Aanvraag voor een ‘machtiging tot voorlopig verblijf - op
grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag’
Lees eerst onderstaande toelichting voordat u begint met invullen.
Voor wie is dit formulier?
Dit formulier kunt u gebruiken als u de wettelijk vertegenwoordiger bent van een minderjarige vreemdeling die op grond
van het Haags Kinderbeschermingsverdrag (1996) op verzoek van een ander land in een pleeggezin of in een instelling
in Nederland zal worden geplaatst. U bent wettelijk vertegenwoordiger als u de voogd bent van de minderjarige
vreemdeling. Meer informatie hierover, kunt u vinden op www.ind.nl. U kunt met dit formulier een aanvraag indienen
voor een mvv (de procedure ‘toegang en verblijf ’) voor de vreemdeling.
Een mvv is een visum waarmee de vreemdeling Nederland in kan reizen voor een verblijf van langer dan 90 dagen. Na
inreis in Nederland met een geldige mvv kan de vreemdeling een verblijfsvergunning krijgen.
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de vreemdeling die in Nederland wil verblijven op grond van één
van de volgende verblijfsdoelen:
•

tijdelijke plaatsing in een pleeggezin of instelling in Nederland op grond van het Haags kinderbeschermingsverdrag
(humanitair tijdelijk);

•

plaatsing in een pleeggezin of instelling in Nederland op grond van het Haags kinderbeschermingsverdrag tot het
bereiken van de meerderjarige leeftijd (humanitair niettijdelijk).

Hoe vult u dit formulier in?
Dit formulier bestaat uit verschillende bijlagen. Welke bijlagen u moet invullen, hangt af van de situatie van de
vreemdeling. De overige stukken die behoren bij deze aanvraag dienen reeds bij de IND aangeleverd te zijn door de
Centrale Autoriteit. Dien uw aanvraag pas in als u dit formulier 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.
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 informatienummer betaalt u uw gebruikelijke tarief). Vanuit het buitenland belt u +31 88 043 04 30.
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1

Kies het verblijfsdoel
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

 De minderjarige vreemdeling zal op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag
geplaatst worden in een pleeggezin of instelling in Nederland. Het gaat om een tijdelijke
plaatsing (398)

 De minderjarige vreemdeling zal op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag
geplaatst worden in een pleeggezin of instelling in Nederland. Hij zal daar verblijven totdat
hij meerderjarig is geworden (399)

2

Plaats afhalen mvv (als de aanvraag wordt ingewilligd)
Nederlandse ambassade of consulaat in het land van herkomst (of van bestendig verblijf ). Als er geen
Nederlandse ambassade of consulaat is dan moet de mvv worden opgehaald in het dichtstbijzijnde land waar
wel een vertegenwoordiging is. Let op! De vreemdeling moet de mvv afhalen bij de ambassade of het
consulaat waar hij het inburgeringsexamen buitenland heeft afgelegd. Met deze mvv kan de vreemdeling
naar Nederland reizen.
Plaats
Land

3

Inreisdatum (als de aanvraag wordt ingewilligd)
De inreisdatum wordt de ingangsdatum van de verblijfsvergunning. Als de inreisdatum niet bekend is, gaat
de verblijfsvergunning in op de dag na de afgifte van de mvv.

3.1

Inreisdatum

 Inreisdatum niet bekend
 Inreisdatum
Dag

4

Maand

Jaar

Tuberculose
U wilt voor de vreemdeling een verblijfsvergunning aanvragen in Nederland. De vreemdeling moet misschien
eerst een onderzoek naar (en een behandeling van) tuberculose (tbc) ondergaan. Dit is afhankelijk van de
situatie.
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

 De vreemdeling hoeft geen tbconderzoek te ondergaan, want hij heeft een geldige verblijfsvergunning
in Nederland.

 De vreemdeling hoeft geen tbconderzoek te ondergaan, want hij is in Nederland geboren en heeft zijn
hoofdverblijf sinds de geboorte niet buiten Nederland verplaatst.

 De vreemdeling hoeft geen tbconderzoek te ondergaan, want hij heeft de nationaliteit van één van de
landen genoemd in de bijlage ‘Vrijstelling tbcplicht’.
De vreemdeling heeft een andere nationaliteit en:

 heeft al een tbconderzoek ondergaan in Nederland. Voeg bij de aanvraag een origineel en recent
‘Verwijzingsformulier tbconderzoek’ mee. Dit formulier is het bewijs dat de vreemdeling een
tbconderzoek heeft ondergaan in Nederland. Dit formulier mag niet ouder zijn dan 6 maanden; of

 heeft nog geen tbconderzoek ondergaan in Nederland. Vul dan de bijlage ‘Intentieverklaring
tbconderzoek’ in en voeg deze bij de aanvraag. De vreemdeling moet deze bijlage zelf ondertekenen.
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Als de vreemdeling in Nederland is, maak dan een afspraak voor het onderzoek met de GGD in de regio waar
hij/zij gaat wonen (zie voor meer informatie www.ggd.nl). De vreemdeling moet de bijlage
‘Verwijzingsformulier tbconderzoek’ meenemen naar de GGD. De GGD stuurt het formulier vervolgens naar
de IND.

5

Biometrische gegevens (vingerafdrukken, pasfoto) en handtekening,
Antecedentenverklaring
•

De vreemdeling moet vingerafdrukken laten afnemen en een gezichtsopname (pasfoto) laten maken
met het oog op de vaststelling van zijn identiteit. De biometrische gegevens zijn ook nodig voor het
aanmaken van een verblijfsdocument. Daarnaast is voor het verblijfsdocument een handtekening van de
vreemdeling nodig. Ga naar de bijlage ‘vingerafdrukken, pasfoto en handtekening’.
Let op! Van kinderen jonger dan 6 jaar wordt alleen een pasfoto gemaakt en geen vingerafdrukken
afgenomen.

