Kennisgeving
inkomende kortetermijnmobiliteit
onderzoeker (gemachtigde)
(532)

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.
Voor wie is dit formulier?
Dit formulier is bedoeld voor de onderzoeksinstelling die is erkend als
referent en die door de vreemdeling is gemachtigd tot indiening van de
kennisgeving inkomende kortetermijnmobiliteit van onderzoekers.
Als de vreemdeling de kennisgeving zelf indient, moet hij gebruikmaken
van het formulier ‘Kennisgeving inkomende mobiliteit onderzoeker en
gezinsleden (vreemdeling)’.
Dit formulier gebruikt u als de vreemdeling een deel van het onderzoeksprogramma in Nederland gaat uitvoeren en daarvoor maximaal 180
dagen in een periode van 360 dagen in Nederland wil verblijven.
U gebruikt dit formulier niet als:
•	u wilt melden dat de vreemdeling onderzoek gaat verrichten in één of
meer tweede EU-lidstaten. U meldt uitgaande mobiliteit met
‘Meldingsformulier voor wetenschappelijk onderzoek in de zin
van richtlijn 2005/71/EG of onderzoek in de zin van richtlijn (EU)
2016/801’;
•	u de gezinsleden van de onderzoeker wilt aanmelden. De onderzoeker dient zelf zijn gezinsleden aan te melden met het formulier
‘Kennisgeving Inkomende mobiliteit onderzoeker en gezinsleden
(vreemdeling)’.
•	er sprake is van langetermijnmobiliteit onderzoeker. Bij inkomende
langetermijnmobiliteit onderzoeker dient u een verblijfsvergunning
aan te vragen met het formulier ‘Aanvraag voor het verblijfsdoel
‘onderzoeker in de zin van richtlijn (EU) 2016/801’.

Hoe vult u dit formulier in?
Dit formulier bestaat uit verschillende bijlagen. Stuur dit formulier
pas in als u dit formulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en alle
gevraagde documenten en bewijsstukken hebt verzameld.
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.
Wilt u meer informatie?
Kijk dan op de website van de IND, www.ind.nl. U kunt ook bellen met
de IND. Het telefoonnummer is 088 043 04 30 (voor dit informatie
nummer betaalt u uw gebruikelijke tarief ). Vanuit het buitenland belt u
+31 88 043 04 30.
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2 van 3

1		

Gegevens van de onderzoeksinstelling (gemachtigde) invullen in blokletters

1.1		

Naam onderzoeksinstelling

|

1.2		

Naam contactpersoon

|
Straat																										Nummer

1.3		

|																											|

Postadres

Postcode										 Plaats

|												|
1.4		

Telefoonnummer

1.5		

E-mail

|

1.6		Inschrijfnummer
Kamer van Koophandel

2		

Gegevens van de vreemdeling

invullen in blokletters

Achternaam (zoals in het paspoort)

2.1		

Naam

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is											Dag		Maand		Jaar

2.2		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

2.3		

Geboorteplaats

|

2.4		

Geboorteland

|

2.5		

Nationaliteit

|
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

2.6		

Burgerlijke staat

n ongehuwd

n gehuwd n geregistreerd partnerschap

n gescheiden

n weduwe/weduwnaar

Straat																										Nummer

2.7		(Huidig) woonadres/verblijfplaats
in de lidstaat waar de vreemdeling
hoofdverblijf heeft

|																											|
Postcode										 Plaats

|												|
Land

|
Straat																										Nummer

2.8 		(Toekomstig) woonadres/verblijfplaats in Nederland

|																											|
Postcode										 Plaats

|												|
2.9		

Telefoonnummer

7067

Kennisgeving
3		

3 van 3
inkomende kortetermijnmobiliteit onderzoeker (gemachtigde)
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Inkomende mobiliteit onderzoek

invullen in blokletters

De vreemdeling gaat onderzoek verrichten in Nederland.
			
