Let op!
Dit voorblad dient u mee te sturen met de aanvraag. Zo voorkomt u vertraging in de verwerking van uw
aanvraag!
Wilt u een aanvraag doen voor uw in Nederland geboren kind? U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt
de online aanvraag starten op www.ind.nl

vragen.

Invulinstructie
Om uw aanvraag snel en zorgvuldig inhoudelijk te kunnen beoordelen maakt de Immigratie- en Naturalisatiedienst
gebruik van scansoftware waarmee uw aanvraag vastgelegd wordt in het vreemdelingenadministratiesysteem. Ter
ondersteuning daarvan is dit formulier uitgerust met een aantal kenmerken waaronder een barcode en
volgende van belang:
1.

Maak bij het invullen van dit formulier uitsluitend gebruik van een HB-potlood of pen met zwarte of blauwe
inkt.

2.

Schrijf uitsluitend in de daarvoor bestemde ruimte achter of onder elke vraag. Heeft u meer ruimte nodig?
Voeg dan een losse pagina toe waarop u uw persoonsgegevens vermeldt en aangeeft bij welke vraag de
toegevoegde tekst hoort.

3.

Wanneer u een keuze wordt voorgelegd waarbij u moet kiezen tussen verschillende
antwoordmogelijkheden houd dan de volgende instructie aan.
Kruis het vakje van uw keuze aan

Uw keuze veranderen? Maak het vakje
van uw eerste keuze volledig zwart en
kruis vervolgens het gewenste vakje
aan.
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Voor wie is dit formulier?
Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent is iemand die in Nederland woont en bijvoorbeeld
een familielid naar Nederland wil laten komen. Een referent heeft de Nederlandse nationaliteit of een Nederlandse
verblijfsvergunning. Een referent kan met dit formulier voor de vreemdeling een aanvraag indienen. Als u
vreemdeling bent en een aanvraag voor uzelf wilt indienen, kunt u gebruik maken van het formulier Aanvraag voor

U bent referent. Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de vreemdeling die in Nederland wil verblijven
op grond van één van de volgende verblijfsdoelen:
verblijf bij echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner;
verblijf bij ouder;
verblijf als buitenlands adoptie- of pleegkind;
verblijf bij een minderjarige houder van een asielvergunning;
verblijf bij een houder van een verblijfsvergunning medisch;
verblijf bij een gezinslid die

omdat hij zich bevindt in de terminale fase van een ziekte - in bezit is gesteld

verblijf voor het uitoefenen van familie- of gezinsleven op grond van artikel 8EVRM.
verblijf bij een minderjarige vreemdeling die in het bezit is gesteld van een verblijfsvergunning wegens een
ondertoezichtstelling (OTS).
Als u een aanvraag voor uw kind wilt indienen moet u de wettelijk vertegenwoordiger zijn van uw kind. U bent
wettelijk vertegenwoordiger als u het ouderlijk gezag heeft over uw kind. U kunt dit formulier ook gebruiken
wanneer u het kind van uw echtgeno(o)t(e)/partner uit een vorige relatie naar Nederland wil laten komen. Meer
informatie hierover, kunt u vinden op www.ind.nl.
Zorg dat deze aanvraag door de IND is ontvangen voordat de verblijfsvergunning verloopt. Dit is belangrijk om te
voorkomen dat uw gezinslid een verblijfsgat krijgt. Een verblijfsgat is een onderbreking in het verblijf. Dit heeft
gevolgen voor eventuele vervolgprocedures, zoals een aanvraag van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd, een
aanvraag voor naturalisatie of een aanvraag van bijvoorbeeld een verblijfsvergunning met als verblijfsdoel

Hoe vult u dit formulier in?
Dit formulier bestaat uit verschillende bijlagen, welke bijlagen u moet invullen, hangt af van uw situatie. Dien uw
aanvraag pas in als u dit formulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en alle gevraagde documenten en
bewijsstukken hebt verzameld. Als uw aanvraag niet compleet is, kan de IND uw aanvraag niet goed beoordelen.
Verwerking van persoonsgegevens
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling van uw aanvraag,
melding of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als
dat nodig is. Ook gebruikt en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt
zich daarbij aan de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig en veilig met gegevens
omgaan. De wet geeft ook rechten. Als u dat vraagt, mag u bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u
verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn
doorgegeven. Op www.ind.nl leest u hoe de IND met uw gegevens omgaat en welke rechten u hebt. Ook leest u
hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.
Wilt u meer informatie?
Kijk dan op de website van de IND, www.ind.nl. U kunt ook bellen met de IND. Het telefoonnummer is 088 043 04
30 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke tarief). Vanuit het buitenland belt u +31 88 043 04 30.

2
7018-2021/2

1

Wat is de situatie van de vreemdeling
> Kruis aan welke situatie van toepassing is en volg de instructie op die daarbij staat vermeld
1.

