Meldingsformulier
vreemdeling

U kunt dit formulier alleen gebruiken als u vreemdeling bent en een verblijfs
vergunning hebt.

Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven die u op grond van uw informatieplicht aan de IND moet melden. Een wijziging moet binnen 4 weken na het
intreden van de wijziging worden gemeld aan de IND. Hierop is een uitzondering.
Indien het adres wijzigt waar de administratie van de onderneming, organisatie
of rechtspersoon wordt gevoerd, moet dit binnen 2 weken na het intreden van
de wijziging worden gemeld aan de IND.

								1		Gegevens van u
1.1		

V-nummer (indien bekend)

1.2		

Burgerservicenummer (indien bekend)
Achternaam (zoals in het paspoort)

1.3		

|

Naam

Voornamen

|
> Kruis aan welke situatie van toepassing is									

1.4		

Geslacht en geboortedatum

1.5		

Telefoonnummer

1.6		

E-mail

Dag		Maand		Jaar

n Man n Vrouw													

|

2		
Kruis aan welke situatie op u van toepassing is.
>	

Als er meerdere situaties van toepassing zijn dan
mag u meerdere vakjes aankruisen. Geef bij het vak
‘toelichting’ aan welke situaties van toepassing zijn
en geef per situatie de datum aan.

Welke wijziging wilt u doorgeven
n
n
n
n
n

Ik verblijf niet langer in Nederland		 														>
Ik vertrek binnenkort uit Nederland														 >
Ik ben verhuisd 																				 >
Ik heb geen referent meer (bijvoorbeeld omdat referent is overleden of failliet is)		 >
Ik ben van referent gewijzigd (bijvoorbeeld werkgever, onderwijsinstelling, familielid) >

Toelichting

|

7097 | 16-d

Ga verder naar 4
Ga verder naar 4
Ga verder naar 4
Ga verder naar 4
Ga verder naar 3

2 van 2

								3		Gegevens van de nieuwe referent
3.1		

V-nummer (indien bekend)

3.2		

Burgerservicenummer (indien bekend)
Achternaam (zoals in het paspoort)

3.3		

|

Naam

Voornamen

|
> Kruis aan welke situatie van toepassing is									

3.4		

Geslacht en geboortedatum

3.5		

Telefoonnummer

3.6		

E-mail

Dag		Maand		Jaar

n Man n Vrouw													

|

4		

Datum wijziging
Dag			Maand		Jaar

4.1		Vanaf welke datum zal de wijziging
plaatsvinden

5		
5.1		

Ondertekening
|

Naam

Plaats																	Dag		Maand		Jaar

5.2		

|																		

Plaats en datum

5.3		Handtekening (door een hiertoe
bevoegd persoon)

6		

|

Opsturen meldingsformulier
Stuur dit meldingsformulier naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 287
7600 AG Almelo

7097

