Uw verblijfsvergunning

U hebt toestemming gekregen om in Nederland te verblijven.
Hierbij ontvangt u de bijbehorende verblijfsvergunning.
In deze publicatie staat onder meer uitleg over de gegevens
op de verblijfsvergunning.

Wat mag u met deze verblijfsvergunning?
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Met deze verblijfsvergunning mag u:
• in Nederland verblijven. Dat mag u zolang de verblijfs
vergunning geldig is en u aan de voorwaarden voldoet.
• in andere Schengenlanden verblijven. Dat mag u
maximaal 90 dagen per 180 dagen, bijvoorbeeld voor
een vakantie. U moet dan in ieder geval uw paspoort en
verblijfsvergunning meenemen. Kijk voor informatie en
een overzicht van de Schengenlanden op www.ind.nl.
• zich identificeren in Nederland.
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De gegevens op de verblijfsvergunning
De volgende gegevens staan op de voorkant van de
verblijfsvergunning:
1. Naam: uw achternaam + voornamen;
2. Expiratiedatum: de verblijfsvergunning is geldig tot
deze datum;
3. Plaats en datum afgifte: de plaats waar en de datum
waarop u de verblijfsvergunning hebt gekregen;
4. Type document: afhankelijk van uw verblijfsrecht staat
hier I, II, III, IV, V, EU/EER of Familielid EU/EER;
5. Bijzonderheden: hier staat welk verblijfsrecht u hebt.
De volgende gegevens staan op de achterkant van de
verblijfsvergunning:
6. • Geboortedatum en plaats;
• Nationaliteit;
• Geslacht;
7. Bijzonderheden:
•A
 ls de verblijfsvergunning een verblijfsdoel heeft, staat
dat hier. Uw verblijfsdoel is de reden van uw verblijf in
Nederland;
•A
 rbeidsrechten. Op de verblijfsvergunning staat of u
mag werken in Nederland en onder welke voorwaarden;
•A
 lgemene middelen. Er staat soms ook een opmerking
over een beroep op algemene middelen. Bijvoorbeeld:
‘Een beroep op de algemene middelen kan gevolgen
hebben voor het verblijfsrecht’. Als u bijvoorbeeld
bijstand krijgt kan de IND de verblijfsvergunning
intrekken. Wilt u meer informatie over uw recht op
algemene middelen? Neem dan contact op met uw
gemeente;
8. Ingangsdatum verblijfsrecht: vanaf deze datum hebt u
verblijfsrecht in Nederland;
9. V-nummer: onderaan de verblijfsvergunning staan de
10 cijfers van uw V-nummer. Dat nummer staat achter de
letters VNR. Uw V-nummer staat ook op post die u van de
IND ontvangt.

Zijn uw gegevens juist?
De verblijfsvergunning is een beschikking. Controleer uw
gegevens op de verblijfsvergunning goed. Zijn er gegeven
onjuist? Neem dan contact op met de IND. De contact
gegevens van de IND vindt u bij ‘Wilt u meer informatie’.
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Bent u het niet eens met de verblijfsvergunning?
Dan kunt u binnen 4 weken nadat u de verblijfsvergunning
hebt ontvangen bezwaar maken bij de IND. Kijk voor meer
informatie op www.ind.nl.

Wat moet u nu doen?
• Inschrijven bij de gemeente (Basisregistratie
Personen). Als u dat nog niet hebt gedaan, moet u zich
inschrijven bij de gemeente van uw woonplaats.
Als u zich inschrijft bij de gemeente krijgt u ook een
burgerservicenummer (BSN). Dat nummer hebt u nodig
als u bijvoorbeeld wilt werken.
• Een zorgverzekering afsluiten. U moet binnen 4 maan
den een zorgverzekering in Nederland afsluiten. Dit hoeft
niet als u een verblijfsvergunning voor studie of uitwisse
ling (uitgezonderd au pair) hebt. In dat geval is een
buitenlandse ziektekostenverzekering met dekking in
Nederland ook voldoende. Zodra u gaat werken moet u
wel een Nederlandse zorgverzekering afsluiten.
• Inburgeren in Nederland. Voor informatie over
inburgering kijkt u op www.inburgeren.nl of www.ind.nl.
Als u het inburgeringsexamen niet op tijd haalt, kan dat
gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht.
• Een tbc-onderzoek laten doen. Als u een nationaliteit
hebt waarvoor een tbc-plicht geldt, moet u binnen
3 maanden een onderzoek naar tuberculose (tbc) laten
doen bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
(GGD). Doet u dat niet, dan kan de verblijfsvergunning
worden ingetrokken. Kijk voor meer informatie op
www.ind.nl. In bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij
zwangerschap, bepaalt de GGD welk onderzoek u moet
laten doen. Neem voor meer informatie contact op met
de GGD, www.ggd.nl.
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Voor andere vragen, bijvoorbeeld over het burgerservice
nummer (BSN), kijkt u op www.rijksoverheid.nl. Ook kunt u
bellen naar telefoonnummer 1400.