De vreemdeling heeft een geldige verblijfsvergunning in Nederland en u wilt de
verblijfsvergunning wijzigen naar een ander verblijfsdoel.
U wilt een aanvraag indienen voor wijziging van het verblijfsdoel van de verblijfsvergunning van de
vreemdeling > Ga verd

2. De vreemdeling is in Nederland of verblijft in het buitenland en wil een verblijfsvergunning
én de vreemdeling heeft de nationaliteit van Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland,
Verenigde Staten van Amerika, Zuid- Korea, Monaco, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk,
EER-landen of EU-landen of Zwitserland.
U wilt een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning regulier >
3. De vreemdeling verblijft in het buitenland en heeft een nationaliteit waarvoor een
machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig is (een andere nationaliteit dan de
nationaliteiten genoemd onder 2). Een mvv is een visum waarmee de vreemdeling
Nederland in kan reizen voor een verblijf van langer dan 90 dagen. Na inreis in Nederland
met een geldige mvv kan de vreemdeling een verblijfsvergunning krijgen.
U wilt voor de vreemdeling een aanvraag indienen
>

van dit formulier.

4. De vreemdeling verblijft in Nederland en u wilt een aanvraag indienen voor een
verblijfsvergunning. De vreemdeling heeft een nationaliteit waar een machtiging tot
voorlopig verblijf (mvv) voor nodig is (een andere nationaliteit dan de nationaliteiten
genoemd onder 2). Meestal heeft de vreemdeling een mvv nodig om in Nederland verblijf
aan te vragen.

-plicht en bijzondere

u wat een mvv is en in welke gevallen een mvv niet nodig is. In die bijlage staat ook welke
bewijsmiddelen u moet voegen bij de aanvraag. Volg de volgende instructies als u denkt
dat een bijzondere situatie op de vreemdeling van toepassing is.
U wilt voor de vreemdeling een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning (zonder mvv) > Kruis
hieronder aan welke situatie van toepassing is
De vreemdeling vraagt vrijstelling van het mvv-vereiste, omdat:
de geldigheidsduur van verblijfsvergunning van de vreemdeling is verlopen;
de vreemdeling als gezinslid verblijft bij iemand die een geprivilegieerde status heeft gehad;
de vreemdeling 7 jaar of langer op een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het
continentaal plat heeft gewerkt;
de vreemdeling de Turkse nationaliteit heeft en het afgelopen jaar legaal in Nederland heeft
gewerkt;
de vreemdeling (ex-)gezinslid is van een werknemer met de Turkse nationaliteit en met deze
werknemer met de Turkse nationaliteit heeft samengewoond;
de vreemdeling de Turkse nationaliteit heeft en hij in Nederland arbeid als zelfstandige wil
verrichten;
de vreemdeling in Nederland is geboren, 12 jaar of jonger is en zijn hoofdverblijf niet buiten
Nederland heeft verplaatst;
de vreemdeling het minderjarige kind is van een houder van een verblijfsvergunning op tijdelijke
humanitaire gronden, verband houdend met mensenhandel of eergerelateerd geweld of huiselijk
geweld;
de vreemdeling niet uit Nederland kan vertrekken;
de vreemdeling wil verblijven bij een familielid met een verblijfsvergunning asiel, maar een
andere nationaliteit heeft dan dat familielid;
de vreemdeling een minderjarig kind is en ten minste 3 jaar feitelijk in Nederland heeft
verbleven;
de vreemdeling als houder van een Europese blauwe kaart in een andere lidstaat verblijft;
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de vreemdeling slachtoffer is van mensenhandel en hij geen aangifte kan of wil doen of
anderszins medewerking kan verlenen aan de strafrechtelijke opsporing en vervolging van de
mensenhandelaar in verband met een ernstige bedreiging en/of een medische of psychische
beperking;
de vreemdeling zonder verblijfsvergunning slachtoffer of getuige-aangever is van mensenhandel
en kan of wil om zwaarwegende omstandigheden geen aangifte doen of medewerking verlenen
aan de strafrechtelijke opsporing van de mensenhandelaar;
de vreemdeling zonder verblijfsvergunning slachtoffer geworden is of dreigt slachtoffer te worden
van huiselijk of eergerelateerd geweld;
de vreemdeling de echtgeno(o)t(e), partner of het minderjarige kind is van een vreemdeling die
houder is van een verblijfsvergunning voor onderzoekers in de zin van richtlijn (EU) 2016/801
afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie;
de vreemdeling wil verblijven bij zijn Nederlandse minderjarige kind van wie hij de enige
verzorgende ouder is;
de vreemdeling in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor grensoverschrijdende
dienstverlening;
de vreemdeling om gezondheidsredenen geen mvv in het land van herkomst kan aanvragen;
de vreemdeling slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel is;
de vreemdeling niet uit Nederland kan vertrekken, omdat dit in strijd is met artikel 8 EVRM;
de vreemdeling gezinslid is van een minderjarige vreemdeling die in het bezit is van een
wegens een ondertoezichtstelling (OTS);
anders: er sprake is van bijzondere en individuele omstandigheden, op grond waarvan de
vreemdeling niet terug kan keren naar het land van herkomst om een mvv aan te vragen.

