
                                                                                      

1 
7072-2022/1 

 

 

 

Begeleidend formulier bij het aanvraagformulier (GVVA) voor 
verblijf in het kader van het EU-handelsakkoord met het 
Verenigd Koninkrijk 

Naast dit begeleidend formulier vult u het aanvraagformulier voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en 
arbeid (GVVA) in. U of uw opdrachtgever dient de aanvraag in bij de IND. 
 
Voor wie is dit formulier? 
U kunt dit formulier alleen gebruiken wanneer u een aanvraag wilt indienen in het kader van het EU-handelsakkoord 
met het Verenigd Koninkrijk (VK). En u bent: 
• (de opdrachtgever van) een Brits beoefenaar van een vrij beroep; of 
• (de opdrachtgever van) een Brits dienstverlener op contractbasis. 
 
Dien uw aanvraag pas in als u dit begeleidend formulier en het aanvraagformulier (GVVA) volledig hebt ingevuld, 
ondertekend en alle gevraagde documenten en bewijsstukken hebt verzameld. Als uw aanvraag niet compleet is, kan 
de IND uw aanvraag niet goed beoordelen. 
 

1 Doel van het verblijf in Nederland 
 

>  Kruis aan welke situatie van toepassing is 
 

 Beoefenaar van een vrij beroep (GVVA 370) 
De beoefenaar van een vrij beroep is als zelfstandig dienstverlener gevestigd in het VK en heeft een contract 
voor dienstverlening afgesloten voor maximaal 12 maanden in het kader waarvan de tijdelijke aanwezigheid 
in Nederland vereist is. De beoefenaar van een vrij beroep levert diensten in een van de sectoren genoemd 
in bijlage 22 van het handelsakkoord.  

  
Geef hier aan om welke sector het gaat 

 

 
 

Stuur de volgende documenten mee met dit formulier: 
• Een ingevuld aanvraagformulier voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). 
• Kopie of samenvatting van het dienstverleningscontract met de opdrachtgever in Nederland. 
• Kopie van diploma’s of getuigschriften van universiteit/HBO. Of u hebt een diploma/certificaat of ander 

bewijs waarmee u aantoont dat u beschikt over een gelijkwaardig opleidingsniveau 
• CV met werkervaring. 
• Bewijs van inschrijving van de onderneming in het VK. 

 
 Dienstverlener op contractbasis (GVVA 370) 
De dienstverlener op contractbasis werkt in loondienst bij een in het VK gevestigde werkgever. Deze 
werkgever heeft een contract voor dienstverlening afgesloten voor maximaal 12 maanden. Daarvoor is de 
tijdelijke aanwezigheid van de dienstverlener in Nederlands vereist. De dienstverlener levert diensten in een 
van de sectoren genoemd in bijlage 22 van het handelsakkoord. 

  
Geef hier aan om welke sector het gaat 

 

 
 

Stuur de volgende documenten mee met dit formulier: 
• Een ingevuld aanvraagformulier voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).  
• Kopie of samenvatting van dienstverleningscontract met de opdrachtgever in Nederland. 
• Kopie van diploma’s of getuigschriften van universiteit/HBO. Of u hebt een diploma/certificaat of ander 

bewijs waarmee u aantoont dat u beschikt over een gelijkwaardig opleidingsniveau 
• CV met werkervaring. 
• Arbeidsovereenkomst met werkgever in het VK of overplaatsingsbrief. 

https://ind.nl/Paginas/Verblijfsvergunning-EU-VK-handelsakkoord-aanvragen.aspx
https://ind.nl/Paginas/Verblijfsvergunning-EU-VK-handelsakkoord-aanvragen.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=NL#d1334e32-1598-1
https://ind.nl/Paginas/Verblijfsvergunning-EU-VK-handelsakkoord-aanvragen.aspx#Aanvraagformulieren
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=NL#d1334e32-1598-1
https://ind.nl/Paginas/Verblijfsvergunning-EU-VK-handelsakkoord-aanvragen.aspx#Aanvraagformulieren
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2 Ondertekening  
 

 Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
 Ik verklaar met de ondertekening van dit begeleidend formulier dat de dienstverlener op 

contractbasis direct voor de aanvraag minimaal 1 jaar dezelfde soort diensten heeft geleverd voor zijn 
of haar werkgever. 

 
 
2.1 

 
Naam 

 
                      

 
2.2 Plaats, land  en datum Plaats 

 
 

Land 
 
 

 
 
 

Dag Maand Jaar 
      
    

       

 
 
2.3 

 
 
Handtekening  
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