Aanvraag
voor verblijf op grond van de
Afsluitingsregeling langdurig
verblijvende kinderen
Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen.
Voor wie is dit formulier?
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfs
vergunning als u verblijf wilt aanvragen op grond van de Afsluitings
regeling langdurig verblijvende kinderen.
Leest u eerst de informatie over de Afsluitingsregeling langdurig
verblijvende kinderen op de website van de Immigratie- en Naturalisatie
dienst (IND) (www.ind.nl). Hier vindt u informatie over de voorwaarden
en de aanvraagprocedure.
Belangrijk! Alle lopende procedures voor aanvragen op grond van de
Definitieve Regeling langdurig verblijvende kinderen, waaronder (hoger)
beroepsprocedures worden beoordeeld op basis van de Afsluitings
regeling. U hoeft in dat geval geen nieuwe aanvraag in te dienen.
Als u op 29 januari 2019 wel in Nederland en u op een COA-locatie
(inclusief een gezinslocatie en de vrijheidsbeperkende locatie) verbleef
of onder toezicht van het NIDOS stond, zal de IND onder de daarvoor
geldende voorwaarden uw eerder afgewezen aanvraag ambtshalve
herbeoordelen. Uw eerdere aanvraag komt in aanmerking voor een
herbeoordeling als deze alleen is afgewezen op het meewerkcriterium.
Als uw eerdere aanvraag (ook) om andere redenen is afgewezen dan
komt uw eerdere aanvraag niet aanmerking voor een herbeoordeling.
Als u in aanmerking komt voor de herbeoordeling van uw eerdere
aanvraag voor verblijf op grond van de ‘Definitieve Regeling langdurig
verblijvende kinderen’ hoeft u dit formulier niet in te vullen. U hoeft
geen actie te ondernemen en u hoeft geen leges te betalen.
Als u op 29 januari 2019 wel in Nederland maar u niet op een COAlocatie (inclusief een gezinslocatie en de vrijheidsbeperkende locatie)
verbleef of onder toezicht van het NIDOS stond, zal de IND niet ambts
halve overgaan tot herbeoordeling. In dat geval kan niet met voldoende
zekerheid worden vastgesteld dat u op 29 januari 2019 in Nederland
verbleef. Tevens is er in dat geval niet voldoende zekerheid over uw
verblijfsadres en uw actuele gezinssamenstelling. U dient dan dit
formulier in te vullen en bij de IND in te dienen om de IND te verzoeken
om over te gaan tot herbeoordeling. De IND beoordeelt of uw eerdere
aanvraag toch voor herbeoordeling in aanmerking komt. Indien uw
aanvraag voor deze herbeoordeling in aanmerking komt, hoeft u geen
leges te betalen. Indien uw aanvraag niet voor herbeoordeling in
aanmerking komt, wordt deze aanvraag aangemerkt als nieuwe aan
vraag. U bent dan wel leges verschuldigd.
Indien u op 29 januari 2019 in Nederland verbleef maar u niet voor
herbeoordeling in aanmerking komt en u een nieuwe aanvraag wenst in
te dienen, dient u dit formulier in te vullen en bij de IND in te dienen.
U bent hiervoor zoals gebruikelijk wel leges verschuldigd.
Voor meer informatie kunt u bellen met de IND. Het telefoonnummer is
088 0430 430. Vanuit het buitenland belt u +31 88 0430 430.

Dit formulier kan gebruikt worden voor zowel de hoofdaanvrager die
een beroep doet op de Afsluitingsregeling alsmede zijn gezinsleden.
Onder gezinsleden verstaat de IND:
• ouders;
•	minderjarige broer(s)of zus(sen) die op 29 januari 2019 minderjarig
waren;
•	meerderjarige broer(s)of zus(sen) die op 29 januari 2019 nog
onderdeel vormen van het gezin.
Op het moment van beoordeling moet de feitelijke gezinsband nog
bestaan.
Indiening aanvraag
Dien uw aanvraag in binnen twee weken na inwerkingtreding van de
Afsluitingsregeling. De Afsluitingsregeling treedt in werking de dag
nadat deze is gepubliceerd. Uiterlijk twee weken later dient uw schrifte
lijke aanvraag te zijn ontvangen. Deze einddatum kunt u na publicatie
van de Afsluitingsregeling ook vinden op de website van de IND
(www.ind.nl). Zorgt u er voor dat u dit formulier en de bijlagen volledig
hebt ingevuld en ondertekend. U hoeft ten behoeve van een beoordeling
van de Afsluitingsregeling geen bewijsstukken bij te voegen.
De IND beoordeelt aan de hand van de over u bekende gegevens of u in
aanmerking komt. In het geval de IND verdere gegevens van u verlangd,
zal u daartoe apart de gelegenheid krijgen. Wel wordt van u verlangd dat
u de volgende bijlages invult:
• Antecedentenverklaring
• Verklaring intrekken lopende procedures
•	Bijlage Gezinsleden langdurig verblijvende kinderen (indien van
toepassing)
U stuurt het aanvraagformulier en de bijlagen per post naar de IND.
Verdere gegevens en bescheiden, anders dan genoemd in dit formulier,
hoeft u bij uw aanvraag niet in te dienen. Stuur uw aanvraag naar het
volgende adres:
> 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 bete
kent 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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Wat is uw situatie