2

Basisexamen inburgering buitenland
De vreemdeling wil een mvv aanvragen. Voordat hij de mvv kan aanvragen, moet de vreemdeling eerst
geslaagd zijn voor het basisexamen inburgering buitenland of hiervoor een vrijstelling hebben of een
ontheffing krijgen. Kijk voor vrijstellingen in de bijlage
staat onder het kopje
om ontheffing van het basisexamen te
onderbouwen. Voeg de gevraagde stukken voor vrijstelling of ontheffing bij de aanvraag.
>Kruis aan welke situatie van toepassing is
De vreemdeling is geslaagd voor alle onderdelen van het basisexamen inburgering
buitenland (en het examen is nog geldig,
Voeg bij de aanvraag de resultaten afgegeven door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) toe.
De vreemdeling is vrijgesteld van het basisexamen inburgering buitenland.
Voeg bij de aanvraag de bijlage
waaruit blijkt dat de vreemdeling voor vrijstelling in aanmerking komt.
De vreemdeling is niet geslaagd voor alle onderdelen van het basisexamen en wil
ontheffing van (onderdelen van) het basisexamen inburgering buitenland krijgen.
Voeg bij de aanvraag de bijlage
bewijsmiddelen.
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Plaats afhalen mvv
Nederlandse ambassade of consulaat in het land van herkomst (of van bestendig verblijf). Als er geen
Nederlandse ambassade of consulaat is dan moet de mvv worden opgehaald in het dichtstbijzijnde land waar
wel een vertegenwoordiging is.
Plaats
Land

4

Tuberculose
U wilt voor de vreemdeling een verblijfsvergunning aanvragen in Nederland. De vreemdeling moet misschien
eerst een onderzoek naar (en een behandeling van) tuberculose (tbc) ondergaan. Dit is afhankelijk van de
situatie.
> Kruis aan welke situatie van toepassing is
De vreemdeling hoeft geen tbc-onderzoek te ondergaan, want hij heeft een geldige verblijfsvergunning in
Nederland.
De vreemdeling hoeft geen tbc-onderzoek te ondergaan, want hij is in Nederland geboren en heeft zijn
hoofdverblijf sinds de geboorte niet buiten Nederland verplaatst.
De vreemdeling hoeft geen tbc-onderzoek te ondergaan, want hij heeft de nationaliteit van één van de
landen genoemd in de bijlage
De vreemdeling heeft een andere nationaliteit en:
heeft al een tbc-onderzoek ondergaan in Nederland. Voeg bij de aanvraag een origineel en recent
is het bewijs dat de vreemdeling een
tbc-onderzoek heeft ondergaan in Nederland. Dit formulier mag niet ouder zijn dan 6 maanden; of
heeft nog geen tbc-onderzoek ondergaan in Nederland. Vul dan de bijlage
emdeling moet deze bijlage zelf ondertekenen.
Als de vreemdeling in Nederland is, maak dan een afspraak voor het onderzoek met de GGD in de regio waar
hij/zij gaat wonen (zie voor meer informatie www.ggd.nl). De vreemdeling moet de bijlage
naar de GGD. De GGD stuurt het formulier vervolgens naar
de IND.

5

Bewijsmiddelen
Eisen buitenlandse bewijsmiddelen
U moet bewijsmiddelen verzamelen voor het indienen van uw aanvraag. Het kan zijn dat u aan deze
aanvraag buitenlandse bewijsmiddelen moet toevoegen, bijvoorbeeld een buitenlandse huwelijksakte. Uw
persoonlijke situatie en het verblijfsdoel bepalen welke buitenlandse bewijsmiddelen u moet toevoegen.
Taal
Alle buitenlandse bewijsmiddelen moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet
het geval? Laat de bewijsmiddelen dan vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd. Lever
(een kopie van) de vertaling en (een kopie van) het bewijsmiddel samen met het aanvraagformulier in. Als u
het bewijsmiddel in het buitenland laat vertalen en dus niet in Nederland door een bij de rechtbank beëdigd
vertaler, dan moet de vertaling gelegaliseerd zijn of zijn voorzien van een apostillestempel door de bevoegde
autoriteiten van het land van afgifte.
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Officiële bewijsmiddelen
Officiële buitenlandse bewijsmiddelen moeten zijn afgegeven en vervolgens zijn gelegaliseerd door de
bevoegde autoriteiten van het land dat het bewijsmiddel heeft afgegeven. In sommige landen laat u het
document daarna ook door de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het betreffende land
legaliseren. In apostillelanden is een apostille, afgegeven door de bevoegde lokale autoriteiten, voldoende.
Als er geen Nederlandse ambassade of consulaat aanwezig is in het betreffende land moet het document
gelegaliseerd worden door de Nederlandse ambassade of consulaat die voor het betreffende land
verantwoordelijk is. Officiële buitenlandse bewijsmiddelen zijn bijvoorbeeld geboorteakten en huwelijksakten.
Het legaliseren of apostilleren van deze bewijsmiddelen kan veel tijd in beslag nemen. Begint u dan ook
enkele maanden voor het indienen van een aanvraag met het laten legaliseren of apostilleren in het land van
herkomst. Voor meer informatie over legalisatie of apostillevereisten voor documenten per land en de
. U kunt ook kijken
op www.rijksoverheid.nl.
Bijzondere feiten en omstandigheden
Als volgens u sprake is van bijzondere feiten en omstandigheden die bij de beslissing op uw aanvraag zouden
moeten worden betrokken, dan dient u hierover een schriftelijke verklaring bij te voegen. U dient deze
verklaring zo veel als mogelijk met (officiële) bewijsmiddelen te onderbouwen.
Indien u bijzondere omstandigheden aandraagt in het kader van artikel 3.6ba eerste lid Vreemdelingenbesluit
moet u deze omstandigheden alleen aandragen als dit uw eerste in Nederland ingediende aanvraag betreft.

