over de afgelopen drie maanden.

– Over de afgelopen drie jaar:

– alle jaaropgaven; én

– als van toepassing: alle arbeids- en uitzendovereenkomst(en); én

– als van toepassing: toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s).

Als u of uw partner werkt op basis van een afroepcontract, oproepcontract, seizoenswerkcontract, nul-
urencontract of een andere overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht
– Uw huidige arbeidsovereenkomst(en), waaruit onder meer moet blijken wanneer de overeenkomst 

eindigt en of uw loon wordt doorbetaald als er geen werk is.

– Volledig ingevulde werkgeversverklaring(en) (zie bijlage).

– Registratiebericht UWV van uw huidige uitzendovereenkomst(en).

– Loonstroken en weekbriefjes van uw huidige arbeidsovereenkomst(en) over de afgelopen twaalf 

maanden.

– Als van toepassing: toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s) over de afgelopen twaalf 

maanden.

Als u of uw partner een (aanvullende) uitkering heeft
– De brief van uw uitkeringsinstantie waarin uw uitkering wordt toegekend.

– Als u een WAO-uitkering ontvangt: een brief van de uitkeringsinstantie met de datum van herkeuring.

– Uitkeringsspecificaties over de afgelopen drie maanden.

– Als u volledig bent afgekeurd en géén WAO-uitkering ontvangt: de originele verklaring (geen kopie) van de

GG&GD/GGD, bedrijfsarts of keuringsarts, waaruit blijkt dat u volledig arbeidsongeschikt bent, sinds

wanneer u dat bent en wat de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid is.

Als u of uw partner zelfstandig ondernemer bent
Bij een eenmanszaak, vennootschap onder firma, een maatschap of een commanditaire vennootschap:

– Een origineel uittreksel (geen kopie) van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan drie maanden.

– De jaarstukken over de laatste twee kalenderjaren(balans en winst-en-verliesrekening) opgemaakt door

een erkend administratiekantoor of accountant.

– De aangifte of (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting over het afgelopen boekjaar of een IB 60 over het

afgelopen boekjaar.

– Maandelijkse opgaven van de bedrijfsresultaten over het afgelopen jaar.

– Bij een vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap: een officieel document

waaruit de winstverdeling tussen de vennoten blijkt.



Toelichting

Verlenging van uw verblijfsvergunning 
Als uw Nederlandse verblijfsvergunning afloopt, kunt u verlenging

van uw verblijfsvergunning aanvragen. Verlenging van uw verblijfs-

vergunning vraagt u aan met dit formulier of met het formulier dat

u van de IND heeft ontvangen. De IND stuurt alle vergunninghou-

ders die in aanmerking komen voor verlenging tijdig een verlen-

gingsbrief. Bij die verlengingsbrief ontvangt u een formulier met uw

persoonlijke gegevens en vragen die alleen voor u relevant zijn.

Het formulier dat u nu voor zich heeft, gebruikt u voor de aanvraag

van een verlenging:

• als u uw verlengingsbrief kwijt bent; of

• als u uw verlengingsbrief niet wilt gebruiken, bijvoorbeeld omdat

u niet op uw verlengingsbrief wilt wachten; of

• als u geen verlengingsbrief heeft ontvangen.

Verblijfsvergunningen die niet kunnen worden verlengd
Uw verblijfsvergunning voor bepaalde tijd kan meestal worden ver-

lengd. Verblijfsvergunningen met ondermeer een van de volgende

verblijfsdoelen kunnen niet worden verlengd:

• au pair;

• stage;

• practicum;

• familiebezoek.

Bel 0900-1234561 (€ 0,10 p.m.)  als u vooraf wilt weten of verlenging

van uw verblijfsvergunning mogelijk is.

Verlengen of nieuwe aanvraag?
Bij sommige veranderingen in uw situatie kunt u dit formulier niet

gebruiken. U moet dan een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen.

U vraagt een nieuwe verblijfsvergunning aan:

– als u een verblijfsvergunning hebt voor een bepaald doel en de

reden van uw verblijf wijzigt, of

– als uw persoonlijke situatie verandert; of

– als de situatie van de persoon bij wie u verblijft, verandert.

U kunt dit formulier dan niet gebruiken. Bel 0900-1234561 (€ 0,10

p.m.) als u niet zeker weet of u een aanvraag om verlenging of een

nieuwe aanvraag om een verblijfsvergunning met een ander doel

moet indienen.

Bijzondere omstandigheden 
Bent u van mening dat er sprake is van bijzondere feiten of omstan-

digheden die bij de beoordeling een rol moeten spelen? Leg uw

situatie dan uit in een aparte brief aan de IND. Voeg zoveel mogelijk

bewijsstukken hiervan bij. Deze brief met bewijsstukken stuurt u

samen met het ingevulde formulier mee. 

Taal van bij te voegen documenten 
Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels,

Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan verta-

len door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is 

beëdigd.

Wat gebeurt er met uw aanvraag? 
Als uw aanvraag is ontvangen, stuurt de IND u een acceptgiro. De

acceptgiro is tevens uw bewijs van ontvangst voor de aanvraag.

Nadat u deze heeft betaald, wordt de aanvraag beoordeeld. U ont-

vangt schriftelijk bericht als uw aanvraag is afgehandeld. Als uw

aanvraag voor verlenging wordt ingewilligd, ontvangt u een brief

met informatie over hoe u uw verblijfsdocument kunt afhalen.

Als uw verblijfsdocument niet meer geldig is
U moet tijdig verlenging van uw verblijfsvergunning aanvragen. Als

u geen geldig verblijfsdocument of geen verblijfsaantekening heeft,

kan dit verstrekkende gevolgen voor u hebben. In het uiterste geval

eindigt uw verblijfsrecht en moet u Nederland verlaten. U bent zelf

voor de verlenging van uw verblijfsdocument verantwoordelijk. Als

u hiertoe niet in staat bent of als u niet tijdig over uw nieuwe of ver-

lengde verblijfsdocument beschikt, neemt u contact op met de IND.

U kunt dan eventueel een verblijfsaantekening krijgen. Met de aan-

tekening kunt u aantonen dat u rechtmatig in Nederland verblijft.

Bel hiervoor 0900-1234561 (€ 0,10 p.m.).

Voortgezet verblijf en onbepaalde tijd
Afhankelijk van uw situatie en van uw verblijfsdoel komt u in aan-

merking voor een verblijfsvergunning voortgezet verblijf of een ver-

blijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Een verblijfsvergunning

voortgezet verblijf geeft u onafhankelijk verblijfsrecht. Een vergun-

ning voor onbepaalde tijd is meestal pas mogelijk na 5 jaar on-

onderbroken rechtmatig verblijf in Nederland.

Wijziging van uw verblijfsvergunning moet u apart aanvragen. Bel

0900-1234561 (€ 0,10 p.m.) als u niet zeker weet of u voor wijziging

in aanmerking komt of als u wijziging wilt aanvragen.

Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u

te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw

aanvraag verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of u in aan-

merking komt voor verlenging van uw verblijfsvergunning. De

Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is hiervoor verant-

woordelijk. 

Vragen die u heeft over deze gegevensverwerking kunt u schriftelijk

stellen aan de afdeling Publieksvoorlichting van de IND, postbus

5800, 2280 HV  Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een overzicht

van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek

kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af

te schermen.

Meer informatie 
Voor meer informatie over dit aanvraagformulier of over uw situatie

belt u met de IND. Het telefoonnummer is 0900 - 1234561 (€ 0,10

p.m.), op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Vanuit het buitenland

belt u +31 20 8893045. Of kijk op www.ind.nl.
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Aanvraag 
verblijfsvergunning onbepaalde tijd

Justitie
Ministerie van Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier
voordat u begint met invullen.

Waarom dit formulier? 
Dit formulier is bedoeld voor de aanvraag van een verblijfs-

vergunning voor onbepaalde tijd in Nederland. Deze verblijfs-

vergunning kunt u alleen aanvragen als u vijf jaar of langer in

Nederland woont met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

of als u vijf jaar of langer als gemeenschapsonderdaan in

Nederland heeft verbleven.  

Ook kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan-

vragen als u:

– als meerderjarige in aanmerking komt voor een  verblijfsver-

gunning  op grond van wedertoelating. Deze is bedoeld voor

oud-Nederlanders en voor vreemdelingen die in het verleden

meerdere jaren in Nederland een verblijfsvergunning hebben

gehad

– langer dan 10 jaar met een geprivilegieerde status in Nederland

verblijft. Een geprivilegieerde status  hebben bijvoorbeeld

medewerkers van een buitenlandse diplomatieke of consulaire

post of een internationale verdragsorganisatie.

– de nationaliteit heeft van Luxemburg of België. 

Waarvoor kunt u dit formulier niet gebruiken?
Wilt u uw vergunning voor bepaalde tijd verlengen? Of wilt u een

verblijfsvergunning voor een ander doel aanvragen? Gebruik dan

niet dit formulier. Op de achterkant van dit formulier vindt u

meer informatie hierover.

Hoe vult u dit formulier in?
Vul voor ieder persoon waarvoor u een aanvraag doet één formu-

lier in. Het formulier bestaat uit 4 pagina’s en 2 bijlagen. Welke

bijlagen u moet invullen, hangt af van uw situatie. Zowel bij de

vragen als op de bijlagen is dit aangegeven. Dien de aanvraag pas

in als u dit formulier volledig heeft ingevuld, dus niet in gedeelten.

Lever alle gevraagde documenten tegelijkertijd met uw aanvraag

in. Als uw aanvraag niet compleet is, kan uw aanvraag niet goed

worden beoordeeld. Het niet (tijdig) betalen en een niet complete

aanvraag leiden tot vertraging bij de behandeling. De IND mag

volgens de wet in beginsel 6 maanden over de beslissing doen.

Minderjarige kinderen
Als u ouder/vertegenwoordiger bent van een minderjarig kind,

kunt u dit formulier namens hem/haar invullen. Beantwoord alle

vragen namens het kind. Als het kind 12 jaar of ouder is, dan mag

hij/zij zelf het formulier ondertekenen. Als verder in het formulier

wordt gesproken van aanvrager, dan is dit het kind. Vul voor ieder

kind één formulier in. 

Hoe dient u deze aanvraag in?
Stuur uw aanvraag voor de vergunning onbepaalde tijd naar

de IND. Dien de aanvraag pas in als u dit formulier volledig heeft

ingevuld, dus niet in gedeelten. Stuur alle gevraagde documenten

tegelijkertijd met uw aanvraag mee. 

Adres waar u de aanvraag naartoe moet sturen: Immigratie- en

Naturalisatiedienst t.a.v. de afdeling verlengingen, Postbus 7029,

8007 HA Zwolle.

Ondertekening door aanvrager

Ik vraag een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd voor mijzelf  / mijn kind / het kind dat ik

wettelijk vertegenwoordig. Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevul-

de persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en

worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in

mijn situatie (en die van het kind) die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct

door aan de IND.

INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam V-nummer 

Plaats

Datum

Handtekening

■ Ik stuur dit formulier en                                                 (aantal) bijlagen in.



1

2

Persoonlijke gegevens aanvrager (de vergunninghouder)Lever altijd de volgende stukken in bij 

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in.

Achternaam zoals in paspoort ■ Man ■ Vrouw

Voornamen

Geboortedatum Nationaliteit

Geboorteplaats Geboorteland

Burgelijke staat

Verblijfsadres in Nederland

Straat Nummer

Postcode Plaats 

Telefoon e-mail

CRV of V-nummer (indien bekend)*

* Uw CRV of V-nummer staat op uw verblijfsvergunning of in correspondentie.

2

4

Verklaring antecedenten2

U hoeft deze vraag niet te beantwoorden als u gemeenschapsonderdaan bent of als u de Belgische of
Luxemburgse nationaliteit heeft. 
Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is sinds de afgifte van de huidige verblijfsvergunning.
Deze verklaring hoeft u alleen in te vullen als u (de vergunninghouder) 12 jaar of ouder bent.