Kruis aan welke situatie van toepassing is.
>	

n u
 de Turkse nationaliteit heeft en het afgelopen jaar legaal in Nederland heeft gewerkt;
n u (ex-)gezinslid bent van een werknemer met de Turkse nationaliteit
en met deze werknemer met de Turkse nationaliteit heeft samen
gewoond;
n u de Turkse nationaliteit heeft en u in Nederland arbeid als zelfstandige wilt verrichten;
n u in Nederland bent geboren, 12 jaar of jonger bent en uw hoofdverblijf niet buiten Nederland heeft verplaatst;
n u het minderjarige kind bent van een houder van een verblijfsvergunning op tijdelijke humanitaire gronden, verband houdend met
mensenhandel of eergerelateerd geweld of huiselijk geweld;
n u niet uit Nederland kunt vertrekken;
n u een minderjarig kind bent en ten minste 3 jaar feitelijk in Nederland
heeft verbleven;
n u wilt verblijven bij een gezinslid met een verblijfsvergunning asiel,
maar een andere nationaliteit heeft dan dit gezinslid;
n u wil verblijven bij uw Nederlandse minderjarige kind van wie u de
enige verzorgende ouder bent;
n u heeft verbleven als een Europese blauwe kaart houder in een
andere lidstaat;
n u slachtoffer bent van mensenhandel en u geen aangifte wilt of kunt
doen of anderszins medewerking kunt verlenen aan de strafrechtelijke opsporing en vervolging van de mensenhandelaar in verband met
een ernstige bedreiging en/of een medische of psychische beperking
en/of minderjarigheid;
n u bent zonder verblijfsvergunning slachtoffer of getuige-aangever
van mensenhandel en kan of wil om zwaarwegende omstandigheden
geen aangifte doen of medewerking verlenen aan de strafrechtelijke
opsporing van de mensenhandelaar;
n u bent zonder verblijfsvergunning slachtoffer geworden of u dreigt
slachtoffer te worden van huiselijk of eergerelateerd geweld;
n u om gezondheidsredenen geen mvv in uw land van herkomst kunt
aanvragen;
n u slachtoffer of getuige-aangever bent van mensenhandel;
n u niet uit Nederland kunt vertrekken omdat dit in strijd is met
artikel 8 van het EVRM;
n anders: er is sprake van bijzondere en individuele omstandigheden,
op grond waarvan u niet terug kunt keren naar uw land herkomst om
een mvv aan te vragen.

1.1		U verbleef op 29 januari 2019 in Nederland
n	U wilt een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning op grond van
de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen.
1.2		U hebt een geldige verblijfsvergunning in Nederland en u wilt de
verblijfsvergunning wijzigen in het verblijfsdoel Afsluitingsregeling
langdurig verblijvende kinderen
		Let op! Deze mogelijkheid bestaat alleen indien u in het bezit bent van een verblijfs
vergunning onder een beperking verband houdend met:
- tijdelijke humanitaire gronden;
- medische behandeling;
- studie.
n	U wilt een aanvraag indienen voor het wijzigen van het verblijfsdoel van
uw verblijfsvergunning in het verblijfsdoel ‘Afsluitingsregeling langdurig
verblijvende kinderen’.
1.3		U hebt een nationaliteit waar een machtiging tot voorlopig verblijf
(mvv) voor nodig is. U heeft geen mvv nodig om een inhoudelijk
beroep te doen op de Afsluitingsregeling. U komt namelijk voor vrijstelling van het mvv-vereiste in aanmerking als u in aanmerking komt
voor verblijf op grond van de Afsluitingsregeling. Volg de volgende
instructies als u denkt dat daarnaast een bijzondere situatie op u van
toepassing is.
n	U wilt een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning (zonder mvv)
		>	Kruis hieronder aan welke situatie van toepassing is.
		