Kies het gezinslid dat u wilt laten overkomen. Vul voor ieder gezinslid 1 aanvraagformulier in. U kunt één
verblijfsdoel kiezen. Als u meerdere doelen aankruist is uw aanvraag (mogelijk) niet meer geldig. Als u twijfelt
over het verblijfsdoel van de vreemdeling neem dan contact op met de IND. Dien geen aanvraag in als u niet
zeker weet dat hij voldoet aan de voorwaarden. Kijk op www.ind.nl voor meer informatie over uw verblijfsdoel.

Uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner
U bent met de vreemdeling gehuwd of hebt een geregistreerd partnerschap met de
vreemdeling (320 - 340)
Voeg aan uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
bewijsmiddelen van uw inkomen. Kijk in de bijlage

welke stukken nodig zijn

voor uw aanvraag.
Als het om een huwelijk gaat, voeg dan ook toe:
een kopie van de gelegaliseerde huwelijksakte.
Als het om een geregistreerd partnerschap gaat, voeg dan ook toe:
een kopie van de gelegaliseerde akte van geregistreerd partnerschap.
Let op: Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap geregistreerd bij de gemeente (BRP)? Dan hoeft u geen
kopie van de gelegaliseerde akte toe te voegen.
Inkomende langetermijnmobiliteit gezinslid onderzoeker richtlijn (EU) 2016/801 (528)
In geval u houder bent van een verblijfsvergunning voor onderzoekers in de zin van richtlijn (EU) 2016/801
afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie en in het kader van langetermijnmobiliteit een deel
van het onderzoeksprogramma in Nederland gaat uitvoeren, voegt u aan uw aanvraag ten behoeve van uw
echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner de volgende bewijsmiddelen toe:
een kopie van de voor- en achterkant van de geldige verblijfsvergunning voor verblijf als gezinslid van de
onderzoeker afgegeven door de eerste lidstaat;
een kopie van de pagina met identiteitsgegevens van het paspoort of identiteitskaart van uw
echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner. Kopieer

met reisstempels;

een bewijs dat uw echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner voldoende verzekerd is tegen ziektekosten;
bewijsmiddelen van uw inkomen. Kijk in de bijlage

welke stukken nodig zijn

voor uw aanvraag.
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Uw ongehuwde partner
U bent ongehuwd partner van de vreemdeling (322 - 342)
Voeg aan uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
bewijsmiddelen van uw inkomen. Kijk in de bijlage

welke stukken nodig zijn

voor uw aanvraag;
een bijlage

hebben ingevuld en ondertekend;

een volledig ingevulde en ondertekende bijlage
een kopie van een ongehuwdverklaring van uzelf. De ongehuwdverklaring moet afkomstig zijn uit het
land van herkomst en mag niet ouder zijn dan zes maanden. Als u voor uw komst naar Nederland niet in
uw land van herkomst hebt verbleven, maar in een land van bestendig verblijf, moet u een
ongehuwdverklaring uit het land van herkomst én een ongehuwdverklaring uit het land van bestendig
verblijf toevoegen. Als u de Nederlandse nationaliteit, een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een
verblijfsvergunning asiel hebt, hoeft u geen ongehuwdverklaring toe te voegen;
een kopie van een ongehuwdverklaring van de vreemdeling. De ongehuwdverklaring moet afkomstig zijn
uit het land van herkomst van de vreemdeling en mag niet ouder zijn dan zes maanden. Als de
vreemdeling niet in het land van herkomst verblijft maar in een land van bestendig verblijf, moet de
vreemdeling een ongehuwdverklaring uit het land van herkomst én een ongehuwdverklaring uit het land
van bestendig verblijf toevoegen.
Inkomende langetermijnmobiliteit gezinslid onderzoeker richtlijn (EU) 2016/801 (529)
In geval u houder bent van een verblijfsvergunning voor onderzoekers in de zin van richtlijn (EU) 2016/801
afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie en in het kader van langetermijnmobiliteit een deel
van het onderzoeksprogramma in Nederland gaat uitvoeren, voegt u aan uw aanvraag ten behoeve van uw
ongehuwde partner de volgende bewijsmiddelen toe:
een kopie van de voor- en achterkant van de geldige verblijfsvergunning voor verblijf als gezinslid van de
onderzoeker afgegeven door de eerste lidstaat;
een kopie van de pagina met identiteitsgegevens van het paspoort of identiteitskaart van uw ongehuwde
partner. Kopieer

