Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde
tijd: wat betekent dat voor u?

U krijgt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Dit staat in de beschikking
die u hebt gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Met een
verblijfsvergunning krijgt u rechten en plichten. In deze brochure krijgt u informatie
over deze rechten en plichten.
Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
Met uw verblijfsvergunning kunt u:
• laten zien dat u in Nederland mag wonen;
• zich identificeren. Uw verblijfsvergunning is een identiteitsbewijs.
De vergunning is voor een bepaalde duur geldig. Controleer de gegevens op uw
verblijfsvergunning. Kloppen uw gegevens niet? Onderaan deze brochure staat wat
u dan moet doen.

De gegevens op de verblijfsvergunning asiel
De volgende gegevens staan op de voorkant van uw verblijfsvergunning:
1 Naam: uw achternaam en voornamen
2 Expiratiedatum: de vergunning is geldig tot deze datum
3 Plaats en datum afgifte: de plaats waar en de datum waarop u uw
verblijfsvergunning hebt gekregen
4 Type document: het getal III betekent dat het gaat om een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd
5 Bijzonderheden: hier staat uw verblijfsrecht
De volgende gegevens staan op de achterkant van de verblijfsvergunning:
6 Geboortedatum en -plaats, nationaliteit en geslacht
7 Bijzonderheden: recht op werk.
Uw verblijfsvergunning geeft aan of u mag werken in Nederland
8 Ingangsdatum verblijfsrecht: u hebt vanaf deze datum verblijfsrecht in Nederland
9 V-nummer: uw 10-cijferige V-nummer staat onderaan uw verblijfsvergunning.
Dit nummer komt na de letters VNR. Uw V-nummer staat ook op de brieven die u
van de IND krijgt.

Wat moet u nu doen?
• Haal uw verblijfsvergunning op en lever uw Vreemdelingen Identiteitsbewijs (Wdocument) in. Soms krijgt u na ontvangst van uw beschikking al uw
verblijfsvergunning. Hebt u nog geen verblijfsvergunning gekregen? Binnen
enkele weken ontvangt u een brief van de IND. In die brief staat wanneer en bij
welk IND-loket u uw verblijfsvergunning kunt ophalen. Bij het ophalen van de
verblijfsvergunning moet u uw Vreemdelingen Identiteitsbewijs inleveren.
• Schrijf u in bij uw gemeente. U bent verplicht zich in te schrijven in de
Basisregistratie personen (BRP). In de BRP worden de persoonsgegevens
bijgehouden van iedereen die in Nederland woont. Soms schrijft de gemeente u
na ontvangst van de beschikking al in. Hebt u zich nog niet ingeschreven? Neem
dan contact op met uw gemeente. Controleer of uw naam en geboortedatum goed
zijn verwerkt. Neem zoveel mogelijk documenten mee, zoals uw geboorteakte,
huwelijksakte en identiteitsbewijs. Na inschrijving krijgt u een
Burgerservicenummer (BSN). Dat is een uniek persoonsnummer voor iedereen die
staat ingeschreven in de BRP. U hebt een BSN nodig voor alle contacten met de
overheid. Kijk voor meer informatie over BRP en BSN op www.rijksoverheid.nl.
Of bel naar 1400. Bent u ingeschreven in de BRP en gaat u verhuizen? Dan moet
u dat doorgeven aan uw gemeente. De gemeente verandert daarna uw
adresgegevens in de BRP.
• Draag de verblijfsvergunning bij u. Uw verblijfsvergunning is ook een
identiteitsbewijs. Iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder moet zich kunnen
identificeren. Dat betekent dat u uw verblijfsvergunning moet kunnen laten zien
aan de politie. Of aan een andere toezichthouder. U kunt een boete krijgen als u
zich niet kunt identificeren.
• Sluit een zorgverzekering af. Volgens de wet bent u verplicht een
basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. Hieruit worden kosten vergoed
voor huisarts, ziekenhuis en apotheek. U kunt zelf een aanbieder van een
basisverzekering kiezen. Hebt u een zorgverzekering afgesloten? Dan kunt u zich
inschrijven bij een huisarts en tandarts. De huisarts kan u doorsturen naar het
ziekenhuis als dat nodig is. Kijk op www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.