Dag		Maand		Jaar								Dag		Maand		Jaar

3.1		Welke periode verblijft de
vreemdeling in Nederland

Van

tot		

Dag			Maand		Jaar

3.2		Verwachte vertrekdatum
uit Nederland
3.3		Naam van het onderzoeksprogramma
in het kader waarvan de vreemdeling in
Nederland onderzoek gaat verrichten

4		

|

Bewijsmiddelen
Voeg aan deze kennisgeving de volgende bewijsmiddelen toe:
•	een kopie van de voor- en achterkant van de geldige verblijfsvergunning voor onderzoek afgegeven door de
eerste lidstaat;
•	een kopie van de pagina met identiteitsgegevens van het paspoort of identiteitskaart van de vreemdeling.
Kopieer ook de pagina’s met reisstempels;
• een ingevulde en ondertekende Bijlage ‘Machtiging onderzoekinstelling inkomende mobiliteit onderzoeker’;
•	een gastovereenkomst tussen de Nederlandse onderzoeksinstelling en de vreemdeling waaruit blijkt dat
deze onderzoek in Nederland gaat verrichten, waarin de gegevens zijn opgenomen als bedoeld in artikel
3.20d in het Voorschrift Vreemdelingen (VV) 2000;
• de door de vreemdeling ingevulde en ondertekende Bijlage ‘Antecedentenverklaring’.

5		

Ondertekening door de onderzoeksinstelling (gemachtigde)
De als referent erkende onderzoeksinstelling verklaart, in haar rol als gemachtigde van de vreemdeling, met
het ondertekenen van deze kennisgeving dat de vreemdeling voldoet aan alle voorwaarden voor toelating bij
kortetermijnmobiliteit van onderzoekers.
Ik lever dit formulier en						

5.1		

(aantal) bijlagen/bewijsstukken in.

|

Naam

Plaats																	Dag		Maand		Jaar

5.2		

|																		

Plaats en datum

5.3		Handtekening (door een hiertoe
bevoegd persoon)

6		

|

Opsturen van dit formulier
U hebt alle benodigde bewijsmiddelen verzameld die nodig zijn voor dit formulier.
Stuur vervolgens dit formulier naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 5
9560 AA Ter Apel

7067

Met dit formulier machtigt de vreemdeling de onderzoeksinstelling de
kennisgeving inkomende kortetermijnmobiliteit onderzoeker namens de
vreemdeling in te dienen. De onderzoeksinstelling dient, in haar rol als
gemachtigde, de kennisgeving in.
Let op! Het invullen van de verklaring machtiging in strijd met de waarheid
levert een strafbaar feit op, waarvan in alle gevallen aangifte wordt gedaan.

1		

Bijlage
Machtiging onderzoeksinstelling
inkomende mobiliteit onderzoeker

Gegevens van de vreemdeling
Achternaam (zoals in het paspoort)

1.1		

|

Naam

Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is											Dag		Maand		Jaar

1.2		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

1.3 		

Geboorteplaats

|

1.4 		

Geboorteland

|

>

n Om de kennisgeving inkomende kortetermijnmobiliteit onderzoek namens mij in te dienen, machtig ik hierbij:

Kruis aan en vul in

Naam bedrijf/(onderwijs)instelling

|
U kunt de onderzoeksinstelling niet machtigen de kennisgeving voor uw gezinsleden in te dienen. Bij inkomende kortetermijnmobiliteit dient de onderzoeker of het gezinslid zelf de kennisgeving voor het gezinslid in te dienen.

2		

Ondertekening
Plaats																	Dag		Maand		Jaar

2.1		

Plaats en datum

|																		
Handtekening

2.2		

Handtekening vreemdeling

|

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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With this form the foreign national authorises the research institute to
submit the notification of inbound short-term mobility researcher on behalf
of foreign national. The higher education institution submits the
notification in its role as authorised representative.
Please note! Not completing this certificate truthfully is an offense of which
in all cases a report will be made.

1		

Appendix
Authorisation of the research institute
by the inbound mobility researcher

Details of foreign national
Surname as stated in the passport

1.1		

|

Name

First names

|
> Please tick the applicable situation										Day			Month		Year

1.2		

Sex and Date of birth

n Male n Female												

1.3		

Place of birth

|

1.4		

Country of birth

|

>

n To submit the notification of inbound short-term mobility research on my behalf I hereby authorise:

Please tick and fill in

Name of the research institute

|

2		

Signing
Place																		Day			Month		Year

2.1		

Place and date

|																		
Signature

2.2		

Signature foreign national

|

Processing of personal data
The Immigration and Naturalisation Service (IND) processes personal data when it processes your application, notification,
or request. This means that if needed the IND will request data from you yourself and other organisations or persons. The
IND also uses and stores data and shares them with other organisations. When doing so, the IND strictly adheres to the
stipulations of privacy legislation. For instance, the IND must treat data safely and with due care. The law also gives rights.
At your request, you are allowed to see which data on you the IND processes. You can also get information on why the IND
does so and to whom your data have been passed on. On www.ind.nl you can read how the IND processes your data and
which rights you have. You can also read how to use your rights.
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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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