met reisstempels;

een bewijs dat uw ongehuwde partner voldoende verzekerd is tegen ziektekosten;
bewijsmiddelen van uw inkomen. Kijk in de bijlage

welke stukken nodig zijn

voor uw aanvraag.

Uw minderjarige kind
U wilt een aanvraag indienen voor een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) van uzelf of van
uw echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner (326)
Als het kind in Nederland is geboren en zowel u als uw echtgen(o)t(e) of partner met een
verblijfsvergunning in Nederland wonen, hoeft u geen bewijsmiddelen toe te voegen.
Voeg aan uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
bewijsmiddelen van uw inkomen en/of het inkomen van uw partner. Kijk in de bijlage
welke stukken nodig zijn voor uw aanvraag;
een kopie van de geboorteakte van het kind of, als uit de geboorteakte de familierechtelijke relatie tussen
u en het kind niet blijkt, kopieën van andere bewijsmiddelen waaruit die familierechtelijke relatie blijkt,
bijvoorbeeld documenten van een eventuele adoptie; en
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat u het rechtmatig gezag over de vreemdeling hebt.
Als de andere ouder van het kind die mede het gezag heeft, achterblijft in het land van
herkomst, voeg dan ook toe:
een ondertekende toestemmingsverklaring van de achterblijvende ouder. In deze verklaring staat dat
deze ouder toestemming geeft voor de komst van het kind naar Nederland; en
een kopie van het identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort) van de achterblijvende ouder.
Als de vreemdeling 15 jaar of ouder is, voeg dan ook toe:
een bijlage

die de vreemdeling volledig ingevuld en ondertekend heeft.
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Inkomende langetermijnmobiliteit gezinslid onderzoeker richtlijn (EU) 2016/801
In geval u houder bent van een verblijfsvergunning voor onderzoekers in de zin van richtlijn (EU) 2016/801
afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie en in het kader van langetermijnmobiliteit een deel
van het onderzoeksprogramma in Nederland gaat uitvoeren, voegt u aan uw aanvraag ten behoeve van uw
minderjarige kind de volgende bewijsmiddelen toe:
een kopie van de voor- en achterkant van de geldige verblijfsvergunning voor verblijf als gezinslid van de
onderzoeker afgegeven door de eerste lidstaat;
een kopie van de pagina met identiteitsgegevens van het paspoort of identiteitskaart van uw kind.
Kopieer

met reisstempels;

een bewijs dat uw kind voldoende verzekerd is tegen ziektekosten;
bewijsmiddelen van uw inkomen. Kijk in de bijlage

welke stukken nodig zijn

voor uw aanvraag.
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat u het rechtmatig gezag over de vreemdeling hebt.
Als de andere ouder van het kind die mede het gezag heeft, achterblijft in de andere lidstaat, voeg dan ook
toe:

$data.email.relation.birthday.format.date

een ondertekende toestemmingsverklaring van de achterblijvende ouder. In deze verklaring staat dat
deze ouder toestemming geeft voor de komst van het kind naar Nederland; en
een kopie van het identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort) van de achterblijvende ouder.
Als de vreemdeling 15 jaar of ouder is, voeg dan ook toe:
een bijlage

die de vreemdeling volledig ingevuld en ondertekend heeft.

Verblijf op grond van artikel 8 EVRM
U wilt gezinsleven uitoefenen met de vreemdeling op grond van artikel 8 EVRM (334)
Let op! Als u een aanvraag wilt indienen voor uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, of uw kind,
dan moet u een aanvraag indienen voor verblijf bij echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, of een
aanvraag voor verblijf bij ouder.
Voeg aan uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
bewijsmiddelen waaruit de familierechtelijke relatie tussen u en het gezinslid blijkt, bijvoorbeeld een
kopie van een geboorteakte; en
bewijsmiddelen waaruit blijkt hoe u invulling geeft aan het gezinsleven met de vreemdeling.
Als er sprake is van gezagsbeëindiging, voeg aan uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
de beschikking van de kinderrechter en het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming.