■ Ik verklaar

– dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsontnemende maatregel is

opgelegd;

– dat ten aanzien van mij nimmer terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het ver-

richten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf;

– dat mij nimmer terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete is opgelegd;

– dat ik nimmer een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard;

– dat ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben; en

– dat ik nimmer verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals

bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogs-

misdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politieke misdrijf (bijvoorbeeld moord of

terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bij-

voorbeeld terroristische handelingen).

■ Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

Als u deze verklaring antecedenten niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties
hebben.
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Doel van het verblijf in Nederland 

Geef hieronder de hoofdreden van uw verblijf aan waarvoor u een verblijfsvergunning onbepaalde tijd aan-
vraagt. U moet de belangrijkste reden van uw verblijf aangeven. Andere redenen voor uw verblijf mag u in
dit formulier niet aangeven. Als u toch meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen voor de 
eerste aangegeven reden beoordeeld.

■ Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd omdat ik nu een 
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heb

Voeg de volgende documenten bij uw aanvraag

– Kopie van alle pagina’s van uw geldig document voor 

grensoverschrijding

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke 

basisadministratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en 

gezinssamenstelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden.

– Laat uw werkgever en die van uw eventuele (huwelijks)partner

de bijlage werkgeversverklaring invullen. Als u(w partner) niet in

loondienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende

geld beschikt voor uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor

gebruikt kunnen 

worden vindt u in de bijlage bewijsstukken 

inkomen

– Bewijs ziektekostenverzekering

– Vul in de bijlage verklaring omstandigheden

■ Verblijfsvergunning  voor onbepaalde tijd omdat ik al vijf jaar
onafgebroken als gemeenschapsonderdaan in Nederland 
verblijf 

Voeg de volgende documenten bij uw aanvraag

– Kopie van alle pagina’s van uw geldig document voor 

grensoverschrijding

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke 

basisadministratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en 

gezinssamenstelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden.

– Laat uw werkgever en die van uw eventuele (huwelijks)partner

de bijlage werkgeversverklaring invullen. Als u(w partner) niet in

loondienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende

geld beschikt voor uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor

gebruikt kunnen 

worden vindt u in de bijlage bewijsstukken inkomen

– Een bewijs waaruit blijkt dat u gedurende de voorafgaande vijf

jaar onafgebroken rechtmatig verblijf in Nederland had.

■ Verblijfsvergunning  voor onbepaalde tijd omdat ik de
Belgische of Luxemburgse Nationaliteit heb

Voeg de volgende documenten bij uw aanvraag

– Kopie van alle pagina’s van uw geldig document voor 

grensoverschrijding

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke 

basisadministratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en 

gezinssamenstelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden.

– Laat uw werkgever en die van uw eventuele (huwelijks)partner

de bijlage werkgeversverklaring invullen. Als u(w partner) niet in

loondienst werkt: bewijsstukken dat u(w partner) over voldoende

geld beschikt voor uw/zijn bestaan. Bewijsstukken die hiervoor

gebruikt kunnen worden vindt u in de bijlage bewijsstukken

inkomen

■ Verblijfsvergunning  voor onbepaalde tijd geprivilegieerden
Voeg de volgende documenten bij uw aanvraag

– Kopie van alle pagina’s van uw geldig document voor grensover-

schrijding

– Bewijsstukken inkomen, zie bijlage bewijsstukken inkomen

– Bewijs ziektekostenverzekering

– Bewijsstukken waaruit blijkt dat u 10 jaar aaneengesloten verblijf

in Nederland heeft gehad op basis van een geprivilegieerde 

status, direct voorafgaande aan de aanvraag

– Bewijsstukken dat de geprivilegieerde status niet door eigen 

toedoen is verloren (geldt niet voor administratief technisch of

dienstverlenend personeel

Verblijfsvergunning voor wedertoelating
Geef hieronder de specifieke reden van uw verblijf aan waarvoor u

een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die 

daarbij staat vermeld. Voeg de genoemde documenten bij uw aan-

vraag.

■ u bent oud-Nederlander en heeft uw Nederlandse nationaliteit

verloren op grond van artikel 15 Rijkswet op het

Nederlanderschap, omdat u vrijwillig een andere nationaliteit

heeft aangenomen of omdat het Nederlanderschap is 

ingetrokken

Voeg de volgende documenten bij uw aanvraag

– Kopie van alle pagina’s van uw geldig document voor 

grensoverschrijding

– Gegevens en bescheiden m.b.t. de duur en de aard van uw 

eerder verblijf in Nederland

– Uittreksel van de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) met

daarin de datum waarop u afstand heeft gedaan van de

Nederlandse nationaliteit

– Brieven van de Minister van Justitie waarin u wordt gewezen

op de verplichting afstand te doen van uw oorspronkelijke

nationaliteit

Als u vrijwillig aan andere nationaliteit heeft aangenomen: 

– Afschrift van de kennisgeving tot naturalisatie 

Als uw Nederlanderschap is ingetrokken:

– Afschrift van het besluit waarbij het Nederlanderschap is 

ingetrokken

■ u bent oud-Nederlander en heeft uw Nederlandse nationaliteit

verloren op grond van artikel 15 Rijkswet op het

Nederlanderschap, omdat uw Nederlanderschap na 10 jaar 

verblijf in het buitenland hebt verloren 

Voeg de volgende documenten bij uw aanvraag

– Kopie van alle pagina’s van uw geldig document voor 

grensoverschrijding

– Kopie van het Nederlandse paspoort 

3
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■ u hebt tussen uw 4e en 19e levensjaar tenminste 10 jaar 

rechtmatig in Nederland verbleven of u bent voor uw 19e levens-

jaar tenminste 5 jaar ononderbroken en rechtmatig in Nederland

verbleven

Voeg de volgende documenten bij uw aanvraag

– Kopie van alle pagina’s van uw geldig document voor 

grensoverschrijding

– Gegevens en bescheiden m.b.t. de duur en de aard van uw 

eerder verblijf in Nederland

■ u komt in aanmerking voor terugkeer op grond van artikel 8

Remigratiewet

Voeg de volgende documenten bij uw aanvraag

– Kopie van alle pagina’s van uw geldig document voor 

grensoverschrijding

– Een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarin

staat dat in beginsel positief zal worden beslist op uw aanvraag

om remigratievoorzieningen, mits u afstand doet van de

Nederlands nationaliteit

– Een verklaring van de ambtenaar burgerzaken dat de 

afstandsverklaring is ontvangen 

– Een afschrift van de beschikking van de SVB, waarin het 

recht op basisvoorzieningen of remigratievoorzieningen is

toegekend en waarin uw vertrekdatum is vermeld

– Een afschrift van de bijlage, waaruit de ingangsdatum van de

eerder verleende verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk

doel en de ononderbroken duur van uw eerder verblijf in

Nederland blijkt

Indienen van uw aanvraag

Onderteken nu dit formulier op de voorzijde. Controleer of u het formulier volledig heeft ingevuld. Voeg bij
uw aanvraag alle gevraagde bewijsstukken en documenten. Gebruik daarvoor de retourenvelop die u bij dit
formulier heeft gekregen. Stuur uw aanvraag op naar de IND.
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Toelichting

Verlengen verblijfsvergunning bepaalde tijd of ander doel
Wilt u uw vergunning voor bepaalde tijd verlengen? Dan kunt u

dit formulier niet gebruiken. U moet dan gebruik maken van het

formulier ‘Aanvraag verlenging verblijfsvergunning.

U wilt het doel van uw huidige verblijfsvergunning wijzigen in een

ander doel? Gebruik dan niet dit formulier. U moet gebruik maken

van het formulier ‘Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging

beperking zonder MVV’.

Bijzondere omstandigheden 
Bent u van mening dat er sprake is van bijzondere feiten of

omstandigheden die bij de beoordeling een rol moeten spelen?

Leg uw situatie dan uit in een aparte brief aan de IND. Voeg zoveel

mogelijk bewijsstukken hiervan bij. Deze brief met bewijsstukken

stuurt u samen met het ingevulde formulier mee. 

Kosten voor aanvragen (leges)
Het aanvragen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

kost geld. Deze kosten moet u betalen op het moment dat u de

aanvraag inlevert. Over de kosten van de aanvraag vindt u in dit

formulier geen informatie. Bel 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.) als u voor-

af wilt weten wat de kosten zijn. Als uit de beoordeling van uw aan-

vraag blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de aangevraagde

verblijfsvergunning, krijgt u geen geld terug.

Wat gebeurt er met uw aanvraag? 
Als uw aanvraag is ontvangen, stuurt de IND u een acceptgiro.

De acceptgiro is tevens uw bewijs van ontvangst voor de aanvraag.

Nadat u deze heeft betaald, wordt de aanvraag beoordeeld.

U ontvangt schriftelijk bericht als uw aanvraag is afgehandeld. Als

uw aanvraag wordt ingewilligd, ontvangt u een brief met informatie

over hoe u uw verblijfsdocument kunt afhalen.

Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u

te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw

aanvraag verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of u in

aanmerking komt voor een  verblijfsvergunning onbepaalde tijd.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is hiervoor

verantwoordelijk. 

Vragen die u heeft over deze gegevensverwerking kunt u schriftelijk

stellen aan de afdeling Publieksvoorlichting van de IND, postbus

5800, 2280 HV  Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een overzicht

van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek

kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af

te schermen.

Meer informatie 
Voor meer informatie over dit aanvraagformulier of over uw situatie

belt u met de IND. Het telefoonnummer is 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.),

op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Vanuit het buitenland belt u

+31 20 8893045. Of kijk op www.ind.nl.

Doel van het verblijf in Nederland (vervolg)
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Aanvraag om toetsing 
aan het gemeenschapsrecht
(bewijs van rechtmatig verblijf)

Justitie
Ministerie van Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Ondertekening door aanvrager

Ik vraag om toetsing aan het gemeenschapsrecht en afgifte van een bewijs van rechtmatig verblijf

voor mij / mijn kind / het kind dat ik wettelijk vertegenwoordig.

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uit-

voering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die

deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in mijn situatie / de situatie van het kind die

betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND.

Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier
voordat u begint met invullen

Waarom dit formulier?
Dit formulier is bedoeld voor de aanvraag om toetsing aan het

gemeenschapsrecht in Nederland en afgifte van een bewijs van

rechtmatig verblijf. Zo’n aanvraag kunt u doen als u de nationali-

teit hebt van een EU/EER lidstaat of Zwitserland. U kunt deze

toetsing ook aanvragen als u familielid bent van een persoon met

die nationaliteit, en u heeft zelf niet de nationaliteit van een

EU/EER land of Zwitserland. U bent niet verplicht om te vragen

om deze toetsing. 

Waarvoor kunt u dit formulier niet gebruiken?
Wilt u, in plaats van een toetsing aan het gemeenschapsrecht,

een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd? Gebruik

dan niet dit formulier, maar het formulier ‘Aanvraag verblijfs-

vergunning of wijziging beperking zonder MVV’. 

Meer informatie hierover vindt u op de achterkant van dit

formulier. 

Hoe vult u dit formulier in?
Vul voor ieder persoon waarvoor u een aanvraag doet één for-

mulier in. Het formulier bestaat uit 4 pagina’s en 1 bijlage. Of u de

bijlage moet laten invullen, hangt af van uw situatie. Bij de vra-

gen is dit aangegeven. Dien de aanvraag pas in als u dit formulier

volledig heeft ingevuld, dus niet in gedeelten. Lever alle gevraag-

de documenten tegelijkertijd met uw aanvraag in. Als uw aan-

vraag niet compleet is of niet (tijdig) betaald is, dan kan dat tot

gevolg hebben dat het bewijs van rechtmatig verblijf niet wordt

afgegeven.

Minderjarige kinderen
Als u ouder/vertegenwoordiger bent van een minderjarig kind,

kunt u dit formulier namens hem/haar invullen. Beantwoord alle

vragen namens het kind. Als het kind 12 jaar of ouder is, dan mag

hij/zij zelf het formulier ondertekenen. Als verder in het formu-

lier wordt gesproken van aanvrager, dan is dit het kind.

Vul voor ieder kind één formulier in. 

