Verklaring vrijwillig vertrek uit Nederland
إﻗﺮار ﺑﺎﻟﻤﻐﺎدرة اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ ھﻮﻟﻨﺪا
1

Gegevens van de vreemdeling / ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻷﺟﻨﺒﻲ

1.1

V-nummer (indien bekend)

1.2

(ًرﻗم اﻷﺟﺎﻧب )إذا ﻛﺎن ﻣﻌروﻓﺎ

Achternaam / اﻟﻠﻘب

Naam (zoals in het reisdocument)

(اﻻﺳم )ﻛﻣﺎ ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺳﻔر
Voornamen / اﻹﺳﻣﺎء اﻷوﻟﻰ

1.3

Geslacht /

اﻟﺟﻧس

 Man / ذﻛر
 Vrouw / اﻧﺛﻰ

1.4

Geboortedatum /

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد

1.5

Geboorteplaats /

ﻣﺣل اﻟﻣﯾﻼد

1.6

Geboorteland (zoals in het reisdocument)

Dag

ﯾوم

Maand

ﺷﮭر

Jaar

ﺳﻧﺔ

(اﻟوطﻧﯾﺔ )ﻣﺛل ﻓﻲ ﺟواز اﻟﺳﻔر
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ

1.7

Nationaliteit /

1.8

Als u ook onder een andere naam,
geboortedatum, nationaliteit e.d. geregistreerd
kan staan, vermeld deze dan hier.

 وﺟﻧﺳﯾﺔ، ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﻼد،إذا ﻛﻧت أﯾﺿًﺎ ﻣﺳﺟﻼً ﺑﺎﺳم
 ﻓﯾرﺟﻰ ذﻛر ذﻟك ھﻧﺎ، وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك،ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

2

Gezinsleden / أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة
Vul hier de gegevens in van de gezinsleden op wie de verklaring mede betrekking heeft.

اﻣﻸ ھﻧﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت أﻓراد اﻷﺳرة اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﮭم اﻹﻗرار أﯾﺿًﺎ
V-nummer (indien bekend)

(ًرﻗم اﻷﺟﺎﻧب )إذا ﻛﺎن ﻣﻌروﻓﺎ

Naam

Geboortedatum (dd/mm/jj)

اﻹﺳم

(ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد )ﯾوم\ﺷﮭر\ﺳﻧﺔ

2.1

/

/

2.2

/

/

2.3

/

/

2.4

/

/
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Verklaring / إﻗﺮار
Met de ondertekening van deze verklaring verklaar ik het volgende. Ik verlaat Nederland vrijwillig. Ik stem ermee in
dat nog openstaande procedures voor het verkrijgen van een verblijfstitel worden beëindigd en/of de
verblijfsvergunning wordt ingetrokken (procedures tegen terugkeerbesluit en inreisverbod vallen hier niet onder). Ik
stem ermee in dat ik na mijn vertrek word uitgeschreven uit de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP).
Voor zover van toepassing:
Ik verklaar dat bovenstaande verklaringen ook gelden voor alle gezinsleden die in sectie ‘2 Gezinsleden’ worden
genoemd.
Ik heb de inhoud van deze verklaring volledig begrepen.

 أو/  أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء أي إﺟراءات ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ و. أﻏﺎدر ھوﻟﻧدا طواﻋﯾﺔ.ﺑﺗوﻗﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ ھذا اﻹﻗرار أﻋﻠن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺷطﺑﻲ ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺑﻠدي.(إﻟﻐﺎء ﺗﺻرﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ )اﻹﺟراءات ﺿد ﻗرار اﻟﻌودة وﺣظر اﻟدﺧول ﻻ ﺗﻘﻊ ﺿﻣﻧﮭﺎ
.( ﺑﻌد ﻣﻐﺎدرﺗﻲBRP) ﻟﻸﺷﺧﺎص

:ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻧطﺑﻖ
." أﻓراد اﻷﺳرة2" أﻗر ﺑﺄن اﻹﻗرارات اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﺗﻧطﺑﻖ أﯾﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻷﺳرة اﻟﻣذﻛورﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺳم
.ﻟﻘد ﻓﮭﻣت ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺣﺗوﯾﺎت ھذا اﻹﻗرار
اﻻﺳم

3.1

Naam /

3.2

Plaats en datum

اﻟﻣﻛﺎن واﻟﺗﺎرﯾﺦ

Plaats /

Dag

ﯾوم

3.3

اﻟﻣﻛﺎن

Maand

ﺷﮭر

Jaar

ﺳﻧﺔ

Handtekening

اﻟﺗوﻗﯾﻊ
IOM-nummer (indien van toepassing) /(ﯾﻧطﺑﻖ

رﻗم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﮭﺟرة )إذا ﻛﺎن

Naam medewerker DT&V (indien van toepassing) /

(إﺳم ﻣوظف ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌودة واﻟﻣﻐﺎدرة )إذا ﻛﺎن ﯾﻧطﺑﻖ

Stempel grenspost
(indien van toepassing)

ﺧﺗم ﻣوﻗﻊ ﺣدودي
()إذاﻛﺎن ﯾﻧطﺑﻖ
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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.

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
 ﺗطﻠب ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻧك أﻧت وﻣنIND  ھذا ﯾﻌﻧﻲ أن. إﺧطﺎرك أو ﻣﻧﺎﺷدﺗك,( اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺑت ﺑطﻠﺑكIND) ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﮭﺟرة واﻟﺗﺟﻧس
 ﺑﺎﻟﻘواﻋدIND  ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﺗﻠﺗزم. أﯾﺿًﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺧزﻧﮭﺎ وﺗﻣررھﺎ إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺎت أﺧرىIND  ﺗﺳﺗﺧدم.ﻣﻧظﻣﺎت أو أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن إذا ﻟزم اﻷﻣر
 ﯾﻣﻛﻧك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل، إذا طﻠﺑت ذﻟك. ﻛﻣﺎ ﯾﻌطﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻘوﻗًﺎ. ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ وأﻣﺎنIND  ھﻛذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ.اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ
 ﺗﻘرأ ﻋﻠﻰ. ﻟﮭذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻟﻣن ﺗم ﻧﻘﻠﮭﺎIND  ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿًﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺳﺑب ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ. ﻋﻧكIND  أن ﺗرى أﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻌﺎﻟﺟﮭﺎ،اﻟﻣﺛﺎل
. ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿًﺎ ﻗراءة ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧك اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺣﻘوﻗك. ﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗك وﻣﺎ ھﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻟدﯾكIND  ﻛﯾف ﺗﺗﻌﺎﻣلwww.ind.nl
Let op! Als de vertaling van dit formulier tot interpretatieverschillen leidt, dan is de Nederlandse versie leidend.

. ﻋﻧدھﺎ ﯾؤﺧذ ﺑﺎﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﮭوﻟﻧدﯾﺔ،اﻧﺗﺑﮫ! إذا أدت ﺗرﺟﻣﺔ ھذه اﻹﺳﺗﻣﺎرة إﻟﻰ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر
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