Uw ouder(s)
U bent een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) dat een verblijfsvergunning asiel voor
bepaalde tijd heeft en u wilt een aanvraag indienen voor uw ouder(s) (347)
Voeg aan uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de vreemdeling uw ouder is;
bewijsmiddelen van uw inkomen. Kijk in de bijlage

welke stukken nodig zijn

voor uw aanvraag;
Als u inmiddels 18 jaar bent geworden, voeg dan ook toe:
een bewijs dat de Nederlandse rechter vanwege uw geestelijk vermogen een curator of mentor heeft
benoemd.
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Uw adoptiekind
De vreemdeling is uw adoptiekind (de buitenlandse adoptiebeslissing moet nog wel worden
erkend door de Nederlandse rechter), of de vreemdeling is nog niet uw adoptiekind maar
wordt wel ter adoptie opgenomen in uw gezin (350)
Voeg aan uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
een kopie van de beginseltoestemming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid - Centrale Autoriteit
Internationale Kinderaangelegenheden;
een kopie van een beginseltoestemming op naam van het Ministerie van Justitie en Veiligheid - Centrale
autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden, bij een niet-Verdragsadoptie. Of een kopie van een
Statement of Approval van het Ministerie van Justitie en Veiligheid - Centrale autoriteit Internationale
Kinderaangelegenheden, bij een Verdragsadoptie;
een kopie van de medische verklaring over de gezondheidstoestand van de vreemdeling, zoals bedoeld in
de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie. Deze verklaring moet zijn afgegeven in het land van
herkomst en mag niet ouder zijn dan 6 maanden;
een kopie van de beslissing van de daartoe bevoegde autoriteiten in het land van herkomst (bijvoorbeeld
een uitspraak van de rechtbank in het land van herkomst), en een vertaling hiervan. Hieruit moet blijken
dat de autoriteiten van het land van herkomst ermee hebben ingestemd dat u de vreemdeling in uw gezin
opneemt ter adoptie; en
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de biologische ouder(s) afstand doet (doen) van de vreemdeling (die
toestemming kan blijken uit bovengenoemde uitspraak).
Als de vreemdeling door u is geadopteerd en de buitenlandse adoptiebeslissing is gegeven door een
buitenlandse instantie die het Haags Adoptieverdrag heeft toegepast (356), voeg dan ook toe:
een verklaring van conformiteit.
U heeft de vreemdeling ter adoptie opgenomen in uw gezin in de periode dat de vreemdeling
en u in het buitenland woonden (355)
Voeg aan uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat u de vreemdeling in uw gezin hebt opgenomen en hebt verzorgd en
opgevoed in de periode dat u in het buitenland woonde (o.a. een afschrift uit de openbare registers van
het desbetreffende land);
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de ouders of, als deze zijn overleden of een onbekende verblijfplaats
hebben, de autoriteiten van het land van herkomst vóór de komst van de vreemdeling naar Nederland
hebben ingestemd met het vertrek en met de opneming ter adoptie (verklaring van de ouders of
verklaring van de autoriteiten van het land van herkomst); en
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat u samen met de vreemdeling Nederland zult inreizen.
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Uw familiepleegkind
De vreemdeling is uw familiepleegkind (352)
Let op! U mag alleen een grootouder, broer, halfbroer, zuster, halfzuster, schoonzus of zwager, of oom of
tante van het pleegkindzijn. Voeg aan uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
bewijsmiddelen van uw inkomen. Kijk in de bijlage

welke stukken nodig zijn

voor uw aanvraag;
een kopie van de medische verklaring over de gezondheidstoestand van de vreemdeling die in het land
van herkomst is afgegeven. De verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden;
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de ouders of wettelijke vertegenwoordigers er mee instemmen dat de
vreemdeling bij u in Nederland gaat wonen. Als het recht van het land van herkomst dit vereist, moet u
ook bewijsmiddelen inleveren waaruit blijkt dat de autoriteiten in het land van herkomst instemmen met
het verblijf van de vreemdeling in uw gezin;
bewijsmiddelen over de familierechtelijke relatie tussen u en de vreemdeling (een kopie van bijvoorbeeld
een familie-uittreksel van de burgerlijke stand);
een schriftelijke motivering van de familieleden van de vreemdeling in het land van herkomst, waaruit
blijkt dat zij niet of niet goed voor de vreemdeling kunnen zorgen;
bewijsmiddelen afkomstig van een objectieve bron waaruit blijkt dat de familieleden van de vreemdeling
in het land van herkomst niet of niet goed voor de vreemdeling kunnen zorgen (bijvoorbeeld een
verklaring van een welzijnsinstelling, een verklaring van een arts of een uitspraak van een rechter); en
een kopie van de verklaring van de bevoegde autoriteiten dat het gezag over de vreemdeling berust
bij u, bijvoorbeeld een voogdijverklaring.