Kosten voor aanvragen (leges)
Het aanvragen van een bewijs van rechtmatig verblijf kost geld.

Deze kosten moet u betalen op het moment dat u de aanvraag

inlevert. Over de kosten van de aanvraag vindt u in dit formulier

geen informatie. Bel 0900 123 45 61 (€ 0,10 p.m.) als u vooraf wilt

weten wat de kosten zijn. Als uit de beoordeling van uw aanvraag

blijkt dat u niet in aanmerking komt voor het aangevraagde

bewijs van rechtmatig verblijf, krijgt u geen geld terug.

Hoe dient u deze aanvraag in?
U levert de aanvraag in bij het (im)migratieloket of de afdeling

burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Als de

gemeente geen migratieloket heeft, levert u de aanvraag in bij de

afdeling Burgerzaken. Er zijn gemeenten waar u de aanvraag

alleen op afspraak kunt inleveren. 

Neem pasfoto en paspoort mee
Iedere persoon die een aanvraag doet, moet bij de inlevering van

de aanvraag aanwezig zijn en moet een recente pasfoto meene-

men en inleveren. De pasfoto komt op het bewijs van rechtmatig

verblijf. Iedere persoon vanaf 12 jaar moet een handtekening zet-

ten voor op het bewijs van rechtmatig verblijf. Daarnaast moet

iedere persoon die een aanvraag doet zijn paspoort of identiteits-

bewijs (alleen als de aanvrager de nationaliteit heeft van een

EU/EER land of Zwitserland) meenemen. Hierin wordt een 

sticker aangebracht en er wordt een kopie van gemaakt. Deze

kopie gaat bij uw aanvraag.

INVULLEN IN BLOKLETTERS

Naam V-nummer 

Plaats

Datum

Handtekening

■ Ik lever dit formulier en                         (aantal) bijlagen in.

1

IN TE VULLEN DOOR GEMEENTE

AANVRAAGDATUM:

STEMPEL GEMEENTE:



1 Persoonlijke gegevens vreemdeling (de aanvrager)

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in.

Achternaam zoals in paspoort of op identiteitsbewijs ■ Man ■ Vrouw

Voornamen

Geboortedatum Nationaliteit

Geboorteplaats Geboorteland

Verblijfsadres in Nederland

Straat Nummer

Postcode Plaats 

Telefoon E-mail

2

2 Doel van het verblijf in Nederland

Geef hieronder het doel van uw verblijf in Nederland aan. U mag maar één verblijfsdoel aangeven. Volg de
instructie op bij de aangegeven omschrijving.

Ik vraag om toetsing aan het gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf ), met het volgende

verblijfsdoel:

■ Arbeid in loondienst langer dan 3 en korter dan 12 maanden
Lever bij uw aanvraag het volgende document in:

– Laat uw werkgever de bijlage werkgeversverklaring invullen

■ Arbeid in loondienst voor ten minste 1 jaar
Lever bij uw aanvraag het volgende document in:

– Laat uw werkgever de bijlage werkgeversverklaring invullen

■ Arbeid als zelfstandige
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in: van uw eenmanszaak, vennootschap onder firma,

een maatschap of een commanditaire vennootschap:

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel (niet

ouder dan 3 maanden en alleen als inschrijving verplicht is).

– Kopie van uw ondernemingsplan, dat bevat:

– Gegevens van u, de ondernemer (personalia, gezins- en 

inkomenssituatie, financiële verplichtingen, opleidingen en

beroepservaring)

– Bedrijfsgegevens (gegevens over de branche waarin u gaat

werken, startdatum van uw onderneming en vestigingsplaats)

– Juridische aspecten (rechtsvorm van uw onderneming, han-

delsnaam, vergunningen, aansprakelijkheid, verzekeringen en

leveringsvoorwaarden)

– Commerciële aspecten (omschrijving van het type bedrijf en

product, het karakter ervan, beschrijving van de markt, de

doelgroep en de concurrentie, onderbouwd met contracten en

referenties) 

– managementaspecten (omschrijving van de organisatie van

uw onderneming en de omvang van het personeelsbestand)

– Financiële aspecten (investeringsbegroting, financieringsplan,

aflossingsplan, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose)

■ Verrichter van diensten
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken in:

– Bewijs waaruit de te verrichten diensten blijken

■ Ontvanger van diensten
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken in:

– Bewijs waaruit de te ontvangen diensten blijken

■ Studie
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken in:

– Bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling met daarin

opgenomen welk onderwijs door u wordt gevolgd

– Eigen verklaring dat u over voldoende middelen van bestaan

beschikt,  zodat u niet ten laste komt van de publieke middelen

– bewijs van ziektekostenverzekering

■ Gepensioneerd
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in:

– Bewijs dat u ten minste 12 maanden voorafgaand aan het

bereiken van de 65-jarige leeftijd in Nederland heeft gewerkt, en

dat u bent gestopt met werken wegens het bereiken van de

pensioengerechtigde leeftijd

■ Arbeidsongeschikt
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in:

– Bewijs dat u ten minste 2 jaar voorafgaand aan de arbeids-

ongeschiktheid in Nederland heeft gewerkt, en dat u bent gestopt

met werken wegens blijvende arbeidsongeschiktheid

– Bewijsstukken waaruit blijkt dat u onmiddellijk voorafgaand aan

de arbeidsongeschiktheid 2 jaar voortdurend in Nederland heeft

gewoond
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■ Economisch niet actief
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Bewijs van ziektekostenverzekering

– Bewijsstukken waaruit blijkt dat u voor de duur van ten minste

1 jaar beschikt over voldoende middelen van bestaan.

Dit mogen middelen van uw echtgeno(o)te(e), geregistreerd

partner of een derde zijn

■ (niet) EU echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Document afgegeven door de bevoegde autoriteit, waaruit het

huwelijk of geregistreerd partnerschap blijkt (zonodig gelegali-

seerd en geverifieerd, als de akte is afgegeven door een derde

land)

– Bewijs waaruit blijkt dat de verblijfgever gemeenschaps-

onderdaan is

■ (niet) EU kind jonger dan 21
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Document waaruit familieband blijkt (zonodig gelegaliseerd en

geverifieerd, als het document is afgegeven door een derde land)

– Bewijs waaruit blijkt dat de ouder gemeenschapsonderdaan is

■ (niet) EU kind ouder dan 21
■ (niet) EU familielid in opgaande of neerdalende lijn
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en

documenten in.

– Document waaruit familieband blijkt, zonodig gelegaliseerd en

geverifieerd, als het document is afgegeven door een derde land

– Bewijs waaruit blijkt dat de verblijfgever gemeenschapsonderdaan

is

– Verklaring van de bevoegde autoriteit van het land van herkomst

waarin wordt verklaard dat u ten laste bent van de verblijfgever of

dat u in het land van herkomst inwonend bent bij de verblijfgever

– Verklaring waaruit blijkt dat u ten laste van de verblijfgever komt

3

Indienen van uw aanvraag3

Onderteken nu dit formulier op de voorzijde. Controleer of u het formulier volledig heeft ingevuld. 
Voeg bij uw aanvraag alle gevraagde bewijsstukken en documenten. Lever uw aanvraag in bij de gemeente.
Gebruik daarvoor de retourenvelop die u bij dit formulier heeft gekregen.

Vervolg: Doel van het verblijf in Nederland



Toelichting

Bewijs van rechtmatig verblijf
Met dit formulier vraagt u om toetsing aan het gemeenschapsrecht

en afgifte van een bewijs van rechtmatig verblijf. De geldigheid van

zo’n bewijs is maximaal vijf jaar. 

EU/EER-lidstaten
De bij de EU aangesloten landen zijn:

België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland,

Groot-Brittannië incl. Noord-Ierland, Ierland, Italië, Luxemburg,

Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden.

De bij de EER aangesloten landen zijn: Noorwegen en IJsland. Per 

1 mei 2004 sluiten Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen,

Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en Tsjechië aan bij de EU.

Verblijfsvergunning
Als u niet op basis van het EU-gemeenschaprecht in Nederland wilt

verblijven dan moet u een verblijfsvergunning aanvragen. Gebruik

daarvoor niet dit formulier, maar het formulier ‘Aanvraag verblijfs-

vergunning of wijziging beperking zonder MVV’.

Buitenlandse documenten uit derde landen
Alle officiële buitenlandse documenten die worden gevraagd, moe-

ten zijn gelegaliseerd, indien noodzakelijk geverifieerd of voorzien

van apostillestempel in het land van herkomst. Dit geldt niet voor

documenten die zijn afgegeven door een lidstaat van de EU, EER of

Zwitserland. Dit kan veel tijd in beslag nemen. Begin dan ook

enkele maanden voor het indienen van de aanvraag met het laten

legaliseren, verifiëren of apostilleren in het land van herkomst.

Als u documenten in kopie meestuurt, vergeet dan niet ook het

legalisatie- of apostillestempel te kopiëren.

Bel voor meer informatie met het Ministerie van Buitenlandse

Zaken (+31)(0)70 348 4787/5900

Taal van bij te voegen documenten
Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels,

Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan verta-

len door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is 

beëdigd, en voeg die vertaling bij de aanvraag.

Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u

te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw

aanvraag verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen of u in aan-

merking komt voor de afgifte van een bewijs van rechtmatig

verblijf. De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is

hiervoor verantwoordelijk. 

Vragen die u heeft over deze gegevensverwerking kunt u schriftelijk

stellen aan de afdeling publieksvoorlichting van de IND, postbus

5800, 2280 HV  Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een overzicht

van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek

kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af

te schermen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de aanvraagprocedure en de Wbp kunt

u bellen met de IND. Het telefoonnummer is 0900 123 45 61 (€ 0,10

p.m.). Vanuit het buitenland belt u +31 20 889 30 45. Of kijk op

www.ind.nl. 

Meer informatie over buitenlandse documenten en legalisatie daar-

van vindt u op de website van het Ministerie van Buitenlandse

Zaken: www.minbuza.nl.

English version
This application form is also available in English. Please call

0900 123 45 61 (€ 0,10 p.m.) or +31 20 889 30 45 from outside the

Netherlands.
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Model M51-A Verklaring ontvangst waarborgsom

V-nummer:

VERKLARING VAN ONTVANGST

De ondergetekende verklaart
te hebben ontvangen van:

Achternaam________________________________________________________________________________
Voorna(a)m(en) ____________________________________________________________________________
Geboortedatum_____________________________________________________________________________
Geboorteplaats_____________________________________________________________________________
Geboorteland______________________________________________________________________________
Nationaliteit_______________________________________________________________________________
Geslacht__________________________________________________________________________________
Burgerlijke staat____________________________________________________________________________
Adres____________________________________________________________________________________
Postcode/Plaats____________________________________________________________________________

een waarborgsom ter grootte van EUR _____________

Bijzonderheden
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Genoemd bedrag is gedeponeerd overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, onder a, van het Vreemdelingenbesluit.

Plaats________________________________             Datum________________________________

Het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,
namens deze,

________________________________

(handtekening en dienststempel)



Model M53 Verklaring tot intrekking van de aanvraag tot het
verlenen van een verblijfsvergunning

V-nummer:
Kenmerk IND:

Hierbij verklaar ik ____________________________________________________________________________________

geboren op ________________________ te _______________________________________________________________

van ___________________________________nationaliteit

de door mij op _________________________

! ingediende aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier met het doel
__________________________________________ geheel vrijwillig in te trekken

! ingediende aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel geheel vrijwillig in
te trekken.

Ik wens zo spoedig mogelijk terug te keren dan wel te vertrekken naar _________________________________ of

indien dit niet mogelijk is, naar ___________________________________________________________________

Deze verklaring werd voor ondertekening aan mij voorgelezen in de ____________________________taal, welke

taal ik voldoende begrijp. Doel en strekking van deze verklaring zijn mij daarbij duidelijk gemaakt.

Plaats _______________________________  Datum _____________________________________

_____________________________________

(Handtekening)

Bovenstaande verklaring werd voor de ondertekening voorgelezen in de _________________________ taal, door

tussenkomst van de tolk ___________________________ ,wonende te _____________________________.

