Aanvraag voor een ‘machtiging tot voorlopig verblijf - nareis
asiel' (647)
Herhaalde aanvraag na problemen met eerste mvv door het coronavirus
1.

Wie kan deze aanvraag indienen?
U (de referent) wilt uw gezinsleden naar Nederland halen voor gezinshereniging. U hebt eerder een mvv
aangevraagd voor uw gezinsleden in het buitenland. U kunt dit formulier alleen gebruiken als:
•
uw gezinsleden de mvv niet konden ophalen door het coronavirus; of
•
uw gezinsleden niet met een mvv naar Nederland konden reizen door het coronavirus.
Let op! U kunt dit formulier maar één keer gebruiken.

2.

Gegevens van u
Vul hier uw persoonsgegevens in.

2.1

V-nummer (indien bekend)

2.2

Naam

Achternaam

(zoals opgenomen in de
Basisregistratie Personen)
Voornamen

2.3

Geboortedatum

2.4

Woonadres

Dag

Maand

Jaar

Straat

Huisnummer en toevoeging

Postcode

Plaats
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3.

Gegevens van de gezinsleden voor wie u de mvv aanvraagt
Vul hier de gegevens van uw gezinsleden in. Het v-nummer en zaaknummer vindt u in de brieven die de IND tijdens
de vorige aanvraag heeft gestuurd. U vindt deze nummers aan de zijkant van de brief.
Gezinslid 1

3.1

V-nummer gezinslid 1

3.2

Naam gezinslid 1

Achternaam

Voornamen

3.3

Geboortedatum gezinslid 1

3.4

Zaaknummer gezinslid 1

Dag

Maand

Jaar

Maand

Jaar

Maand

Jaar

Gezinslid 2
3.5

V-nummer gezinslid 2

3.6

Naam gezinslid 2

Achternaam

Voornamen

3.7

Geboortedatum gezinslid 2

3.8

Zaaknummer gezinslid 2

Dag

Gezinslid 3
3.9

V-nummer gezinslid 3

3.10

Naam gezinslid 3

Achternaam

Voornamen

3.11

Geboortedatum gezinslid 3

3.12

Zaaknummer gezinslid 3

Dag
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Gezinslid 4
3.13

V-nummer gezinslid 4

3.14

Naam gezinslid 4

Achternaam

Voornamen

3.15

Geboortedatum gezinslid 4

3.16

Zaaknummer gezinslid 4

Dag

Maand

Jaar

Maand

Jaar

Gezinslid 5
3.17

V-nummer gezinslid 5

3.18

Naam gezinslid 5

Achternaam

Voornamen

3.19

Geboortedatum gezinslid 5

3.20

Zaaknummer gezinslid 5

4.

Dag

Vragen
Beantwoord de volgende vragen.

4.1

Bij welke ambassade willen uw
gezinsleden de mvv ophalen?

4.2

Bij welke ambassade wilden uw
gezinsleden vorige keer de mvv
ophalen?

4.3

A
Als uw gezinsleden de mvv niet op
tijd konden ophalen bij de
ambassade, leg uit waarom niet:

B
Als uw gezinsleden niet op tijd met
de mvv naar Nederland konden
reizen, leg uit waarom niet:
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4.4

U hebt eerder een aanvraag
gedaan voor uw gezinsleden. Zijn
er vanaf dat moment nog
veranderingen geweest binnen uw
gezin?

5.

 Ja.
 Nee
Zo ja, leg uit:

Gegevens contactpersoon
Kruis aan wat voor u geldt.

 Ik krijg geen hulp van VluchtelingenWerk, NIDOS, een gemachtigde of advocaat.
 Ik krijg wel hulp van VluchtelingenWerk, NIDOS, een gemachtigde of advocaat.
Vul hieronder de gegevens van de contactpersoon in.
5.1

Naam contactpersoon

5.2

Naam organisatie

5.3

Adres

Straat

Huisnummer en toevoeging

Postcode

Plaats

5.4

Telefoonnummer

5.5

E-mail

5.6

Bereikbaarheid contactpersoon

 Maandag
 Dinsdag
 Woensdag

5.7

Kruis aan als u hulp krijgt van

 De IND stuurt mij brieven over de aanvraag. Ik geef de IND

VluchtelingenWerk

 Donderdag
 Vrijdag

toestemming om mijn contactpersoon van VluchtelingenWerk een kopie
van deze brieven te sturen. Ik kan deze toestemming op elk moment
stoppen.

7021-2021/1

4

6.

Handtekening referent

6.1

Naam

6.2

Plaats en datum

Plaats

Dag

6.3

7.

Maand

Jaar

Handtekening

Aanvraag opsturen
Stuur dit aanvraagformulier per (aangetekende) post naar de IND.
•

Doe alles in één envelop.

•

Plak voldoende postzegels op de envelop.

•

Gebruik geen nietjes of paperclips.

Stuur dit formulier op naar:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 16
9560 AA Ter Apel

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.
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