Verblijf bij een houder van een verblijfsvergunning voor medische behandeling
De vreemdeling is uw gezinslid en u bent houder van een verblijfsvergunning voor medische
behandeling (415 - 416 - 417 - 418)
Voeg aan uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
bewijsmiddelen over de familierechtelijke relatie tussen u en de vreemdeling (een kopie van bijvoorbeeld
een trouwboekje, geboorteakte of familie-uittreksel van de burgerlijke stand);
bewijsmiddelen van uw inkomen. Kijk in de bijlage

welke stukken nodig zijn

voor uw aanvraag;
Als de vreemdeling uw minderjarige kind is, voeg dan ook toe:
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat u het ouderlijk gezag hebt over het kind. Als de vreemdeling tijdens uw
huwelijk is geboren, volstaat een geboorteakte.
Als de vreemdeling uw ouder is, voeg dan ook toe:
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de vreemdeling het ouderlijk gezag heeft over u (als u tijdens het
huwelijk van uw ouders bent geboren, volstaat een geboorteakte).
De vreemdeling is uw gezinslid en u bent

omdat u zich bevindt in de terminale fase van een

ziekte -

(570)

Voeg aan uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
bewijsmiddelen over de familierechtelijke relatie tussen u en de vreemdeling (een kopie van bijvoorbeeld
een trouwboekje, geboorteakte of familie-uittreksel van de burgerlijke stand);
Als de vreemdeling uw minderjarige kind is, voeg dan ook toe:
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat u het ouderlijk gezag hebt over het kind. Als uw minderjarige kind
tijdens uw huwelijk is geboren, volstaat een geboorteakte.
Als de vreemdeling uw ouder is, voeg dan ook toe:
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat uw ouder het ouderlijk gezag heeft over u (als u tijdens het huwelijk
van uw ouders bent geboren, volstaat een geboorteakte).
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Verblijf bij een minderjarige vreemdeling die in het bezit is gesteld van een verblijfsvergunning
wegens een ondertoezichtstelling (OTS)
De vreemdeling is uw gezinslid en u bent een minderjarige vreemdeling die in het bezit is
gesteld van een verblijfsvergunning

ondertoezichtstelling

(334)
Voeg aan uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
bewijsmiddelen over de familierechtelijke relatie tussen u en de vreemdeling (een kopie van bijvoorbeeld
een trouwboekje, geboorteakte of familie-uittreksel van de burgerlijke stand);
Als de vreemdeling uw ouder is, voeg dan ook toe:
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat uw ouder het ouderlijk gezag heeft over u (als u tijdens het huwelijk
van uw ouders bent geboren, volstaat een geboorteakte).
De vreemdeling is uw gezinslid en u bent een minderjarige vreemdeling die in het bezit is
-

wegens een

ondertoezichtstelling (334)
Voeg aan uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
bewijsmiddelen over de familierechtelijke relatie tussen u en de vreemdeling (een kopie van bijvoorbeeld
een trouwboekje, geboorteakte of familie-uittreksel van de burgerlijke stand);
Als de vreemdeling uw ouder is, voeg dan ook toe:
bewijsmiddelen waaruit blijkt dat uw ouder het ouderlijk gezag heeft over u (als u tijdens het huwelijk
van uw ouders bent geboren, volstaat een geboorteakte).

6

Biometrische gegevens, handtekening en Antecedentenverklaring
De vreemdeling moet vingerafdrukken laten afnemen en een gezichtsopname (pasfoto) laten maken met
het oog op de vaststelling van zijn identiteit. De biometrische gegevens zijn ook nodig voor het aanmaken
van een verblijfsdocument. Daarnaast is voor het verblijfsdocument een handtekening van de
vreemdeling nodig. Ga naar de bijlage
Let op! Van kinderen jonger dan 6 jaar wordt alleen een pasfoto gemaakt en geen vingerafdrukken
afgenomen.
Voeg de door de vreemdeling ingevulde en ondertekende bijlage Antecedentenverklaring bij het
aanvraagformulier (als de vreemdeling 12 jaar of ouder is).

7
7.1

Gegevens van u
Burgerservicenummer
(indien bekend)

7.2

Invullen in blokletters

Naam

$data.letter.project.linkedEntity.relation.partner.bsn
Achternaam

(zoals in het paspoort)

$data.letter.project.linkedEntity.relation.partner.lastname
Voornamen

$data.letter.project.linkedEntity.relation.partner.firstname
7.3

Geslacht

Man
Vrouw

11
7018-2021/2

7.4

Geboortedatum

Dag

Maand

Jaar

$data.letter.project.linkedEntity.relation.partner.birthday.format.date
7.5
7.6

Geboorteplaats

$data.letter.project.linkedEntity.relation.partner.rbirthcity

Geboorteland

$data.letter.project.linkedEntity.relation.partner.rbirthcity

(zoals in het paspoort)
7.7

Nationaliteit

7.8

Burgerlijke staat

Nederlandse
ongehuwd
gehuwd
geregistreerd partnerschap
gescheiden
weduwe/weduwnaar

7.9

Woonadres

Straat

$data.letter.project.linkedEntity.relation.partner.hstreet
Huisnummer en toevoeging

