
Uw 
verblijfsvergunning

U hebt toestemming gekregen van de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) om in Nederland te wonen.  
U hebt daarom een verblijfsvergunning gekregen.  
Hieronder wordt uitgelegd: 
• wat er op uw verblijfsvergunning staat;
• wat u kunt met uw verblijfsvergunning;
• wat uw plichten zijn;
•  wat u nog moet doen nadat u uw eerste verblijfsvergunning 

hebt gekregen;
• hoe lang u buiten Nederland mag verblijven; 
•  wat u moet doen als u uw verblijfsvergunning kwijt bent of  

deze beschadigd is.

Welke gegevens staan er op uw verblijfsvergunning?

Op de voorkant van uw verblijfsvergunning:
1.  Naam: uw achternaam + voornamen; 
2.  Geslacht: M of V;
3.  Nationaliteit;
4.  Geboortedatum;
5/7.  Type document en opmerkingen:  

hier staan uw typenummer (5) en uw verblijfsrecht (7):
  • Type I: regulier bepaalde tijd;
  • Type II: regulier onbepaalde tijd;
  • Type III: asiel bepaalde tijd;
  • Type IV: asiel onbepaalde tijd;
  • Type V: EU-langdurig ingezetene;
  • Type EU/EER of Familielid EU/EER;
  • Type Familielid EU/EER;
  • Type Article 50 TEU;
6.  Geldig tot: de verblijfsvergunning is geldig tot deze datum.

Op de achterkant van uw verblijfsvergunning: 
8.  Opmerkingen:
  • De reden van uw verblijf in Nederland;
  •  Arbeidsrechten. Op de verblijfsvergunning staat of u mag 

werken in Nederland. Hier staat bijvoorbeeld arbeid niet 
toegestaan;

9.   Datum en plaats van afgifte: waar en wanneer u de verblijfs-
vergunning hebt gekregen;

10.  Ingangsdatum verblijfsrecht: vanaf deze datum hebt u 
verblijfsrecht in Nederland;

11. Geboorteplaats;
12.  V-nummer: onderaan de verblijfsvergunning staan de tien 

cijfers van uw V-nummer. Dat nummer staat achter de letters 
VNR. Uw V-nummer staat ook in brieven die u van de IND 
ontvangt. 

1

2 3 4

5 6

7

8

9

1110

12



Wat kunt u met deze verblijfsvergunning?

•  U kunt in Nederland wonen zolang uw verblijfsvergunning geldig 
is. U moet tot de einddatum van uw vergunning aan alle 
voorwaarden blijven voldoen. Dit geldt ook voor de (erkend) 
referent. 

•  U kunt zich met uw geldige verblijfsvergunning identificeren in 
Nederland. 

•  U kunt maximaal 90 dagen per 180 dagen in andere 
Schengenlanden verblijven, bijvoorbeeld voor een vakantie.  
U moet dan in ieder geval uw paspoort en verblijfsvergunning 
meenemen. Kijk voor meer informatie over het Schengengebied 
op ind.nl/schengengebied

Wat zijn uw wettelijke verplichtingen als u een  
verblijfsvergunning hebt?

U hebt een informatieplicht. Dit betekent dat u wettelijk verplicht 
bent veranderingen die van invloed kunnen zijn op uw verblijfsver-
gunning te melden aan de IND. Ook een (erkend) referent heeft een 
aantal wettelijke verplichtingen. Een referent is bijvoorbeeld uw 
echtgenoot, partner, onderwijsinstelling of werkgever.
Houdt u of uw referent zich niet aan de wettelijke verplichtingen, 
dan kan de IND een bestuurlijke boete opleggen.  
Voor meer informatie over de wettelijke plichten van u en de 
(erkend) referent, kijk op ind.nl.

Wat moet u doen nadat u uw eerste  
verblijfsvergunning hebt gekregen?

• Inschrijven bij de gemeente
  U moet zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij 

de gemeente van uw woonplaats, als u dat nog niet hebt gedaan. 
Als u zich inschrijft, krijgt u van de gemeente ook een burgerser-
vicenummer (BSN). Kijk voor meer informatie over een BSN en 
inschrijving van buitenlandse documenten op rijksoverheid.nl of 
bel 1400.

• Een medisch onderzoek laten doen
  Soms moet u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laten doen bij 

de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) bij u in  
de buurt. Dit moet zijn gebeurd binnen 3 maanden nadat u uw 
verblijfsvergunning hebt gekregen. 

• Een zorgverzekering afsluiten
  Als u nog geen zorgverkering hebt afgesloten in Nederland moet 

u dit zo snel mogelijk doen. Hebt u een verblijfsvergunning voor 
studie, working holiday (WHS/WHP) of culturele uitwisseling? 
Dan is een buitenlandse ziektekostenverzekering met dekking  
in Nederland ook voldoende. Hebt u een verblijfsvergunning voor 
studie, WHS/WHP of culturele uitwisseling maar u gaat werken in 
Nederland?. Dan moet u wel een Nederlandse zorgverzekering 
afsluiten. Kijk voor meer informatie over een zorgverzekering op 
rijksoverheid.nl of bel 1400.

• Inburgeren in Nederland
 Kijk voor meer informatie over inburgering op inburgeren.nl.

Verwerking van persoonsgegevens
De IND verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling  
van uw aanvraag, melding of verzoek. De IND houdt zich 
daarbij aan de regels die in de privacywetgeving staan.  
Op ind.nl/privacy leest u hoe de IND met uw gegevens omgaat 
en welke rechten u hebt. 

Wilt u meer informatie over uw verblijf in Nederland?

  ind.nl

 log in op ind.nl/mijnind

  088 043 04 30 (normaal tarief), op werkdagen  
van 9:00 tot 17:00 uur. Vanuit het buitenland  
belt u +31 88 043 04 30.

  IND Klantinformatiecentrum,  
Postbus 17, 9560 AA Ter Apel
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Hoe lang mag u buiten Nederland verblijven?

Als u een Nederlandse verblijfsvergunning hebt, moet u uw 
hoofdverblijf in Nederland hebben. Dit betekent dat u het grootste 
deel van het jaar in Nederland woont. Verblijft u langer dan  
6 maanden buiten Nederland? Of verblijft u in totaal 3 jaar achter 
elkaar langer dan 4 maanden buiten Nederland? Dan kan uw 
verblijfsvergunning worden ingetrokken of niet worden verlengd. 
Kijk voor meer informatie over hoofdverblijf in Nederland op  
ind.nl/hoofdverblijf.

Wat moet u doen bij beschadiging, verlies, diefstal of 
fouten op uw document?

Is uw verblijfsvergunning gestolen of verloren? Of is de verblijfs-
vergunning beschadigd of staan er onjuiste gegevens op?  
Dan moet u via ind.nl een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen.  
Bij diefstal of verlies moet u eerst aangifte doen bij de politie.