U vraagt vrijstelling van het mvv-vereiste, omdat:
n u een beroep doet op de Afsluitingsregeling.

		Indien u nog om aanvullende redenen voor vrijstelling van het mvvvereiste in aanmerking wenst te komen, kunt u dat hieronder aangeven.
Meer informatie over aanvullende vrijstellingscategorieën vindt u op de
website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) (www.ind.nl).
n de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning is verlopen;
n u verblijft als gezinslid bij iemand die een geprivilegieerde status
heeft gehad;
n u 7 jaar of langer op een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat heeft gewerkt;

2		

Tuberculose
U wilt een verblijfsvergunning aanvragen in Nederland. U moet misschien eerst een onderzoek naar (en een
behandeling van) tuberculose (tbc) ondergaan. Dit is afhankelijk van uw situatie.

Kruis aan welke situatie van toepassing is
>	

n	
U hoeft geen tbc-onderzoek te ondergaan, want u hebt een geldige verblijfsvergunning in Nederland.
n	
U hoeft geen tbc-onderzoek te ondergaan, want u bent in Nederland geboren en u hebt uw hoofdverblijf
sinds uw geboorte niet buiten Nederland verplaatst.
n	
U bent een pleegkind of adoptiekind dat met goed gevolg een tbc-keuring in het land van herkomst heeft
doorstaan en u voegt een recente medische verklaring toe waaruit dit blijkt.
n	
U hoeft geen tbc-onderzoek te ondergaan, want u hebt de nationaliteit van één van de landen genoemd in
de bijlage ‘Vrijstelling tbc-plicht’.
U hebt een andere nationaliteit en:
n	
u hebt al een tbc-onderzoek ondergaan in Nederland. Voeg bij de aanvraag een origineel en recent
‘Verwijzingsformulier tbc-onderzoek’ mee. Dit formulier is het bewijs dat u een tbc-onderzoek hebt
ondergaan in Nederland. Dit formulier mag niet ouder zijn dan 6 maanden; of
n	
u hebt nog geen tbc-onderzoek ondergaan in Nederland. Vul dan de bijlage ‘Intentieverklaring
tbc-onderzoek’ in en voeg deze bij de aanvraag. U moet deze bijlage zelf ondertekenen.
Als u in Nederland bent, maak dan een afspraak voor het onderzoek met de GGD in de regio waar u woont of
gaat wonen (zie voor meer informatie www.ggd.nl). Neem de bijlage ‘Verwijzingsformulier tbc-onderzoek’ mee
naar de GGD. De GGD stuurt het formulier vervolgens naar de IND.

7053

Aanvraag
3		
Kruis aan welke situatie van toepassing is.
>	

Als u een aanvraag voor uzelf en voor uw
gezinsleden wilt indienen moet u beide situaties
aankruisen.

3 van 4
voor verblijf op grond van de Afsluitingsregeling
langdurig verblijvende kinderen
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen
n	
U wilt verblijf aanvragen op grond van de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen
als hoofdpersoon (473)
Voeg bij uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
• een kopie van het paspoort (indien aanwezig);
• 	als uw gezinsleden ook een aanvraag indienen op grond van de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende
kinderen de bijlage ‘Gezinsleden Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen’;
• een volledig ingevulde en ondertekende bijlage ‘Verklaring tot intrekking van lopende procedures’.
n	
U wilt tevens verblijf aanvragen op grond van de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen
als gezinslid (474)
Voeg bij uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
• een kopie van het paspoort (indien aanwezig);
• een volledig ingevulde en ondertekende bijlage ‘Verklaring tot intrekking van lopende procedures’.

