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Bijlage Het indienen en betalen van de aanvraag om 
verlenging 

Stuur deze bijlage niet mee met de aanvraag 

Indienen van de aanvraag om verlenging 
U stuurt het aanvraagformulier, de bijlagen en de gevraagde bewijsmiddelen per post op naar de IND. Stuur nooit 
originele bewijsmiddelenop. U moet goed leesbare en volledige kopieën van de originele bewijsmiddelen opsturen. 
Gebruik geen nietjes of paperclips. Stuur geen USB sticks, CD’s, DVD’s en dergelijke mee. Stop alle bewijsmiddelen in 
een enveloppe met voldoende postzegels. Stuur uw aanvraag naar het volgende adres: 
 
Een aanvraag verlenging voor een economisch verblijfsdoel 
(bijvoorbeeld arbeid, studie) 

Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Postbus 5 
9560 AA Ter Apel 

Een aanvraag verlenging voor een sociaal verblijfsdoel 
(bijvoorbeeld gezinsvorming of gezinshereniging) 

Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Postbus 9 
9560 AA Ter Apel 

Een aanvraag waarbij een beroep wordt gedaan op medische 
omstandigheden 

Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Postbus 1 
9560 AA Ter Apel 

Hoe betaalt u? 
Het aanvragen om verlenging van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning kost geld. De kosten zijn afhankelijk 
van het verblijfsdoel dat u aanvraagt. Na ontvangst van uw aanvraag door de IND ontvangt u een brief met het bedrag 
en de wijze waarop u moet betalen. Over de kosten of de eventuele vrijstelling van het betalen van leges vindt u hier 
geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk dan op www.ind.nl. Als uit de beoordeling van uw aanvraag 
blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de aangevraagde verblijfsvergunning, krijgt u geen geld terug. 
 
Wat gebeurt er met uw aanvraag 
Als u uw aanvraag om verlenging hebt ingediend bij de IND en de kosten daarvoor hebt betaald dan beoordeelt de IND 
uw aanvraag. Als uw aanvraag niet compleet is, kan de IND uw aanvraag niet goed beoordelen. Als u niet (tijdig) betaalt 
of uw aanvraag niet compleet indient, vertraagt dat de behandeling van uw aanvraag. U ontvangt schriftelijk bericht als 
uw aanvraag is afgehandeld. Als uw aanvraag wordt ingewilligd, ontvangt u ook een brief met informatie over de nader te 
volgen procedure. 
 
Verstrek juiste gegevens 
Het verstrekken van onjuiste gegevens of het achterhouden van relevante informatie kan leiden tot intrekking van de 
vergunning. Indien strafbare feiten worden geconstateerd doet de IND daarvan aangifte bij de politie. 
 
V-nummer 
Het V-nummer staat voor vreemdelingennummer. Dit is een uniek nummer, waarmee een vreemdeling bij de IND en de 
ketenpartners (zoals de vreemdelingenpolitie) is te identificeren. Het nummer staat vermeld in de correspondentie die de 
vreemdeling of de referent van onder meer de IND ontvangt en op het verblijfsdocument zelf. 
 

 
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. 
 
 

http://www.ind.nl/
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