De reden van de vreemdeling om de aanvraag in te trekken en de omstandigheden waaronder de

ondertekening plaatsvond worden in een proces-verbaal of een ambtelijk verslag vastgelegd.

de korpschef/Bevelhebber van de Koninklijke Marechaussee *

namens deze,

____________________________________

(handtekening ambtenaar)

__________________________________

* doorhalen wat niet van toepassing is



Model M76 Ontvangstbewijs voor het in ontvangst nemen van een
verblijfsdocument

V-nummer:

ONTVANGSTBEWIJS

De ondergetekende,                                              

Achternaam__________________________________________________________________________________

voorna(a)m(en)_______________________________________________________________________________

geboortedatum_______________________________________________________________________________

verklaart van de burgemeester                                                                                        

het volgende verblijfsdocument met het nummer ______________________________, betreffende:

" een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd

" een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

" een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd

" een verblijfsdocument van een onderdaan van een Lid-Staat der E.U./E.E.R.

te hebben ontvangen                                         

Plaats__________________________________ Datum_______________________________

__________________________________

(Handtekening)                          

Paraaf ambtenaar gemeente stempel gemeente                                                     







Model M133-A Inlichtingenformulier
(voor het vragen van inlichtingen conform art 8.1 V-b)

AAN: VAN:
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
t.a.v. de Immigratie- en Naturalisatiedienst,
locatie (Organisatie)
________________________________________

(Afdeling)
________________________________________
Adres___________________________________ (Adres)
Faxnummer______________________________ (Faxnummer)

DATUM:

GEGEVENS VREEMDELING:

Achternaam: A-nummer:

V-nummer:

Geboortedatum: Sofinummer:

Nationaliteit: Geslacht: man/vrouw* Cliëntnummer:

Adres Verblijfsdocument (nummer):

GBA-code:

Naam partner/echtgeno(o)t(e):

Hierbij verzoek ik u mij zo spoedig mogelijk inlichtingen te verstrekken betreffende de verblijfsrechtelijke
positie van bovengenoemde vreemdeling conform het gestelde in artikel 107, vijfde lid van de Vreemdelingen-
wet en artikel 8.1 van het Vreemdelingenbesluit. Deze inlichtingen zijn noodzakelijk voor de toekenning van
een verstrekking, voorziening, uitkering, ontheffing of vergunning.

REDEN VOOR HET VRAGEN VAN INLICHTINGEN**

1 De vreemdeling komt niet voor in GBA, maar beschikt wel over een bescheid waaruit het rechtmatig verblijf blijkt

2 De GBA-code is afwijkend van hetgeen op het bescheid waaruit het rechtmatig verblijf blijkt is vermeld

3 De GBA-code en bescheid waaruit het rechtmatig verblijf blijkt zijn afwijkend van de overige bescheiden die ten behoeve van
de toekenning van de verstrekking, voorziening, uitkering, ontheffing of vergunning zijn overgelegd

4 Vanwege overige spoedeisende redenen, te weten:

______________________________________
(handtekening)
• *doorhalen wat niet van toepassing is
• ** reden van vragen om inlichtingen aankruisen en zonodig aanvullen met vrije tekst



Model M133-B Antwoordformulier

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,
namens deze (Organisatie)
______________________________________

(Afdeling)
______________________________________
Adres__________________________________ (Adres)
Faxnummer_____________________________ (Faxnummer)

Datum_________________________________

GEGEVENS VREEMDELING:

Achternaam: A-nummer:

V-nummer:

Geboortedatum: Sofinummer:

Nationaliteit: Geslacht: man/vrouw* Cliëntnummer:

Adres Verblijfsdocument (nummer):

GBA-code:

Naam partner/echtgeno(o)t(e):

Naar aanleiding van uw bijgevoegd verzoek om inlichtingen te verstrekken betreffende de verblijfsrechtelijke
positie van bovengenoemde vreemdeling conform het gestelde in artikel 107, vijfde lid van de Vreemdelingen-
wet en artikel 8.1 van het Vreemdelingenbesluit, kan ik u het volgende melden:

** Verblijfsstatus van de vreemdeling: Geldigheid verblijfsrecht

1 Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd van tijdelijke aard (art. 3.5 Vb): Toeken-
ning van een verstrekking, voorziening, uitkering, ontheffing of vergunning KAN
GEVOLGEN HEBBEN voor het verblijfsrecht. Bij toekenning of verstrekking
dient u mij zo spoedig mogelijk per formulier M133-D te berichten

Van:
Tot:

2 Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd van tijdelijke aard (art. 3.5 Vb): Toeken-
ning van een verstrekking, voorziening, uitkering, ontheffing of vergunning
HEEFT GEEN GEVOLGEN voor het verblijfsrecht

Van:
Tot:

3 Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd van niet-tijdelijke aard: Toekenning van een
verstrekking, voorziening, uitkering, ontheffing of vergunning KAN GEVOLGEN
HEBBEN voor het verblijfsrecht. Bij toekenning of verstrekking dient u mij zo
spoedig mogelijk per formulier M133-D te berichten

Van:
Tot:

4 Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd van niet-tijdelijke aard: Toekenning van een
verstrekking, voorziening, uitkering, ontheffing of vergunning HEEFT GEEN
GEVOLGEN voor het verblijfsrecht

Van:
Tot:

5 Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd: Toekenning van een verstrekking,
voorziening, uitkering, ontheffing of vergunning HEEFT GEEN GEVOLGEN voor
het ver-blijfsrecht

Van:
Tot:

6 In afwachting beslissing EERSTE toelating Datum aanvraag:
Uitzetting blijft WEL/NIET achterwege



7 In afwachting beslissing VOORTGEZETTE toelating Datum aanvraag:
Uitzetting blijft WEL/NIET achterwege

8 Onherroepelijke beslissing genomen (uitzetting niet achterwege, geen beroeps-
mogelijkheden open)

OP:

9 Iets anders, namelijk: Uitzetting blijft WEL/NIET achterwege

Gegevens in GBA zullen zo spoedig mogelijk worden geactualiseerd. Het duurt maximaal
48 uur voordat de wijziging op uw scherm is te zien

________________________________________________

(Handtekening)

* doorhalen wat niet van toepassing is

** Antwoord aankruisen en zonodig aanvullen met de geldigheid van verblijfsrecht en of de uitzetting achterwege blijft of niet



Model M133-C Informatieformulier
(Voor het verstrekken van gegevens conform art. 8.2 Vb)

VAN AAN:
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,
namens deze, (Organisatie)
______________________________________

(Afdeling)
______________________________________
Adres_______________________________ (Adres)
Faxnummer_______________________________ (Faxnummer)

DATUM:

GEGEVENS VREEMDELING:

Naam:                                                                                           A-nummer:

V-nummer:

Geboortedatum:                                                                          Sofinummer:

Nationaliteit: Geslacht: man/vrouw        Cliëntnummer:

Adres Verblijfsdocument (letter en nummer):

GBA-code:

Naam partner/echtgeno(o)t(e):

Op grond van het gestelde in artikel 8.2, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit verzoek ik u mij gegevens te
verstrekken omtrent de toekenning of beëindiging van een verstrekking, voorziening, uitkering, ontheffing of
vergunning.

U kunt voor het verstrekken van de gevraagde informatie gebruik maken van informatieformulier M133-D.

______________________________
(Handtekening)



Model M133-D Informatieformulier
(Voor het verstrekken van gegevens conform art. 8.2 Vb)

AAN:  VAN:
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
t.a.v. de Immigratie- en Naturalisatiedienst, locatie

(Organisatie)
______________________________________

(Afdeling)
______________________________________
Adres_______________________________ (Adres)
Faxnummer__________________________ (Faxnummer)

DATUM:

GEGEVENS VREEMDELING:

Achternaam: A-nummer:

V-nummer:

Geboortedatum: Sofinummer:

Nationaliteit: Geslacht: man/vrouw Cliëntnummer:

Adres Verblijfsdocument (letter en nummer):

GBA-code:

Naam partner/echtgeno(o)t(e):

Reactie op verzoek via formulier M133-C
Naar aanleiding van uw verzoek van __________ (datum) om gegevens te verstrekken over de toeken-
ning of beëindiging van een verstrekking, voorziening, uitkering, ontheffing of vergunning, met
betrekking tot bovengenoemde vreemdeling deel ik u het volgende mee:

Melding uit eigen beweging op grond van artikel 8.2 van het Vreemdelingenbesluit
Hierbij deel ik u uit eigen beweging het volgende mee over de toekenning of beëindiging van een ver-
strekking, voorziening, uitkering, ontheffing of vergunning, met betrekking tot bovengenoemde vreem-
deling

1*
Bovengenoemde vreemdeling, die in bezit is van een verblijfs-
document of verklaring met de aantekening:
- „bij een beroep op publieke middelen vervalt verblijfsrecht“
- „beroep op publieke middelen kan gevolgen hebben voor
    verblijfsrecht“
- „een meer dan aanvullend beroep op publieke middelen kan
    gevolgen hebben voor verblijfsrecht“
ontvangt een uitkering krachtens de openbare kas

 Abw-uitkering sedert

 Ioaw-uitkering sedert

 Ioaz-uitkering

 Anders nl.

2* Aan bovengenoemde vreemdeling, aan wie arbeid niet is toege-
staan, dan wel arbeid uitsluitend is toegestaan bij een bepaalde
werkgever, dan wel arbeid slechts is toegestaan indien de werk-
gever beschikt over een tewerkstellingsvergunning, is een ont-
heffing of vergunning als bedoeld in artikel 8.3 van het Vreem-
delingenbesluit verstrekt.

Een vergunning of ontheffing krachtens

is verstrekt op

geldig tot

__________________________________________

(Ondertekening)
* Reden voor melding aankruisen en aanvullen met soort verstrekking, voorziening, uitkering, ontheffing of vergunning
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Verzoek om advies voor afgifte

machtiging tot voorlopig verblijf

Justitie

Ministerie van Justitie

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier

voordat u begint met invullen.

Waarom dit formulier?

Iemand die langer dan drie maanden in Nederland wil verblij-

ven, moet meestal een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) of

een geldig verblijfsdocument hebben. Als u een vreemdeling wilt

ontvangen, kunt u de IND verzoeken een advies te geven over de

afgifte van een MVV aan deze vreemdeling. U bent dan zijn refe-

rent (de verblijfgever). Daarom heeft de IND zowel gegevens van

de vreemdeling als van u nodig. Met dit formulier kunt u voor

deze vreemdeling een verzoek om advies tot afgifte van een MVV

doen.

Wel of geen MVV nodig?

Of de vreemdeling een MVV nodig heeft, is onder meer afhanke-

lijk van zijn nationaliteit en van zijn verblijfsdoel. Op de achter-

zijde van dit formulier vindt u hierover meer informatie.

Hoe vult u dit formulier in?

Vul voor iedere persoon voor wie u een verzoek om advies vraagt

één formulier in. Beantwoord alle vragen en volg de aanwijzin-

gen op. Het formulier bestaat uit 12 pagina’s en 5 bijlagen.

Welke bijlagen u moet invullen en meesturen, hangt af van uw

situatie. Zowel bij de vragen als op de bijlagen is dit aangegeven.

Hoe dient u dit verzoek om advies in?

Verstuur uw verzoek om advies voor afgifte MVV naar de IND.

Dien het verzoek om advies pas in als u dit formulier volledig

heeft ingevuld, dus niet in gedeelten. Stuur alle gevraagde docu-

menten tegelijkertijd mee met uw verzoek om advies. Gebruik de

antwoordenvelop die u bij dit formulier heeft gekregen.

Het adres vindt u op het bijgevoegde stickervel. Gebruik de

adressticker die op uw situatie van toepassing is.

Wat gebeurt er verder met uw verzoek om advies?

Nadat uw verzoek om advies is ontvangen, stuurt de IND u een

ontvangstbevestiging. Vervolgens beoordeelt de IND of de

vreemdeling in aanmerking kan komen voor verblijf van langer

dan drie maanden in Nederland. De IND neemt zo spoedig

mogelijk een beslissing over uw verzoek. U krijgt hiervan schrif-

telijk bericht. De IND mag volgens de wet in beginsel drie maan-

den over de beslissing doen.