4		Biometrische gegevens (vingerafdrukken en pasfoto), handtekening
en Antecedentenverklaring
•	U moet uw vingerafdrukken laten afnemen en een gezichtsopname (pasfoto) laten maken met het oog
op de vaststelling van uw identiteit. De biometrische gegevens zijn ook nodig voor het aanmaken van een
verblijfsdocument. Daarnaast is voor het verblijfsdocument uw handtekening nodig. U stuurt de aanvraag
per post naar de IND. U ontvangt daarna een brief van de IND. In die brief legt de IND uit wanneer u uw
vingerafdrukken en een pasfoto kunt laten maken en uw handtekening kunt zetten.
• Voeg de ingevulde en ondertekende bijlage Antecedentenverklaring bij het aanvraagformulier.

								5		Gegevens van u
5.1		

V-nummer (indien bekend)

5.2		

Burgerservicenummer (indien bekend)

invullen in blokletters

Achternaam (zoals in het paspoort)

5.3		

Naam

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is											Dag		Maand		Jaar

5.4		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

5.5		

Geboorteplaats

|

5.6		

Geboorteland

|

5.7		

Nationaliteit

|
Straat																										Nummer

5.8		Woonadres

|																											|
Postcode										 Plaats

|												|
5.9		

Telefoonnummer

|

5.10		

E-mail

|
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Identificatie
Voeg bij uw aanvraag een kopie van uw paspoort (indien aanwezig) met uw identiteitsgegevens.
Maak ook kopieën van de pagina’s met reisstempels. Kopieer geen lege pagina’s.
U moet dit paspoort meenemen bij het ophalen van uw verblijfsdocument.
Bent u jonger dan 18 jaar en hebt u geen eigen paspoort?
Voeg dan een kopie toe van het paspoort van de ouder waarin u staat bijgeschreven.
Kopieer ook de pagina’s met reisstempels. Kopieer geen lege pagina’s.

7		

Ondertekening
Als u dit formulier ondertekent, krijgt u rechten en plichten. Als u niet weet welke rechten en plichten dit zijn,
kijk dan op www.ind.nl.
Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de
uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze
gegevens daarvoor nodig hebben. Ik geef wijzigingen in mijn situatie die gevolgen hebben voor mijn verblijfsrecht, direct door aan de IND. Ik ben mij ervan bewust dat wanneer ik dit niet doe, dit gevolgen kan hebben
voor mijn verblijfsrechtelijke positie. Ik weet dat mij een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Ik weet wat
mijn rechten en plichten zijn.
Ik lever dit formulier en						

(aantal) bijlagen/bewijsmiddelen in.

|

7.1		

Naam

7.2		

Plaats en datum

|																		

7.3		

Handtekening

|

Plaats																	Dag		Maand		Jaar

8		

Indienen van de aanvraag
Stuur uw aanvraag op als u alle benodigde bewijsmiddelen die nodig zijn voor de aanvraag,
hebt verzameld, gekopieerd en bijgevoegd.
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Deze verklaring hoeft alleen ingevuld te worden als de vreemdeling 12 jaar
of ouder is. Let op! Het invullen van de antecedentenverklaring in strijd met
de waarheid levert een strafbaar feit op, waarvan in alle gevallen aangifte
wordt gedaan.

1		
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

Bijlage
Antecedentenverklaring

Verklaring
n Ik verklaar dat:
•	ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot een gevangenisstraf of een
vrijheidsontnemende maatregel;
•	ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot het verrichten van onbetaalde arbeid
ten algemene nutte of een taakstraf;
• ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd heb gekregen;
• ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een transactieaanbod heb aanvaard;
• ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een strafbeschikking opgelegd heb gekregen;
• ik op dit moment niet vanwege het plegen van een misdrijf ben onderworpen aan strafvervolging;
•	ik nooit verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals bedoeld
in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf,
een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme),
of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld
terroristische handelingen); en
•	het mij bekend is dat een veroordeling vanwege het begaan van een misdrijf kan leiden tot
verblijfsweigering of verblijfsbeëindiging.
•	ik geen onjuiste gegevens heb overgelegd tijdens eerdere verblijfsprocedures;
• ik in het verleden niet illegaal in Nederland heb verbleven;
• op mij geen inreisverbod van toepassing is.
n Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:

|

2		

Ondertekening door de vreemdeling
Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld

2.1		

Naam

|
Dag			Maand		Jaar								V-nummer

2.2		

			

Geboortedatum en V-nummer

Plaats																	Dag		Maand		Jaar

2.3		

Plaats en datum

|																		

2.4		

Handtekening

|
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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Bijlage
Intentieverklaring tbc-onderzoek

Om een verblijfsvergunning te verkrijgen, moet u (of de persoon die u
vertegenwoordigt) bereid zijn een onderzoek naar en - indien nodig behandeling van tuberculose (tbc) te ondergaan. Wanneer u samen met
uw aanvraag de ingevulde intentieverklaring tbc-onderzoek bij de IND
indient (en u ook aan alle overige voorwaarden voldoet), verleent de IND
u zo snel als mogelijk een verblijfsvergunning.