$data.letter.project.linkedEntity.relation.partner.hhouseno
Postcode

$data.letter.project.linkedEntity.relation.partner.hzipcode
Plaats

$data.letter.project.linkedEntity.relation.partner.hcity
7.10

Telefoonnummer

$data.letter.project.linkedEntity.relation.partner

7.11

E-mail

7.12

Verblijfsstatus

$data.letter.project.linkedEntity.relation.partner.email
Nederlandse nationaliteit
Geprivilegieerd
Verblijfsvergunning, namelijk:
Arbeid in loondienst
Studie
Asiel
Een andere verblijfsvergunning dan als hierboven genoemd
In afwachting van behandeling aanvraag van een
verblijfsvergunning
Geen

7.13

Turkse nationaliteit

Hebt u naast de nationaliteit die u hebt ingevuld onder 7.7 ook de
Turkse nationaliteit?
Ja
Nee
12
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8
8.1

Gegevens van de vreemdeling
Naam

Invullen in blokletters

Achternaam

(zoals in het paspoort)

$data.letter.relation.lastname
Voornamen

$data.letter.relation.firstname
8.2

Geslacht

8.3

Geboortedatum

Man
Vrouw
Dag

Maand

Jaar

$data.email.relation.birthday.format.date
8.4
8.5

Geboorteplaats

$data.letter.relation.rbirthcity

Geboorteland

$data.letter.relation.rbirthcity

(zoals in het paspoort)
8.6

Nationaliteit

8.7

Burgerlijke staat

$data.letter.relation.nationality
ongehuwd
gehuwd
geregistreerd partnerschap
gescheiden
weduwe/weduwnaar

8.8

Woonadres

Straat

$data.letter.relation.hstreet
Huisnummer en toevoeging

$data.letter.relation.hhouseno
Postcode

$data.letter.relation.hzipcode
Plaats

$data.letter.relation.hcity
Land

$data.letter.relation.hcity
8.9

Telefoonnummer

$data.letter.relation.tel2

8.10

E-mail

$data.letter.relation.email
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9

Gegevens langetermijnmobiliteit van het gezinslid van de onderzoeker
(indien van toepassing)

9.1

Welke periode verblijft het gezinslid
in Nederland

9.2

van

Dag

Maand

Jaar

tot

Dag

Maand

Jaar

Dag

Maand

Jaar

Verwachte vertrekdatum
uit Nederland

10

Plaats ophalen verblijfsvergunning
Het loket waar de vreemdeling de verblijfsvergunning komt ophalen
Amsterdam

Den Bosch

Den Haag

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

*MIC

11

Maastricht (MIC)*

Maastricht International Centre

Identificatie
Voeg de volgende kopieën bij de aanvraag:
Van u
Een kopie van de pagina met identiteitsgegevens van uw paspoort of identiteitskaart*. Kopieer ook de
Een kopie van de voor- en achterkant van een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.
* Let op! Als u naast de Nederlandse nationaliteit ook de Turkse nationaliteit bezit, en een beroep wilt doen op
de Associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije, dan moet u een kopie meesturen van één van de
onderstaande bewijsstukken. Het bewijs moet zijn afgegeven nadat u de Nederlandse nationaliteit hebt
verkregen.de pagina uit uw Turkse paspoort waar uw persoonsgegevens en pasfoto op staan; of
uw Turkse identiteitskaart (Nüfus); of
een verklaring van de Turkse autoriteiten waaruit uw Turkse nationaliteit blijkt.
Van de vreemdeling
Een kopie van het paspoort. Kopieer ook de
Bent u jonger dan 18 jaar en hebt u geen eigen paspoort? Voeg dan een kopie bij van het paspoort van de
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12

Ondertekening
Als u dit formulier ondertekent, krijgt u rechten en plichten. Als u niet weet welke rechten en plichten dit zijn,
kijk dan op www.ind.nl.
Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. 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. Ik geef wijzigingen in de situatie van de vreemdeling die gevolgen
hebben voor het verblijfsrecht, binnen vier weken door aan de IND met het wijzigingsformulier voor familie en
gezin. Ik ben mij ervan bewust dat wanneer ik dit niet doe, dit gevolgen kan hebben voor mijn positie als
referent of de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling. Ik weet dat mij een bestuurlijke boete kan
worden opgelegd. Ik weet wat mijn rechten en de plichten zijn.

Let op! Als u deze aanvraag indient voor een kind dat niet van uzelf is, maar van uw echtgenoot/partner uit
een vorige relatie, dan moet niet u, maar de ouder van het kind de
gezin) invullen en ondertekenen.
12.1

Ik lever dit formulier en

12.2

Naam

12.3

Plaats en datum

(aantal) bijlagen/bewijsstukken in.

$data.letter.project.linkedEntity.relation.partner.firstname $data.letter.project.linkedEntity.relation.partner.lastname
Plaats

$data.letter.project.linkedEntity.relation.partner.hcity
Dag

Maand

Jaar

$data.letter.ledate.format.longdate

12.4

Handtekening

13

Indienen van de aanvraag en betalen
U hebt alle benodigde bewijsmiddelen die nodig zijn voor de aanvraag, verzameld, gekopieerd en bijgevoegd.
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