Wat moet de vreemdeling doen?

De vreemdeling die naar Nederland wil komen, moet wachten in

zijn eigen land, of in het land waar hij bestendig verblijf heeft, tot

de IND een beslissing heeft genomen. Een land van bestendig

verblijf is een land waar de vreemdeling gerechtigd is langer dan

drie maanden te verblijven op grond van een verblijfstitel. Bij een

positief advies moet de vreemdeling op de Nederlandse ambas-

sade of het Nederlandse consulaat vervolgens zelf een aanvraag

voor een MVV indienen.

1

INVULLEN IN BLOKLETTERS

Ondertekening door verblijfgever

Ik verzoek de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) advies te geven voor de afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf,

aan de vermelde vreemdeling. Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de

uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor

nodig hebben. Wijzigingen in mijn situatie en die van de vreemdeling die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct

door aan de IND.

Naam

Plaats Datum

Handtekening ■ Ik lever dit formulier en (aantal) bijlagen in.



2. Persoonlijke gegevens vreemdeling

Vul hieronder alle gevraagde gegevens in

Achternaam zoals in paspoort ■ man            ■ vrouw

Voornamen 

Geboortedatum Geboorteplaats 

Geboorteland Nationaliteit 

Buitenlands adres

Straat Nummer

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mail

Ambassade of consulaat waar de vreemdeling de MVV gaat aanvragen

Plaats Land

1. Persoonlijke gegevens referent (de verblijfgever)

Vul hieronder alle gevraagde gegevens van uzelf in. U bent de referent van de vreemdeling. 

De referent is de persoon of organisatie waarbij de vreemdeling straks verblijft of die het verblijf

in Nederland bekostigt. Als u het verzoek om advies doet namens een organisatie, bent u de

contactpersoon van deze organisatie.

Persoonlijke gegevens

Achternaam zoals in paspoort ■ man            ■ vrouw

Voornamen

Geboortedatum Geboorteplaats

Geboorteland Nationaliteit

Burgerlijke staat

Adres in Nederland

Straat Nummer

Postcode Plaats

Telefoon Fax

E-mail

Verblijfsstatus

■ Nederlandse nationaliteit ■  geprivilegieerd ■ verblijfsvergunning

■ in afwachting van behandeling aanvraag ■ geen

Naam organisatie (alleen invullen bij werk/studie)

2



3

3. Doel van het verblijf in Nederland

Geef hieronder de hoofdreden van het verblijf aan waarvoor u voor de vreemdeling een verzoek om advies tot afgifte van een machtiging tot

voorlopig verblijf vraagt. U moet de belangrijkste reden van het verblijf aangeven. Andere redenen voor het verblijf mag u in dit formulier

niet aangeven. Als u toch meer dan één reden aangeeft, wordt het verzoek om advies alleen voor de eerste aangegeven reden beoordeeld.

■ bij een familie- of gezinslid. Als de vreemdeling wil verblijven bij

een al in Nederland woonachtig familie of gezinslid. Ga naar A en

volg daar de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat vermeld.

■ om te werken in loondienst. Als de vreemdeling als medewerker

wil gaan werken voor een in Nederland gevestigd bedrijf. Ga naar B

en volg daar de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat vermeld.

■ om te werken als zelfstandige. Als de vreemdeling een zelfstandig

beroep of bedrijf wil uitoefenen in Nederland. Ga naar C en volg

daar de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat vermeld.

■ om te werken op grond van een internationaal verdrag. Als de

vreemdeling als medewerker wil gaan werken voor een in Neder-

land gevestigd bedrijf of een zelfstandig beroep of bedrijf wil uit-

oefenen in Nederland. Ga naar D en volg daar de instructie op die

bij dit verblijfsdoel staat vermeld.

■ om te studeren. Als de vreemdeling in Nederland een studie of

opleiding wil volgen. Ga naar E en volg daar de instructie op die bij

dit verblijfsdoel staat vermeld.

■ voor uitwisseling. Als de vreemdeling als jongere via Working

Holiday Scheme, Working Holiday Programme of via een parti-

culiere organisatie kennis wil maken met de Nederlandse samen-

leving en cultuur. Ga naar F en volg daar de instructie op die bij dit

verblijfsdoel staat vermeld.

■ als au pair. Als de vreemdeling als jongere in een gastgezin als au

pair wil verblijven om zo kennis te maken met de Nederlandse

samenleving en cultuur. Ga naar G en volg daar de instructie op die

bij dit verblijfsdoel staat vermeld.

■ om medische redenen. Als de vreemdeling in Nederland wil ver-

blijven omdat hij/zij hier een medische behandeling moet onder-

gaan. Ga naar H en volg daar de instructie op die bij dit verblijfs-

doel staat vermeld.

■ anders, vanwege bijzondere en individuele omstandigheden.

Geef in een aparte brief aan waarvoor de vreemdeling een mach-

tiging tot voorlopig verblijf wil aanvragen. Stuur deze brief en

zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten van de bijzondere

omstandigheid mee met de aanvraag. Als de IND nog vragen heeft,

krijgt u na het indienen van dit formulier een aparte brief toege-

zonden. Ga verder naar vraag 4 op pagina 11.
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■ de vreemdeling is gehuwd of heeft een geregistreerd partner-

schap met u, u woont in Nederland

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van uzelf, zie bijlage bewijsstukken

inkomen

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamen-

stelling, niet ouder dan 6 maanden

– Kopie van uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning

– Huwelijksakte (gelegaliseerd)

– Afschrift registratie huwelijk/geregistreerd partnerschap in de GBA

■ de vreemdeling is ongehuwd partner van u, u woont in

Nederland

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van uzelf, zie bijlage bewijsstukken

inkomen

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamen-

stelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Kopie van uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning

– Door u ingevulde en ondertekende bijlage garantverklaring

– Ongehuwdverklaring van u (niet ouder dan 6 maanden)

– Ongehuwdverklaring van de vreemdeling (niet ouder dan 

6 maanden)

■ de vreemdeling wil u bezoeken (maximaal 6 maanden)

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van uzelf of de vreemdeling, zie bijlage

bewijsstukken inkomen

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamen-

stelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Als de vreemdeling zelf over onvoldoende middelen van bestaan

beschikt moet u of een andere relatie van de vreemdeling in

Nederland een garantstelling ondertekenen, zie bijlage garantver-

klaring.

– Bewijs van familierechterlijke betrekking tussen u en de vreemde-

ling (bijvoorbeeld trouwboekje of geboorteakte)

■ de vreemdeling is een minder- of meerderjarig kind en gaat op

hetzelfde adres wonen als u

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van uzelf, zie bijlage bewijsstukken

inkomen

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamen-

stelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Kopie van uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning

– Ongehuwdverklaring van de vreemdeling als hij/zij 15 jaar of

ouder is (niet ouder dan 6 maanden)

– Als de vreemdeling ouder is dan 15 jaar: een originele door de

vreemdeling ondertekende bijlage verklaring burgerlijke staat,

waaruit blijkt dat de vreemdeling zelf geen zorg draagt voor min-

derjarige kinderen

– Bewijst dat achterlating van de vreemdeling in land van herkomst

onevenredig hard is

– Geboorteakte van de vreemdeling

– Documenten m.b.t. uw familierechterlijke relatie of adoptiebeslis-

sing (alleen als geboorteakte de relatie niet duidelijk maakt) met

de vreemdeling

– Bewijsstukken betreffende bijdragen in de kosten van opvoeding

en levensonderhoud van de vreemdeling vanaf uw vestiging in

Nederland

– Documenten betreffende het juridisch gezag over de vreemdeling

– Bewijsstukken m.b.t. uitoefening feitelijk gezag over de

vreemdeling

– Bewijsstukken m.b.t. de familie bij wie de vreemdeling in het land

van herkomst verbleef

– Als de vreemdeling 18 jaar is of ouder en in het land van herkomst

is achtergebleven i.v.m. dienstplicht, dan officiële documenten

waaruit ontslagdatum blijkt

Als het een kind betreft uit een vorige relatie:

– Documenten m.b.t. uw gezagsituatie ten aanzien van de

vreemdeling

– Toestemmingsverklaring van de achterblijvende ouder betreffen-

de het vertrek van de vreemdeling uit buitenland

■ de vreemdeling is gezinslid van u als niet-geprivilegieerd

NAVO-personeel

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van uzelf, zie bijlage bewijsstukken

inkomen

Bewijsstukken over uw gezins- of familierelatie met de vreemdeling

– In geval van echtgen(o)t(e): huwelijksakte

– In geval van kind beneden de leeftijd van 21 jaar: geboortakte

– In geval van bloed- of aanverwant: document waaruit uw familie-

relatie met de vreemdeling blijkt en bewijsstukken waaruit blijkt dat

de vreemdeling ten laste komt van u of de van uw echtgeno(o)t(e)

A Machtiging tot voorlopig verblijf voor verblijf bij een familie- of gezinslid

Geef hieronder de specifieke reden van het verblijf aan waarvoor u voor de vreemdeling een verzoek om advies tot afgifte van een

machtiging tot voorlopig verblijf vraagt. U moet de belangrijkste reden van het verblijf aangeven en volg de instructie op die daarbij staat

vermeld. Andere redenen voor het verblijf mag u in dit formulier niet aangeven. Als u toch meer dan één reden aangeeft, wordt het verzoek

om advies alleen voor de eerste aangegeven reden beoordeeld.
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■ de vreemdeling is de vader of moeder van een kind dat in

Nederland woont en is 65 jaar of ouder

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van uzelf, zie bijlage bewijsstukken

inkomen

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamen-

stelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Kopie van uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning

– Door u ingevulde en ondertekende bijlage garantverklaring

– Documenten m.b.t. uw familierechterlijke relatie met de

vreemdeling

– Echtscheidingsakte van de vreemdeling of overlijdensakte van de

partner van de vreemdeling of uittreksel bevolkingsregister uit het

land van herkomst waaruit blijkt dat de vreemdeling alleenstaand is

– Verblijfsdocumenten of identiteitsbewijzen (i.g.v. Nederlanders)

van in Nederland verblijvende kinderen

– Documenten m.b.t. de gezinssamenstelling van de vreemdeling

(aantal kinderen)

– Documenten m.b.t. gezinssamenstelling van de in Nederland ver-

blijvende kinderen voor zover deze garant staan

■ de vreemdeling is uw pleegkind; u woont in Nederland

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van uzelf, zie bijlage bewijsstukken

inkomen

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamen-

stelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Kopie identiteitsbewijs of verblijfsdocument van u en uw even-

tuele (huwelijks) partner

– Kopie medische verklaring van de vreemdeling

– Als geen gebruik is gemaakt van bemiddelingsorganisatie: toe-

stemmingsverklaring Ministerie van Justitie – DG Preventie Jeugd

en Sancties

– Bewijsstukken waaruit blijkt dat ouders/vertegenwoordigers er

mee instemmen dat de vreemdeling bij u in Nederland gaat

wonen. Als de vreemdeling geen ouders/vertegenwoordigers

heeft, dan documenten van de bevoegde autoriteiten in het land

van herkomst dat zij instemmen met verblijf van de vreemdeling

bij u in Nederland

– Kopie van bewijs van familierechterlijke betrekkingen tussen u en

de vreemdeling

– Schriftelijke motivering van de bijzondere omstandigheden van

de vreemdeling of die van de familieleden in het land van her-

komst, waaruit blijkt dat de vreemdeling niet of bezwaarlijk kan

worden verzorgd door familieleden die in het land van herkomst

wonen

– Door u ingevulde en ondertekende bijlage garantverklaring

■ de vreemdeling wordt door u geadopteerd

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamen-

stelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Kopie identiteitsbewijs of verblijfsdocument van u en uw even-

tuele (huwelijks)partner

– Kopie beginseltoestemming van het Ministerie van Justitie – DG

Preventie Jeugd en sancties

– Kopie uitspraak rechtbank in het land van herkomst inhoudende

opname ter adoptie in uw gezin

– Documenten waaruit blijkt dat de ouder(s) afstand doen van de

vreemdeling (die toestemming kan blijken uit bovengenoemde

uitspraak)