Stuur de ingevulde en ondertekende intentieverklaring mee met uw
aanvraag voordat u een afspraak maakt bij de Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst (GGD). U verklaart hiermee bereid te zijn een onderzoek naar en, zo nodig, een behandeling van tuberculose te ondergaan.
Bij de afspraak met de GGD moet u het verwijzingsformulier zo volledig
mogelijk ingevuld (deel 1) meenemen.

U krijgt deze vergunning onder de nadrukkelijke voorwaarde dat u ook
daadwerkelijk binnen drie maanden na afgifte van uw verblijfsdocument
een tbc-onderzoek ondergaat. Mocht na afgifte van het verblijfsdocument blijken dat u - ondanks ondertekening van de intentieverklaring
- niet binnen de termijn van drie maanden een tbc onderzoek heeft
ondergaan, zal dit tot intrekking van de verleende vergunning kunnen
leiden.

De verplichting voor het onderzoek geldt niet als u de nationaliteit hebt
van één van de landen genoemd in de bijlage ‘Vrijstelling tbc-plicht’
De verplichting voor het onderzoek geldt ook niet als u een EU-verblijfsvergunning hebt voor langdurig ingezetenen afgegeven door een ander
EU-land of zijn/haar gezinslid bent en in een ander EU-land reeds als
gezinslid van de langdurig ingezetene bent toegelaten.

1		
1.1		Aanvraag vergunning arbeid,
vermogende vreemdeling, lerend
werken of studie?
1.2		

Gegevens van de te onderzoeken vreemdeling (de aanvrager)
n Ja		 n Nee

V-nummer (indien bekend)
Achternaam (zoals in het paspoort)

1.3		

Naam

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is											Dag		Maand		Jaar

1.4		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

1.5		

Geboorteplaats

|

1.6		

Geboorteland

|

1.7		

Nationaliteit

|
Straat																										Nummer

1.8		

Woonadres

|																											|
Postcode										 Plaats

			 |
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

1.9		

Burgerlijke staat

n ongehuwd

n gehuwd n geregistreerd partnerschap

n gescheiden

Nummer														Land

1.10		

Paspoortgegevens

|																|
Geldig van (datum)												Geldig tot (datum)

|																|
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n weduwe/weduwnaar

2 van 2

n Nee							> Ga naar 2 'Ondertekening'
n Echtgeno(o)t(e)				> Vul hieronder de gevraagde gegevens verder in
n (Geregistreerd) partner		 > Vul hieronder de gevraagde gegevens verder in

1.11.1	Heeft u een echtgeno(o)t(e) of
(geregistreerd) partner?

Achternaam (zoals in het paspoort)

1.11.2

|

Naam

Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is

1.11.3

Geslacht

n Man n Vrouw
Straat																										Nummer

1.11.4

|																											|

Woonadres

Postcode										 Plaats

			 |
1.11.5

|

Nationaliteit

2		

Ondertekening
Ik verklaar bereid te zijn mee te werken aan het onderzoek naar en aan behandeling van eventuele tuberculose.
Ik ben op de hoogte van het feit dat ik uiterlijk binnen drie maanden na afgifte van een verblijfsdocument een
tbc-onderzoek moet ondergaan. Als ik dit niet doe, kan dit gevolgen hebben voor mijn verblijfsrecht in Nederland.

2.1		

Naam vreemdeling

|
Plaats																	Dag		Maand		Jaar

2.2		

Plaats en datum

|																		

2.3		

Handtekening vreemdeling

|

2.4		Naam indien wettelijke
vertegenwoordiger

|

2.5		

|																		

Plaats en datum

2.6		Handtekening wettelijke
vertegenwoordiger

Plaats																	Dag		Maand		Jaar

|

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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Bijlage
Verwijzingsformulier tbc-onderzoek

Om een verblijfsvergunning te verkrijgen, moet u (of de persoon die u
vertegenwoordigt) bereid zijn een onderzoek naar en - indien nodig behandeling van tuberculose (tbc) te ondergaan. Wanneer u samen met
uw aanvraag de ingevulde intentieverklaring tbc-onderzoek bij de IND
indient (en u ook aan alle overige voorwaarden voldoet), verleent de IND
u zo snel als mogelijk een verblijfsvergunning.