Plichten
U bent wettelijk verplicht veranderingen binnen 4 weken
te melden aan de IND. Dat gaat om veranderingen die van
invloed kunnen zijn op uw verblijfsrecht. U gebruikt hier
voor het ‘Meldingsformulier voor vreemdeling’. Op dit
formulier staat welke veranderingen u moet melden.
Het formulier staat op www.ind.nl. Ook een referent is
verplicht om die veranderingen binnen 4 weken te melden
aan de IND. Een referent is bijvoorbeeld uw echtgenoot,
partner, onderwijsinstelling of werkgever.
Als u niet meer voldoet aan de voorwaarden van de verblijfs
vergunning, bijvoorbeeld omdat uw relatie is verbroken
of omdat u stopt met studeren, kan de IND de verblijfs
vergunning intrekken. Als uw verblijfsdoel verandert, u wilt
bijvoorbeeld gaan werken in plaats van studeren, moet u
of uw referent een andere verblijfsvergunning aanvragen.
Neem voor meer informatie contact op met de IND.

Zelfstandige verblijfsvergunning
Als u een afhankelijke verblijfsvergunning hebt, kunt u na
een bepaalde tijd een zelfstandige verblijfsvergunning aan
vragen. U dient de aanvraag in met het formulier
‘Aanvraagformulier humanitair niet-tijdelijk’. Ga voor dit
formulier en meer informatie naar www.ind.nl.

Beschadiging, verlies, diefstal of onjuiste gegevens
Is de verblijfsvergunning gestolen of bent u het verloren?
Dan moet u daarvan aangifte doen bij de politie.
Vervolgens vraagt u een nieuwe verblijfsvergunning aan bij
de IND. Is de verblijfsvergunning beschadigd of staan er
onjuiste gegevens op? Ook dan moet u een nieuwe verblijfs
vergunning aanvragen. U gebruikt daarvoor het formulier
‘Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingen
document’. Het formulier staat op www.ind.nl. Het aan
vragen van een nieuwe verblijfsvergunning kan geld kosten.

Verblijven buiten Nederland
Als u het grootste deel van het jaar buiten Nederland gaat
verblijven, kan dat gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht.
Vraag altijd eerst bij de IND naar de mogelijkheden.

Het niet nakomen van de plichten

Permanent vertrek uit Nederland

Als u of uw referent zich niet houdt aan de wettelijke
plichten op grond van de Vreemdelingenwet, kan de IND
een bestuurlijke boete opleggen. Als regel geeft de IND bij
een eerste overtreding een waarschuwing. Bij een volgende
overtreding kan de IND een bestuurlijke boete opleggen.
Het maximale bedrag voor een onderneming, rechts
persoon of andere organisatie is € 3.000 en voor particu
lieren € 1.500 per overtreding. Bij herhaling kan de IND de
boete verhogen met 50%.

Vertrekt u voorgoed uit Nederland? Dan moet u of uw
referent dat melden bij de IND. Ook bent u verplicht de
verblijfsvergunning in te leveren bij de IND. De IND kan
sancties opleggen als u dat niet doet. Daarnaast moet u zich
uitschrijven bij de gemeente. U kunt de verblijfsvergunning
inleveren bij een van onze loketten of opsturen naar:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Bureau Documenten
Postbus 7025, 8007 HA Zwolle

Als er sprake is van een ernstige overtreding van de wette
lijke plichten, kan de IND zonder waarschuwing een
bestuurlijke boete opleggen.

Verwerking van persoonsgegevens

Verlengen
Op de verblijfsvergunning staat de dag waarop de verblijfs
vergunning verloopt. Vanaf die dag is de verblijfsvergunning
niet meer geldig. Het is belangrijk dat u de geldigheidsduur
van de verblijfsvergunning op tijd verlengt. Op tijd betekent
in ieder geval vóór de datum dat de verblijfsvergunning
verloopt. U kunt uw verlengingsaanvraag 3 maanden voor
afloop van de geldigheidsduur indienen.
Let op! Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de geldig
heidsduur van de verblijfsvergunning op tijd te verlengen.
Als u de geldigheidsduur niet op tijd verlengt, kan dat gevol
gen hebben voor uw verblijfsrecht.
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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 bijvoor
beeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt
u informatie krijgen over waarom de IND deze gegevens ver
werkt en aan wie deze zijn doorgegeven. Op www.ind.nl
leest u hoe de IND met uw gegevens omgaat en welke rech
ten u hebt. Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw
rechten.
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Wilt u meer informatie?
• Kijk op de website van de IND, www.ind.nl.
• Twitter; hebt u een algemene vraag, dan kunt u die
stellen op Twitter via @IND_NL. De IND beantwoordt uw
vragen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Vermeld van
wege uw privacy geen V-nummer en andere persoonlijke
informatie. De IND reageert via @IND_NL niet inhoude
lijk op vragen of opmerkingen over uw dossier.
• Bel met de IND. Het telefoonnummer is 088 043 04 30
(voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke
tarief ). De IND is bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en
17:00 uur. Vanuit het buitenland belt u +31 88 043 04 30.
• Vul het e-mailformulier in op www.ind.nl.
• Stuur een brief naar:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Klantinformatiecentrum
Postbus 17, 9560 AA Ter Apel
• Ga naar een IND-loket. Kijk op www.ind.nl voor de
dichtstbijzijnde vestiging.
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