– Officiële uitspraak rechtbank waaruit blijkt dat autoriteiten in land

van herkomst instemmen met de opneming van de vreemdeling

door u (die toestemming kan blijken uit bovengenoemde uit-

spraak)

– Kopie medische verklaring van de vreemdeling, zoals bedoelt in de

Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

– Als geen gebruik is gemaakt van bemiddelingsorganisatie; toe-

stemmingsverklaring Ministerie van Justitie – DG Preventie Jeugd

en Sancties

– Kopie adoptie uitspraak van de rechtbank in het land van herkomst

– Als sprake is van een adoptiebeslissing die is gegeven door een

buitenlandse instantie die het Haags Adoptieverdrag heeft toege-

past, een verklaring van conformiteit

■ de vreemdeling is gezinslid van u, anders dan kind of ouder, en

is van u afhankelijk

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van uzelf, zie bijlage bewijsstukken

inkomen

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamen-

stelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Kopie van uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning

– Documenten m.b.t. uw familierechterlijke relatie met de

vreemdeling

– Bescheiden met betrekking tot uw gezinsleven met de vreemde-

ling in het land van herkomst voor uw vestiging in Nederland

– Bescheiden met betrekking tot onderhouden van uw gezinsband

met vreemdeling na uw vestiging in Nederland

A Machtiging tot voorlopig verblijf voor verblijf bij een familie- of gezinslid (vervolg)
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■ als medewerker

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van de vreemdeling, zie bijlage bewijs-

stukken inkomen

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel van uw

bedrijf (niet ouder dan 3 maanden en alleen als inschrijving ver-

plicht is)

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

■ als stagiair

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Door u ingevulde en ondertekende bijlage werkgeversverklaring

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Kopie stageovereenkomst (alleen als tewerkstellingsvergunning

niet verplicht is)

– Bewijs van inkomen, gedurende het verblijf als stagiair

■ als praktikant

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Door u ingevulde en ondertekende bijlage werkgeversverklaring

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Kopie practicumovereenkomst (alleen als tewerkstellingsvergun-

ning niet verplicht is)

– Bewijs van inkomen, gedurende het verblijf als praktikant

■ als gastdocent of wetenschappelijk onderzoeker

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van de vreemdeling, zie bijlage bewijs-

stukken inkomen

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel van uw

bedrijf (niet ouder dan drie maanden, alleen als inschrijving ver-

plicht is)

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

■ als niet-geprivilegieerd NAVO-personeel

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van de vreemdeling, zie bijlage bewijs-

stukken inkomen

– Door u ingevulde en ondertekende bijlage werkgeversverklaring

■ als geestelijk voorganger of als godsdienstleraar

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van de vreemdeling, zie bijlage bewijs-

stukken inkomen

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Door de vreemdeling ingevulde en ondertekende bijlage bewust-

verklaring geestelijk voorganger/godsdienstleraar

■ als directeur-grootaandeelhouder

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van de vreemdeling, zie bijlage bewijs-

stukken inkomen

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel van de

werkgever (niet ouder dan 3 maanden en alleen als inschrijving

verplicht is)

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Bewijs dat het belang van de vreemdeling in de onderneming min-

der dan 25% is en dat de vreemdeling een door derden vastgesteld

salaris ontvangt

■ na 7 jaar of meer werken op een Nederlands zeeschip of op een

mijnbouwinstallatie op het Nederlands continentaal plat

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van de vreemdeling, zie bijlage bewijs-

stukken inkomen

– Bewijs van het arbeidsverleden van de vreemdeling aan boord van

een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het

Nederlands deel van het continentaal plat aan de hand van een

kopie van het monsterboekje of arbeidscontract van de vreemde-

ling

– Bewijs van verzekering uit hoofde van de dienstbetrekking van de

vreemdeling ingevolge van een door Nederland gesloten sociaal

zekerheidsverdrag dan wel voor de Nederlandse sociale verzeke-

ringen

– Opgave van perioden van werkeloosheid dan wel tewerkstelling

buiten de onderhavige sector van de internationale arbeidsmarkt

gedurende het arbeidsverleden van de vreemdeling aan boord van

een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het

Nederlands deel van het continentaal plat

B Machtiging tot voorlopig verblijf om te werken in loondienst

Geef hieronder de specifieke reden van het verblijf van de vreemdeling aan waarvoor u voor de vreemdeling het verzoek om advies tot

afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf vraagt. U moet de belangrijkste reden van het verblijf aangeven en volg de instructie op 

die daarbij staat vermeld. Andere redenen voor het verblijf hoeft u niet aan te geven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt het verzoek

om advies alleen voor de eerste aangegeven reden beoordeeld.
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■ Om te werken als zelfstandige

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van de vreemdeling, zie bijlage bewijs-

stukken inkomen

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel (niet

ouder dan 3 maanden en alleen als inschrijving verplicht is)

– Kopie van een document afgegeven door de bevoegde

Nederlandse autoriteit waaruit blijkt dat de vreemdeling bevoegd

is een beroep of bedrijf uit te oefenen

– Kopie van het ondernemingsplan, dat bevat:

- Gegevens van de vreemdeling (personalia, gezins- en inkomens-

situatie, financiële verplichtingen, opleidingen en beroeps-

ervaring)

- Bedrijfsgegevens (gegevens over de branche waarin de vreemde-

ling gaat werken, startdatum van de onderneming en vestigings-

plaats)

- Juridische aspecten (rechtsvorm van de onderneming, handels-

naam, vergunningen, aansprakelijkheid, verzekeringen en leve-

ringsvoorwaarden)

- Commerciële aspecten (omschrijving van het type bedrijf en pro-

duct het innovatieve karakter ervan, beschrijving van de markt,

de doelgroep en de concurrentie, onderbouwd met contracten

en referenties)

- Managementaspecten (omschrijving van de organisatie van de

onderneming en de omvang van het personeelsbestand)

- Financiële aspecten (investeringsbegroting, financieringsplan,

aflossingsplan, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose)

– Kopie winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar (als de

vreemdeling in het buitenland ook zelfstandig was)

– Kopie oprichtingsakte waaruit bevoegdheden, verantwoordelijk-

heden en winstdeling onder vennoten blijken (in het geval van een

vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap)

– Bewijs dat de onderneming nieuw is (de onderneming treedt voor

het eerst tot de markt toe dan wel de rechtsvorm en de bedrijfs-

leiding van de onderneming zijn gewijzigd dan wel de bedrijfs-

activiteit wordt ingrijpend gewijzigd)

– Bewijs dat in de door de vreemdeling beoogde functie niet kan

worden voorzien door het aantrekken van een Nederlands inge-

zetene dan wel een vreemdeling met een geldige verblijfstitel

– Bij een zelfstandige freelancer: overeenkomst(en) van opdracht

waaruit blijkt dat de vreemdeling in opdracht werkzaamheden als

freelancer gaat uitvoeren

C Machtiging tot voorlopig verblijf
om te werken als zelfstandige
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■ in loondienst op grond van Europa-overeenkomst

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van de vreemdeling, zie bijlage bewijs-

stukken inkomen

– Kopie (aanvraag) tewerkstellingsvergunning als deze nodig is

– Bewijsstukken dat de vreemdeling ten minste één jaar in dienst is

geweest bij dezelfde organisatie

– Bewijsstukken dat de vreemdeling behoort tot het sleutelperso-

neel van deze organisatie

■ als zelfstandige op grond van Europa-overeenkomst

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van de vreemdeling, zie bijlage bewijs-

stukken inkomen

– Kopie van een document afgegeven door de bevoegde Neder-

landse autoriteit waaruit blijkt dat de vreemdeling bevoegd is een

beroep of bedrijf uit te oefenen in Nederland

– Kopie van het ondernemingsplan, dat bevat:

- Gegevens van de vreemdeling (personalia, gezins- en inkomens-

situatie, financiële verplichtingen, opleidingen en beroeps-

ervaring)

- Bedrijfsgegevens (gegevens over de branche waarin de vreemde-

ling gaat werken, startdatum van de onderneming en vestigings-

plaats)

- Juridische aspecten (rechtsvorm van de onderneming, handels-

naam, vergunningen, aansprakelijkheid, verzekeringen en leve-

ringsvoorwaarden)

- Commerciële aspecten (omschrijving van het type bedrijf en pro-

duct het innovatieve karakter ervan, beschrijving van de markt,

de doelgroep en de concurrentie, onderbouwd met contracten

en referenties)

- Managementaspecten (omschrijving van de organisatie van de

onderneming en de omvang van het personeelsbestand)

- Financiële aspecten (investeringsbegroting, financieringsplan,

aflossingsplan, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose)

– Kopie winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar (als de

vreemdeling in het buitenland ook zelfstandig was)

– Kopie oprichtingsakte waaruit bevoegdheden, verantwoordelijk-

heden en winstdeling onder de vennoten blijken (in het geval van

een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap)

– Bij een zelfstandige freelancer: overeenkomst(en) van opdracht

waaruit blijkt dat de vreemdeling in opdracht werkzaamheden als

freelancer gaat uitvoeren

■ als zelfstandige op grond van Turks associatieverdrag

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grens over-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van de vreemdeling, zie bijlage bewijs-

stukken inkomen

– Origineel uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel (niet

ouder dan 3 maanden en alleen als inschrijving verplicht is).

– Kopie van een document afgegeven door de bevoegde Neder-

landse autoriteit waaruit blijkt dat u bevoegd bent een beroep of

bedrijf uit te oefenen

– Kopie van het ondernemingsplan, dat bevat:

- Gegevens van de vreemdeling (personalia, gezins- en inkomens-

situatie, financiële verplichtingen, opleidingen en beroeps-

ervaring)

- Bedrijfsgegevens (gegevens over de branche waarin de vreemde-

ling gaat werken, startdatum van de onderneming en vestigings-

plaats)

- Juridische aspecten (rechtsvorm van de onderneming, handels-

naam, vergunningen, aansprakelijkheid, verzekeringen en leve-

ringsvoorwaarden)

- Commerciële aspecten (omschrijving van het type bedrijf en pro-

duct het innovatieve karakter ervan, beschrijving van de markt,

de doelgroep en de concurrentie, onderbouwd met contracten

en referenties)

- Managementaspecten (omschrijving van de organisatie van de

onderneming en de omvang van het personeelsbestand)

- Financiële aspecten (investeringsbegroting, financieringsplan,

aflossingsplan, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose)

– Kopie winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar (als de

vreemdeling in het buitenland ook zelfstandig was)

– Kopie oprichtingsakte waaruit bevoegdheden, verantwoordelijk-

heden en winstdeling onder vennoten blijken (in het geval van een

vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap)

– Bewijs dat de onderneming nieuw is (de onderneming treedt voor

het eerst tot de markt toe dan wel de rechtsvorm en de bedrijfs-

leiding van de onderneming zijn gewijzigd dan wel de bedrijfs-

activiteit wordt ingrijpend gewijzigd)

– Bewijs dat in de door de vreemdeling beoogde functie niet kan

worden voorzien door het aantrekken van een Nederlands inge-

zetene dan wel een vreemdeling met een geldige verblijfstitel

– Bij een zelfstandige freelancer: overeenkomst(en) van opdracht

waaruit blijkt dat de vreemdeling in opdracht werkzaamheden als

freelancer gaat uitvoeren

D Machtiging tot voorlopig verblijf om te werken op grond van internationaal verdrag

Geef hieronder de specifieke reden van het verblijf van de vreemdeling aan waarvoor u voor de vreemdeling een verzoek om advies om

afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf vraagt. U moet de belangrijkste reden van het verblijf aangeven en volg de instructie op die

daarbij staat vermeld. Andere redenen voor het verblijf hoeft u niet aan te geven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt het verzoek om

advies alleen voor de eerste aangegeven reden beoordeeld.
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■ studie aan hoger onderwijs/universiteit