Vul het verwijzingsformulier in voordat u een afspraak maakt bij de
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Zie ook voor informatie
over de GGD: www.ggd.nl. Het ingevulde en door de GGD ondertekende
formulier, waaruit blijkt dat u een tbc-onderzoek hebt ondergaan, dient
binnen drie maanden na de afgifte van uw verblijfsdocument door de
IND te zijn ontvangen van de GGD.

U krijgt deze vergunning onder de nadrukkelijke voorwaarde dat u ook
daadwerkelijk binnen drie maanden na afgifte van uw verblijfsdocument
een tbc-onderzoek ondergaat. Mocht na afgifte van het verblijfsdocument
blijken dat u - ondanks ondertekening van de intentieverklaring - niet
binnen de termijn van drie maanden een tbc onderzoek heeft ondergaan, zal dit tot intrekking van de verleende vergunning kunnen leiden.

De verplichting voor het onderzoek geldt niet als u de nationaliteit hebt
van één van de landen genoemd in de bijlage ‘Vrijstelling tbc-plicht’.
De verplichting voor het onderzoek geldt ook niet als u een EG-verblijfsvergunning hebt voor langdurig ingezetenen afgegeven door een ander
EU-land of zijn/haar gezinslid bent en in een ander EU-land reeds als
gezinslid van de langdurig ingezetene bent toegelaten.

Voor het ondergaan van het tbc-onderzoek dient u een afspraak te
maken met de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Bij deze
afspraak moet u het verwijzingsformulier zo volledig mogelijk ingevuld
(deel 1) meenemen.

1		

Gegevens van de te onderzoeken vreemdeling (de aanvrager)
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verzoekt de directeur van de Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst (GGD) de hierna te noemen persoon te onderzoeken op tuberculose (aan de
ademhalingsorganen), als bedoeld in de Vreemdelingencirculaire.

> De vreemdeling (de aanvrager) vult dit gedeelte (deel 1) in
1.1		

V-nummer (indien bekend)
Achternaam (zoals in het paspoort)

1.2		

Naam

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is											Dag		Maand		Jaar

1.3		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

1.4		

Geboorteplaats

|

1.5		

Geboorteland

|

1.6		

Nationaliteit

|

b04

2 van 2

Straat																										Nummer

1.7		

|																											|

Woonadres (in Nederland)

Postcode										 Plaats

			 |
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

1.8		

Burgerlijke staat

n ongehuwd

n gehuwd n geregistreerd partnerschap

n gescheiden

n weduwe/weduwnaar

Nummer														Land

1.9		

|																|

Paspoortgegevens

Geldig van (datum)												Geldig tot (datum)

|																|
n Nee							> Ga naar 2 ‘Verklaring GGD-arts’
n Echtgeno(o)t(e)				> Vul hieronder de gevraagde gegevens verder in
n (Geregistreerd) partner		 > Vul hieronder de gevraagde gegevens verder in

1.10.1	Heeft u een echtgeno(o)t(e) of
(geregistreerd) partner?

Achternaam (zoals in het paspoort)

1.10.2

|

Naam

Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is

1.10.3

Geslacht

n Man n Vrouw
Straat																										Nummer

1.10.4

|																											|

Woonadres

Postcode										 Plaats

			 |
1.10.5

|

Nationaliteit

2		

Verklaring GGD-arts
Ondergetekende, als geneeskundige verbonden aan de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, verklaart
dat hij/zij de in dit formulier genoemde vreemdeling onder onderstaand nummer, ten behoeve van de
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, heeft onderzocht op tuberculose (aan de ademhalingsorganen).

> De GGD-arts vult dit gedeelte (deel 2) in
2.1		

Naam GGD

|

2.2		

Naam arts

|
Nummer onderzoek													Dag		Maand		Jaar

2.3		

Nummer en datum onderzoek

|																		
Plaats																	Dag		Maand		Jaar

2.4		

Plaats en datum

|																		

2.5		

Handtekening arts

|

> De GGD stuurt deze verklaring volledig ingevuld en ondertekend op naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
Gebruik het adres dat van toepassing is op de situatie van de vreemdeling.