Of bel naar 1400.
• Inburgeren. Volgens de wet moet u inburgeren in Nederland. Dat betekent dat u
de Nederlandse taal moet leren. En u moet kennis krijgen over de Nederlandse
samenleving. U krijgt hierover een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO). U bent verantwoordelijk voor het regelen van uw eigen inburgering.
Inburgeren kost geld. U bent ingeburgerd als u slaagt voor het
inburgeringsexamen. Als u geen inburgeringcursus volgt dan kan DUO u een
boete geven. Bent u jonger dan 18 jaar of hebt u de wettelijke pensioenleeftijd
bereikt? Dan geldt deze inburgeringplicht niet voor u. En u hoeft geen
inburgeringcursus te volgen. Kijk voor meer informatie op www.inburgeren.nl.
Of bel met de afdeling inburgering bij DUO: 050 599 96 00.
Wat mag u nu doen?
• Als u een zelfstandige verblijfsvergunning asiel krijgt, mag u gezinshereniging
(nareis asiel) aanvragen. Uw achtergebleven gezinsleden in het buitenland
kunnen onder voorwaarden naar Nederland reizen. Een van de voorwaarden is dat
de procedure op tijd start. Dit betekent: binnen drie maanden na het krijgen van
uw inwilligende beschikking. Dit geldt ook als u niet (meer) weet waar uw
gezinsleden zijn. De procedure start door het aanvragen van een machtiging tot
voorlopig verblijf (mvv) voor uw gezinsleden. Deze aanvraag is gratis.
Een mvv is een soort visum voor verblijf vanaf drie maanden. U kunt de aanvraag
in Nederland indienen. Gebruik hiervoor het (digitale) aanvraagformulier
‘Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel’.
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U vindt het aanvraagformulier op www.ind.nl. Medewerkers van
VluchtelingenWerk Nederland kunnen u helpen met de aanvraag. Uw gezinsleden
kunnen ook zelf een aanvraag indienen. Dat doen zij bij de Nederlandse
ambassade in het buitenland.
Let op! Is uw asielaanvraag langer dan 3 maanden geleden ingewilligd? Dan bent
u te laat voor het indienen van een aanvraag om gezinshereniging op
asielgronden. Wel kunt u een normale aanvraag voor gezinshereniging indienen.
Deze aanvraag kost geld. En er gelden strengere voorwaarden dan bij de
gezinsherenigingsprocedure op asielgronden. U moet onder andere voldoende
inkomen hebben om uw gezinsleden te onderhouden. Gebruik voor deze
procedure het aanvraagformulier ‘Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin
(referent)’. U vindt dit formulier op www.ind.nl.
Let op! Als u een verblijfsvergunning asiel als gezinslid van een toegelaten
asielzoeker krijgt, mag u geen gezinshereniging (nareis asiel) aanvragen. U kunt
wel een normale aanvraag voor gezinshereniging indienen.
• U mag werken. Uw werkgever heeft hiervoor geen tewerkstellingsvergunning
(TWV) nodig. U hebt een eigen bankrekeningnummer nodig om inkomen te
ontvangen. U kunt bij elke bank een rekening openen. Het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) kan u meer informatie over werk geven.
Kijk op: www.uwv.nl/particulieren of bel met het UWV: 0900 9294.
• U mag woonruimte zoeken. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) kan u helpen
bij het vinden van woonruimte. U verlaat het opvangcentrum van het COA als u
een woning hebt gevonden.
• U mag reizen naar het buitenland. Omdat u een verblijfsvergunning krijgt, kunt
u naar het buitenland reizen voor bijvoorbeeld vakantie of een zakenreis.
U hebt dan wel een geldig paspoort nodig. Dat geldt ook voor uw kinderen.
Hebt u geen paspoort, dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen bij uw
gemeente. Het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort kost geld. Nadat u het
vluchtelingenpaspoort hebt aangevraagd, duurt het enkele dagen voordat u het
kunt ophalen. Voor sommige landen hebt u naast een paspoort ook een visum
nodig.