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken van de (voorlopige) inschrijving aan of toelating tot

de instelling van de vreemdeling, afgegeven door het bevoegd

gezag of bewijsstukken van de (voorlopige) inschrijving aan of toe-

lating tot de instelling in het kader van het voorbereidend studie-

jaar van de vreemdeling

– Door de vreemdeling ingevulde en ondertekende bijlage bewust-

verklaring studie

– Alleen als de vreemdeling een studiebeurs ontvangt: kopie docu-

ment toekenning studiebeurs

Als de vreemdeling of iemand in het buitenland de studie

(gedeeltelijk) betaalt:

– Kopie bankafschrift met het saldo dat voor het studiejaar ter

beschikking staat

– Originele verklaring van de bank (geen kopie) welk bedrag maan-

delijks ten gunste van de vreemdeling wordt overgemaakt op een

Nederlandse rekening

Als de studie door u wordt bekostigd:

– Door u ingevulde en ondertekende bijlage garantverklaring

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamen-

stelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Bewijsstukken inkomen van uzelf, zie bijlage bewijsstukken inko-

men, van u en uw eventuele (huwelijks)partner

– Kopie van alle bladzijden van uw paspoort of verblijfsvergunning

en uw eventuele (huwelijks)partner

■ studie aan voortgezet of beroepsonderwijs

Lever bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten in.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken van de (voorlopige) inschrijving aan of toelating tot

de instelling van de vreemdeling, afgegeven door het bevoegd

gezag

– Door de vreemdeling ingevulde en ondertekende bijlage bewust-

verklaring studie

– Alleen als de vreemdeling een studiebeurs ontvangt: kopie docu-

ment toekenning studiebeurs

– Schriftelijk uitleg m.b.t. de vraag waarom Nederland het meest

aangewezen land is om de studie te volgen en in welke zin de stu-

die van wezenlijke betekenis is voor de arbeidsmarkt van het land

van herkomst

– Een verklaring van het Ministerie van Onderwijs van het land van

herkomst dat de studie niet in het land van herkomst gevolgd kan

worden

Als de vreemdeling of iemand in het buitenland de studie

(gedeeltelijk) betaalt:

– Kopie bankafschrift met het saldo dat voor het studiejaar ter

beschikking staat

– Originele verklaring van de bank (geen kopie) welk bedrag maan-

delijks ten gunste van de vreemdeling wordt overgemaakt op een

Nederlandse rekening

Als de studie door u wordt bekostigd:

– Door u ingevulde en ondertekende bijlage garantverklaring

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamen-

stelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Bewijsstukken inkomen van uzelf, zie bijlage bewijsstukken inko-

men, van u en uw eventuele (huwelijks)partner

– Kopie van alle bladzijden van uw paspoort of de verblijfsvergun-

ning en uw eventuele (huwelijks)partner

E Machtiging tot voorlopig verblijf om te studeren

Geef hieronder de specifieke reden van het verblijf van de vreemdeling aan waarvoor u voor de vreemdeling een verzoek om advies om

afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf vraagt. U moet de belangrijkste reden van het verblijf aangeven en volg de instructie op die

daarbij staat vermeld. Andere redenen voor het verblijf hoeft u niet aan te geven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt het verzoek om

advies alleen voor de eerste aangegeven reden beoordeeld.
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■ uitwisseling via een particuliere organisatie

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamen-

stelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Door u ingevulde en ondertekende bijlage garantverklaring

■ uitwisseling op basis van het Working Holiday Scheme of

Working Holiday Programme

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van de vreemdeling, volgens normbedrag

uitwonende student, zoals bedoelt in de wet op de studiefinancie-

ring. Aangevuld met college- en lesgelden die de vreemdeling ver-

schuldigd is.

– Kopie retourticket of bewijsstukken dat de vreemdeling voldoende

middelen heeft voor het aanschaffen van een retourticket

F Machtiging tot voorlopig verblijf voor uitwisseling

Geef hieronder de specifieke reden van het verblijf van de vreemdeling aan waarvoor u voor de vreemdeling een verzoek om advies tot

afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf vraagt. U moet de belangrijkste reden van het verblijf aangeven en volg de instructie op die

daarbij staat vermeld. Andere redenen voor het verblijf hoeft u niet aan te geven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt het verzoek om

advies alleen voor de eerste aangegeven reden beoordeeld.

■ voor au pair

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Origineel uittreksel (geen kopie) uit de gemeentelijke basis-

administratie (GBA) waaruit uw verblijfsadres en gezinssamen-

stelling blijkt, niet ouder dan 6 maanden

– Door u ingevulde en ondertekende garantverklaring

– Beschrijving van de dagindeling van de au pair (aard en duur van

de werkzaamheden)

– Beschrijving van de wijze waarop de au pair kennis zal maken met

de Nederlandse samenleving en cultuur

– Bewijsstukken inkomen van uzelf, zie bijlage bewijsstukken inko-

men. Uw inkomen moet aangevuld zijn met het bestaansmini-

mum voor een alleenstaande van 21 jaar of ouder. Deze middelen

moeten voor tenminste 1 jaar beschikbaar zijn.

■ voor medische behandeling

Stuur bij uw verzoek om advies de volgende aanvullende bewijsstuk-

ken en documenten mee.

– Kopie van alle pagina’s van het geldig document voor grensover-

schrijding van de vreemdeling

– Bewijsstukken inkomen van de vreemdeling, zie bijlage bewijs-

stukken inkomen

– Ingevulde en ondertekende bijlage antcedentenverklaring

– Naam en adres van de arts dan wel de medische instelling bij wie

de vreemdeling zich in Nederland laat behandelen

– Een gedagtekende, ondertekende schriftelijke verklaring van de

medisch behandelaar(s), waaruit blijkt:

- de naam, het adres en het BIG- of NIP-registratienummer van de

behandelaar(s);

- dat de vreemdeling medische klachten heeft, waarvoor de

vreemdeling door de behandelaar wordt behandeld;

- wat de aard is van de medische klachten;

Deze verklaring dient op het moment van overleggen recent te

zijn, hetgeen betekent dat deze niet ouder mag zijn dan één

maand. Indien na overlegging van de recente verklaring de verkla-

ring door tijdsverloop ouder wordt dan één maand, hoeft geen

nieuwe medische verklaring te worden overgelegd. Wel dienen wij-

zigingen in uw medische situatie, die van belang kunnen zijn voor

een te nemen beslissing, door middel van een nieuwe medische

verklaring door u kenbaar te worden gemaakt

– Door de vreemdeling ingevulde en ondertekende bijlage toestem-

mingsverklaring medische gegevens. Als sprake is van meerdere

behandelaars, dient voor elke behandelaar afzonderlijk toestem-

ming te worden gegeven. Er dient zowel toestemming te worden

gegeven voor het benaderen van de behandelaar in Nederland als

de behandelaar in het herkomstland

– Een bewijs van verzekering voor in Nederland te maken ziektekos-

ten of een ander bewijs waaruit blijkt dat de financiering van de

kosten van de medische behandeling deugdelijk is geregeld

– Een schriftelijke uiteenzetting, waarom Nederland het meest aan-

gewezen land is voor het ondergaan van de betreffende medische

behandeling(en). Stuur zoveel mogelijk bewijsstukken met de aan-

vraag mee

G Machtiging tot voorlopig verblijf voor au pair H Machtiging tot voorlopig verblijf
om medische redenen
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5. Indienen van uw verzoek om advies

Onderteken nu dit formulier op de voorzijde. Controleer of u het formulier volledig heeft ingevuld.

Verstuur uw verzoek om advies als u dit formulier volledig heeft ingevuld en als u alle bewijsstukken

heeft, dus niet in gedeelten.

4. Geboorteakte

Als de vreemdeling onderdaan is van Ghana, Pakistan, India, Dominicaanse Republiek of Nigeria dan

moet u een geverifieerde geboorteakte overleggen. De Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging

in het land van herkomst van de vreemdeling moet de geboorteakte verifiëren. Voor meer informatie

lees de achterkant van dit formulier.



Toelichting

MVV nodig?

Meestal heeft de vreemdeling een MVV) nodig om een Nederlandse

verblijfsvergunning aan te vragen. Met een MVV kan de vreemdeling

Nederland inreizen en een verblijfsvergunning aanvragen voor hetzelf-

de doel. In sommige gevallen heeft de vreemdeling geen MVV nodig.

Hieronder worden deze situaties toegelicht.

– Personen die één van de volgende nationaliteiten bezitten,

Australië, België, Canada, Duitsland, Denemarken, Finland,

Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Japan, Liechtenstein,

Luxemburg, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk,

Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en

Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaanstad,

Zweden, Zwitserland. 

Vanaf 1 mei 2004 hebben ook personen die één van de volgende

nationaliteiten bezitten geen MVV meer nodig: Cyprys, Estland,

Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en

Tsjechië.

– Als de vreemdeling in Nederland wil gaan verblijven met als ver-

blijfsdoel wedertoelating. Een verblijfsvergunning voor wedertoe-

lating is voor oud-Nederlanders en is voor vreemdelingen die in het

verleden meerdere jaren in Nederland een verblijfsvergunning heb-

ben gehad.

– Als de vreemdeling 7 jaar of meer heeft gewerkt op een Nederlands

zeeschip of op het Nederlands deel van het continentaal plat, heeft u

geen MVV nodig.

– Als de vreemdeling de Turkse nationaliteit heeft en 1 jaar legaal in

Nederland heeft gewerkt. De vreemdeling heeft dan op grond van

een internationaal verdrag geen MVV nodig. Dit verdrag geldt alleen

als de vreemdeling in Nederland in loondienst wil werken en hier-

voor een verblijfsvergunning aanvraagt.

– Als een kind in Nederland is geboren en feitelijk tot uw gezin

behoort, heeft het geen MVV nodig. Dit geldt alleen als het kind jon-

ger is dan 12 jaar en u, de ouder(s) moet(en) rechtmatig in

Nederland verblijven.

Taal van bij te voegen documenten

Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels,

Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen

door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beëdigd,

en stuur de vertaling mee met de aanvraag.

Buitenlandse documenten

Alle officiële buitenlandse documenten die worden gevraagd, moeten

zijn gelegaliseerd, indien noodzakelijk geverifieerd of voorzien van

apostillestempel in het land van herkomst. Dit kan veel tijd in beslag

nemen. Begin dan ook enkele maanden voor het indienen van de aan-

vraag met het laten legaliseren, verifiëren of apostilleren in het land van

herkomst. Als u documenten in kopie meestuurt, vergeet dan niet ook

het legalisatie- of apostillestempel te kopiëren. 

Bel voor meer informatie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

telefoon (+31) (0)70 348 4787/5901.

Bijzondere omstandigheden

Als u van mening bent dat er sprake is van bijzondere feiten of omstan-

digheden die bij de beoordeling een rol moeten spelen, moet u uw 

situatie in een aparte brief aan de IND uitleggen. Deze brief stuurt u

mee met dit formulier. Stuur zoveel mogelijk bewijsstukken mee.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te

informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw ver-

zoek om advies voor afgifte MVV verwerkt. De IND doet dit om vast te

stellen of de vreemdeling in aanmerking komt voor een MVV. 

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is hiervoor verant-

woordelijk. Vragen die u heeft over deze gegevensverwerking kunt u

schriftelijk stellen aan de afdeling publieksvoorlichting van de IND,

postbus 5800, 2280 HV Rijswijk. U kunt hier ook vragen om een over-

zicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat ver-

zoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of

af te schermen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure en de Wet bescher-

ming persoonsgegevens (Wbp) kunt u bellen met de IND. Het telefoon-

nummer is 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.). Vanuit het buitenland belt u 

+31 20 889 30 45. Of kijk op www.ind.nl.

Meer informatie over buitenlandse documenten en legalisatie daarvan

vindt u op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

www.minbuza.nl.

English version

This application form is also available in English.

Please call 0900 1234561 (€ 0,10 p.m.) or +31 20 889 30 45 from outside

the Netherlands.
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Bewijsstukken inkomen

Deze lijst geeft aan welke bewijsstukken van inkomen de IND nodig heeft voor het beoordelen van de aan-

vraag. In het formulier is aangegeven van welke perso(o)n(en) u bewijsstukken inkomen moet toevoegen.