2.6		

Verklaring op sturen

Heeft de vreemdeling een aanvraag ingediend voor het verblijfsdoel arbeid, wetenschappelijk onderzoeker,
arbeid als kennismigrant, vermogende vreemdeling, lerend werken, seizoenarbeid, of studie?

Ja	   Immigratie-en Naturalisatiedienst			 Nee  Immigratie-en Naturalisatiedienst
			Postbus 5, 9560 AA Ter Apel								Postbus 17, 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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Bijlage
Verklaring tot intrekking van lopende
procedures
1		
1.1		

Gegevens van de vreemdeling

V-nummer
Achternaam (zoals in het paspoort)

1.2		

|

Naam

Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is											Dag		Maand		Jaar

1.3		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

1.4		

Geboorteplaats

|

1.5		

Geboorteland

|

1.6		

Nationaliteit

|

>

Ik verklaar:
n dat ik alle lopende procedures om een verblijfsvergunning en daaraan gerelateerde procedures
onvoorwaardelijk intrek bij verblijfsverlening op grond van de regeling langdurig verblijvende kinderen.

Kruis aan

2		

Ondertekening
Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld
Plaats																	Dag		Maand		Jaar

2.1		

Plaats en datum

2.2		Handtekening

|																		

|

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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Bijlage
Gezinsleden Afsluitingsregeling
langdurig verblijvende kinderen
1		
1.1		

Burgerservicenummer (indien bekend)

1.2		

V-nummer

Gegevens van de hoofdaanvrager

Achternaam (zoals in het paspoort)

1.3		

|

Naam

Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is											Dag		Maand		Jaar

1.4		

n Man n Vrouw													

Geslacht en geboortedatum

Geboorteplaats 											Geboorteland

1.5		

Geboorteplaats en geboorteland

|															|

1.6		

Nationaliteit

|

2		

Gegevens van de gezinsleden
Gezinslid 1

2.1		

Burgerservicenummer (indien bekend)

2.2		

V-nummer
Achternaam (zoals in het paspoort)

2.3		

Naam

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is											Dag		Maand		Jaar

2.4		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													
Geboorteplaats 											Geboorteland

2.5		

Geboorteplaats en geboorteland

|															|

2.6		

Nationaliteit

|
> Kruis aan wat van toepassing is

2.7		

Relatie tot de hoofdpersoon

n Ouder				n Broer/zus			
Gezinslid 2

2.8		

Burgerservicenummer (indien bekend)

2.9		

V-nummer

b34

n (Geregistreerd) partner/echtgeno(o)t(e)			

n Kind

2 van 2

Achternaam (zoals in het paspoort)

2.10		

Naam

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is											Dag		Maand		Jaar

2.11		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													
Geboorteplaats 											Geboorteland

2.12		

Geboorteplaats en geboorteland

|															|

2.13		

Nationaliteit

|
> Kruis aan wat van toepassing is

2.14		

Relatie tot de hoofdpersoon

n Ouder				n Broer/zus			

n (Geregistreerd) partner/echtgeno(o)t(e)			

n Kind

Gezinslid 3
2.15		

Burgerservicenummer (indien bekend)

2.16		

V-nummer

2.17		

Naam

Achternaam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is											Dag		Maand		Jaar

2.18		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													
Geboorteplaats 											Geboorteland

2.19		

Geboorteplaats en geboorteland

|															|

2.20		

Nationaliteit

|

2.21		

Relatie tot de hoofdpersoon

> Kruis aan wat van toepassing is

n Ouder				n Broer/zus			

n (Geregistreerd) partner/echtgeno(o)t(e)			

n Kind

Gezinslid 4
2.22		

Burgerservicenummer (indien bekend)

2.23		

V-nummer
Achternaam (zoals in het paspoort)

2.24		

Naam

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is											Dag		Maand		Jaar

n Man n Vrouw													

2.25		

Geslacht en geboortedatum

2.26		

Geboorteplaats en geboorteland

|															|

2.27		

Nationaliteit

|

Geboorteplaats 											Geboorteland

> Kruis aan wat van toepassing is

2.28		

>

Relatie tot de hoofdpersoon

n Ouder				n Broer/zus			

n (Geregistreerd) partner/echtgeno(o)t(e)			

n Kind

Heeft de hoofdaanvrager meer dan vier gezinsleden? Vul dan de gegevens voor de overige gezinsleden in op een apart vel papier.

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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