Let op! U mag met het vluchtelingenpaspoort niet naar uw land van herkomst
reizen. Wilt u meer informatie over het vluchtelingenpaspoort , neem dan contact
op met uw gemeente. Gaat u voor langere tijd naar het buitenland? Vraag de IND
dan naar de mogelijke gevolgen voor uw verblijfsvergunning asiel. De IND kan u
ook vertellen of het nodig is om uw vertrek en terugkeer te melden bij de
vreemdelingenpolitie (AVIM).
Verlengingsaanvraag/aanvraag verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde
tijd
Op uw verblijfsvergunning staat tot welke datum de vergunning geldig is. Het is
belangrijk dat u de verblijfsvergunning op tijd verlengt. Op tijd betekent voordat uw
vergunning verloopt. U kunt ook een vergunning asiel voor onbepaalde tijd
aanvragen. Dit kan als de geldigheid van uw verblijfsvergunning asiel voor bepaalde
tijd bijna is afgelopen. Wilt u uw verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd
verlengen? Of wilt u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd aanvragen?
Dan gebruikt u hiervoor het aanvraagformulier ‘Aanvraag Verlenging
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde
tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen’. Het formulier vindt u op
www.ind.nl. Dien uw aanvraag niet te vroeg in.
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U moet de aanvraag indienen als uw verblijfsvergunning nog geldig is. Bij voorkeur
4 weken vóór afloop van de geldigheid. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd
verlengen van uw verblijfsvergunning of het aanvragen van een verblijfsvergunning
voor onbepaalde tijd.
Definitieve terugkeer naar uw land van herkomst
Denkt u erover om definitief terug te keren, dan kunt u voor hulp en advies terecht
bij het Nederlands Migratie Instituut (NMI). Kijk voor meer informatie op
www.nmigratie.nl of bel 030 236 42 45.
Verlies, diefstal, beschadiging of verkeerde gegevens
• Is uw verblijfsvergunning verloren of gestolen? Dan moet u eerst aangifte doen
bij de politie van verlies of diefstal. Bij de aangifte hebt u uw v-nummer nodig.
Dit kunt u vinden op de brieven van de IND. Van de politie krijgt u een
gewaarmerkte kopie van het proces-verbaal. Vraag daarna bij de IND om
vervanging van een verblijfsvergunning aan. Bij de aanvraag om vervanging
stuurt u een kopie mee van het proces verbaal.
• Is uw verblijfsvergunning beschadigd? Als uw verblijfsdocument erg beschadigd
is, kunt u het niet meer gebruiken als geldig identiteitsbewijs. U moet dan bij de
IND een vervangingsaanvraag indienen. Bij de vervangingsaanvraag stuurt u een
kopie mee van de voor- en achterkant van het beschadigde verblijfsdocument.
Bij het ophalen van het nieuwe verblijfsdocument moet u het beschadigde
inleveren.
• Staan er verkeerde gegevens op uw verblijfsvergunning? De IND gebruikt de
gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). U neemt daarom eerst contact
op met uw gemeente. Zij controleert of uw gegevens goed staan in de BRP.
Als uw gegevens in de BRP verkeerd zijn, dan moeten deze eerst worden
gewijzigd. Pas daarna kunt u bij de IND om vervanging vragen van uw
verblijfsdocument.
• Hoe dient u een vervangingsaanvraag bij de IND in? Gebruik hiervoor het
formulier ‘Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument’ op
www.ind.nl. Het aanvragen van een nieuwe verblijfsvergunning kost geld.
U betaalt de aanvraag als u de nieuwe verblijfsvergunning ophaalt.
Hebt u een vraag?
Bezoek de website van de IND, www.ind.nl of bel het algemene nummer van de
IND. Het telefoonnummer is 088 043 04 30. De IND is bereikbaar van maandag tot
en met vrijdag van 09.00 tot 17.00. Vanuit het buitenland belt u: +31 88 043 04
30.

Deze publicatie is een uitgave van:
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) | www.ind.nl
Aan de inhoud van deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen. Als de vertaling tot
interpretatieverschillen leidt, dan is de Nederlandse versie leidend. Tekst uit deze
uitgave mag onder bronvermelding worden gebruikt.
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