Dit is meestal van u (de vreemdeling) en van uw (huwelijks)partner. De bewijsstukken mogen kopieën zijn,

tenzij anders aangegeven.

Als u of uw partner vast in loondienst werkt

– Uw huidige arbeidsovereenkomst(en).

– Volledig ingevulde werkgeversverklaring(en) (zie bijlage).

– Registratiebericht UWV van uw huidige arbeidsovereenkomst(en).

– Loonstroken over de afgelopen drie maanden.

– Alleen als u structureel meer verdient dan uit uw arbeidsovereenkomst blijkt (bijvoorbeeld door overwerk):

loonstroken over de afgelopen twaalf maanden.

Als u of uw partner tijdelijk in loondienst werkt

– Uw huidige arbeidsovereenkomst(en), waaruit onder meer blijkt dat u de komende zes maanden werkt.

– Volledig ingevulde werkgeversverklaring(en) (zie bijlage).

– Registratiebericht UWV van uw huidige arbeidsovereenkomst(en).

– Loonstroken over de afgelopen drie maanden.

– Over de afgelopen drie jaar;

–  alle jaaropgaven; én

–  als van toepassing: alle arbeids-en uitzendovereenkomst(en); én

–  als van toepassing: toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s).

Als u of uw partner werkt als uitzendkracht

– Uw huidige uitzendovereenkomst(en), waaruit onder meer de uitzendtermijn moet blijken en dat uw loon

wordt doorbetaald als er gedurende de uitzendperiode geen werk is.

– Volledig ingevulde werkgeversverklaring(en) (zie bijlage).

– Registratiebericht UWV van uw huidige uitzendovereenkomst(en).

– Loonstroken of weekbriefjes over de afgelopen drie maanden.

– Over de afgelopen drie jaar;

–  alle jaaropgaven; én

–  als van toepassing: alle arbeids-en uitzendovereenkomst(en); én

–  als van toepassing: toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s).

Als u of uw partner werkt op basis van een afroepcontract, oproepcontract, seizoenswerkcontract, 

nul-urencontract of een andere overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht

– Uw huidige arbeidsovereenkomst(en), waaruit onder meer moet blijken wanneer de overeenkomst eindigt

en of uw loon wordt doorbetaald als er geen werk is.

– Volledig ingevulde werkgeversverklaring(en) (zie bijlage).

– Registratiebericht UWV van uw huidige uitzendovereenkomst(en)

– Over de afgelopen drie jaar;

–  alle jaaropgaven; én

–  als van toepassing: alle arbeids-en uitzendovereenkomst(en); én

–  als van toepassing: toekenningsbesluit(en) en uitkeringsspecificatie(s).

Als u of uw partner een (aanvullende) uitkering heeft

– De brief van uw uitkeringsinstantie waarin uw uitkering wordt toegekend.

– Als u een WAO-uitkering ontvangt: een brief van de uitkeringsinstantie met de datum van herkeuring.

– Uitkeringsspecificaties over de afgelopen drie maanden.

– Als u volledig bent afgekeurd en géén WAO-uitkering ontvangt: de originele verklaring (geen kopie) van

de GG&GD/GGD, bedrijfsarts of keuringsarts, waaruit blijkt dat u volledig arbeidsongeschikt bent, sinds

wanneer u dat bent en wat de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid is.

Als u of uw partner zelfstandig ondernemer bent

Bij een eenmanszaak, vennootschap onder firma, een maatschap of een commanditaire vennootschap:

– Een origineel uittreksel (geen kopie)van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan drie maanden.

– De jaarstukken over de laatste twee kalenderjaren (balans en winst- en verliesrekening)

– De aangifte of (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting over het afgelopen boekjaar of een IB 60 over het de

laatste twee afgesloten boekjaren.

– Maandelijkse opgaven van de bedrijfsresultaten over lopende boekjaar.

– Bij een vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap: een officieel document 

waaruit de winstverdeling tussen de vennoten blijkt.
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Bijlage werkgeversverklaring

Kopieer deze verklaring zo vaak als nodig, zodat u iedere werkgever 1 exemplaar kunt laten invullen.

In het formulier is aangegeven wanneer en van welke perso(o)n(en) u de werkgeversverklaring moet

toevoegen aan het verzoek om advies.

Gegevens werknemer

Achternaam zoals op identiteitsdocument

Voornamen Nationaliteit

Straat Nummer

Postcode Plaats

Sofi-nummer UWV-aansluitnummer

Geboortedatum ■ Man ■ Vrouw

Geboorteplaats Geboorteland

Gegevens bedrijf/instelling

Naam

Straat Nummer

Postcode Plaats

Gegevens dienstverband

Functie werknemer Datum in dienst

Aard van het dienstverband

■ onbepaalde tijd ■ bepaalde tijd van tot

■ oproep voor onbepaalde tijd ■ oproep voor bepaalde tijd van tot

■ uitzendwerk voor ■ uitzendwerk voor van tot

onbepaalde tijd bepaalde tijd

Proeftijd ■ nee ■ ja tot

Contracturen per week (contractueel) Contracturen per week (feitelijk)

Bruto salaris exclusief vakantiegeld (per maand) €

Netto salaris exclusief vakantiegeld (per maand) €

Vakantiegeld %

Ondertekening werkgever

Ik verklaar dat de bovengenoemde werknemer in dienst is bij het bovengenoemde bedrijf/instelling.

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.

Naam

Functie Telefoonnummer

Plaats Datum

Handtekening Stempel bedrijf/instelling
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Bijlage toestemmingsverklaring medische gegevens

Vul deze verklaring alleen in als u verzoekt om advies voor een MVV voor medische behandeling.

Voeg de ingevulde verklaring toe aan uw verzoek om advies.

Naam

Geboortedatum V-nummer

1 Ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbij geen bezwaar te hebben dat er in verband met een onderzoek naar de medische omstandig-

heden rond zijn/haar verblijfsrechtelijke positie in Nederland door de medisch adviseur inlichtingen omtrent zijn/haar gezondheidstoe-

stand worden ingewonnen bij onderstaande arts(en)/behandelaar(s).

2 Ook geeft/geven hij/zij toestemming aan de medisch adviseur om zijn/haar medische gegevens te verstrekken aan een bij eventueel nader

onderzoek in te schakelen medisch-specialist.

3 Ondergetekende geeft toestemming deze ingevulde toestemmingsverklaring in kopievorm aan de te benaderen artsen/hulpverleners te 

zenden.

4 Tot slot geeft/geven hij/zij toestemming aan de medisch adviseur om zijn/haar medische gegevens te verstrekken aan de voor besluitvor-

ming verantwoordelijke ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de bij de besluitvorming betrokken juristen van het kantoor

Landsadvocaat, leden van onafhankelijke, bij de wet ingestelde organen die met de rechtspraak zijn belast, en de voorzitters, leden, griffiers

en secretarissen van deze organen.

Ondergetekende machtigt de onderstaande arts(en)/behandelaar(s), die ingeschreven staan bij de registers wet op de Beroepen in de Individu-

ele Gezondheidszorg (BIG ) en/of Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (artsen, tandartsen, klinisch psychologen, psychotherapeuten,

fysiotherapeuten, verloskundigen, verpleegkundigen, orthopedagogen en apothekers) om informatie aan de medisch adviseur van het

Ministerie van Justitie te verstrekken:

Gegevens arts

Naam

Huisarts/COA-arts* Telefoon

Naam ziekenhuis/praktijk/instelling

Adres

Postcode Plaats

Gegevens arts 

Naam

Huisarts/COA-arts* Telefoon

Naam ziekenhuis/praktijk/instelling

Adres

Postcode Plaats

*De arts moet zijn ingeschreven in de registers van BIG of NIP. Heeft u meerdere artsen? Vermeld hun gegevens op een aparte bijlage.

Is getekend, (Indien jonger dan 12 jaar of wilsonbekwaam in te vullen door de wettelijke vertegenwoordiger; indien 12 tot 16 jaar in te vullen door

zowel betrokkene als diens wettelijke vertegenwoordiger; indien ouder dan 16 jaar alleen in te vullen door betrokkene).

Naam betrokkene Naam vertegenwoordiger

Plaats en datum Plaats en datum

Handtekening Handtekening



Bijlage bewustverklaring geestelijk voorganger/godsdienstleraar

Vul deze verklaring alleen in als u verzoekt om een advies voor een MVV voor geestelijke.

Voeg de ingevulde verklaring toe aan uw verzoek om advies.

Gegevens

Achternaam zoals in paspoort

Voornamen Nationaliteit

Straat Nummer

Postcode Plaats

Geboortedatum ■ Man ■ Vrouw

Geboorteplaats Geboorteland

Ik verklaar dat het mij bekend is dat:

1 Mijn verblijf wordt toegestaan voor bepaalde tijd voor het verrichten van werkzaamheden als geestelijk

voorganger of godsdienstleraar ten behoeve van 

2 Mijn verblijf slechts wordt toegestaan voor de duur van de werkzaamheden.

3 Ik moet Nederland na het beëindigen van mijn werkzaamheden verlaten.

4 Ik mag tijdens mijn verblijf in Nederland geen andere werkzaamheden verrichten.

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.

Plaats Datum

Handtekening
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Bijlage garantverklaring

Vul deze verklaring alleen in als u verzoekt om een advies voor een MVV voor verblijf:

– bij ongehuwde partner

– bij kind

– als pleegkind

– als gezinslid (ander dan kind/ouder)

– voor familiebezoek

– voor studie

– voor uitwisseling via een particuliere organisatie

– als au pair

Voeg deze verklaring toe aan uw verzoek om advies.

Ondergetekende stelt zich garant voor de kosten die voor de Staat en voor andere openbare lichamen voort-

vloeien uit het verblijf in Nederland van de vreemdeling(e) gedurende de periode van vijf jaar of zoveel korter 

als het verblijf. Daarnaast verklaart ondergetekende dat de kosten, niet zijnde bijstandskosten, die voor de Staat

en andere openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf van de vreemdeling waarin mede zijn begrepen de 

kosten van een reis van de vreemdeling naar een plaats buiten Nederland waar zijn/haar toegang gewaarborgd

is, tot een jaarlijks maximumbedrag ter hoogte van € 4.537,80 op de garantsteller kunnen worden verhaald.

Daarnaast verklaart ondergetekende ermee bekend te zijn dat, indien de vreemdeling een uitkering krachtens

de Wet Werk en Bijstand geniet, de kosten van bijstand welke ten behoeve van de vreemdeling zijn gemaakt

(gerelateerd aan de hoogte van de op dat moment geldende uitkeringen volgens de norm van de Wet Werk en

Bijstand naast genoemde € 4.537,80 per jaar op de garantsteller zullen worden verhaald.

Gegevens garantsteller

Naam

Postcode Plaats

Datum

Handtekening

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent, laat dan ook uw (huwelijks)partner tekenen voor akkoord.

Naam partner

Handtekening
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Waar stuurt u uw aanvraag naar toe?
Kies de adressticker die op uw situatie van toepassing is en plak de 
sticker in de daarvoor bestemde ruimte op de retourenvelop.

Vraagt u de MVV aan voor het doel Werken in Ja
loondienst/stage/praktikantschap?

Nee

In welke provincie bent u gevestigd?

Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel,
Gelderland of Flevoland 

Noord-Brabant, Limburg of Utrecht

Zeeland of Zuid-Holland 

Noord-Holland

Immigratie- en Naturalisatiedienst
t.a.v. afdeling arbeidsmigratie / MVV
Postbus 3022
2280 GA  RIJSWIJK

Immigratie- en Naturalisatiedienst
t.a.v. afdeling MVV
Postbus 7032
8007 HA  ZWOLLE

Immigratie- en Naturalisatiedienst
t.a.v. afdeling MVV
Postbus 70567
5201 CZ ‘S-HERTOGENBOSCH

Immigratie- en Naturalisatiedienst
t.a.v. afdeling MVV
Postbus 3135
2280 GC  RIJSWIJK

Immigratie- en Naturalisatiedienst
t.a.v. afdeling MVV
Postbus 3100
2130 KC  HOOFDDORP