•

Voeg de door de vreemdeling ingevulde en ondertekende bijlage Antecedentenverklaring bij het
aanvraagformulier (als de vreemdeling 12 jaar of ouder is).

6

Gegevens van u

6.1

Burgerservicenummer

Invullen in blokletters

(indien bekend)
6.2

Naam

Achternaam

(zoals in het paspoort)
Voornamen

6.3

Geslacht

6.4

Geboortedatum

6.5

Geboorteplaats

6.6

Geboorteland

 Man
 Vrouw
Dag

Maand

Jaar

(zoals in het paspoort)
6.7

Nationaliteit

6.8

Burgerlijke staat







ongehuwd (alleenstaand of samenwonend)
gehuwd
geregistreerd partnerschap
gescheiden
weduwe/weduwnaar
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6.9

Woonadres

Straat

Huisnummer en toevoeging

Postcode

Plaats

6.10

Telefoonnummer

6.11

E-mail

6.12

Verblijfsstatus






Nederlandse nationaliteit
Geprivilegieerd
Verblijfsvergunning
In afwachting van behandeling aanvraag van een
verblijfsvergunning

 Geen

7

Gegevens van de voogdijinstelling (als dit de wettelijk
vertegenwoordiger is)

Invullen in blokletters

7.1

Naam voogdijinstelling

7.2

Naam contactpersoon

7.3

Telefoonnummer

7.4

E-mail

8

Gegevens van de vreemdeling

8.1

Naam

Invullen in blokletters

Achternaam

(zoals in het paspoort)
Voornamen

8.2

Geslacht

8.3

Geboortedatum

8.4

Geboorteplaats

 Man
 Vrouw
Dag

Maand
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Jaar

4

8.5

Geboorteland
(zoals in het paspoort)

8.6

Nationaliteit

8.7

Woonadres

Straat

Huisnummer en toevoeging

Postcode

Plaats

Land

8.8

Telefoonnummer

8.9

E-mail

9

Identificatie
Voeg de volgende kopieën bij de aanvraag:
Van de wettelijk vertegenwoordiger
•

Een kopie van de pagina met identiteitsgegevens van uw paspoort of identiteitskaart.

Kopieer ook de pagina’s met reisstempels. Kopieer geen lege pagina’s.
Van de vreemdeling
•

Een kopie van het paspoort. Kopieer ook de pagina’s met reisstempels. Kopieer geen lege pagina’s.
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10

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 de situatie van de vreemdeling die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht,
direct door aan de IND. Ik ben mij ervan bewust dat wanneer ik dit niet doe, dit gevolgen kan hebben
voor mijn positie als referent of de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling. Ik weet dat mij een
bestuurlijke boete kan worden opgelegd.



Ik weet wat mijn rechten en de plichten zijn.

10.1

Ik lever dit formulier

10.2

Naam

10.3

Plaats en datum

(aantal) bijlagen/bewijsstukken in.

Plaats

Dag

10.4

11

Maand

Jaar

Handtekening

Indienen van de aanvraag
U stuurt het aanvraagformulier, de bijlagen en de gevraagde bewijsmiddelen per post op naar de IND.
Stuur nooit originele bewijsmiddelen op. 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:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 17
9560 AA Ter Apel

7055-2022/1

6

Bijlage Antecedentenverklaring
Wie vult deze bijlage in?
Op grond van de artikelen 3.77, 11e lid en 3.86, 18e lid Vb dient iedere vreemdeling van 12 jaar of ouder deze bijlage in
te vullen.
Let op! Deze verklaring bestaat uit 2 pagina’s. U moet beide pagina’s invullen.

1

Verklaring vreemdeling
Op dit formulier vult u in of u ooit een misdrijf of strafbaar feit hebt gepleegd. Het gaat om misdrijven gepleegd in
Nederland en om strafbare feiten buiten Nederland. U moet de vragen beantwoorden met Ja of Nee. Vult u
informatie in die in strijd is met de waarheid? Of meldt u iets niet wat wel belangrijk is? Dan pleegt u een strafbaar
feit. Dit kan leiden tot een sanctie. Uw antwoorden kunnen gevolgen hebben voor uw aanvraag of voor een
verblijfsvergunning die u eerder hebt gekregen.
> Kruis aan wat voor u (vreemdeling) geldt.
Wordt u op dit moment vervolgd voor het plegen van een misdrijf in Nederland? Of voor

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

Hebt u onjuiste gegevens verstrekt in eerdere procedures voor uw verblijf in Nederland?

 Ja

 Nee

Hebt u ooit illegaal in Nederland verbleven?

 Ja

 Nee

het plegen van een strafbaar feit in het buitenland?

Bent u ooit veroordeeld tot een geldboete, taakstraf, strafbeschikking,
vrijheidsontnemende maatregel of een gevangenisstraf of heeft u een transactieaanbod
geaccepteerd voor het plegen van een misdrijf in Nederland? Of bent u ooit veroordeeld
voor het plegen van een strafbaar feit in het buitenland?

Hebt u ooit een misdrijf gepleegd, of bent u betrokken geweest bij een misdrijf zoals
genoemd in de regels van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951? Zoals een
moord, oorlogsmisdrijf, genocide, terroristisch misdrijf of misdaden tegen de
menselijkheid?

Hebt u een inreisverbod gekregen van één van de landen van de EU/EER of
Zwitserland?* Of een maatregel die vergelijkbaar is met een inreisverbod?
* Dit is een verbod om naar Nederland, de EU/EER of Zwitserland te reizen.

> Hebt u bij één of meer vragen Ja aangekruist? Leg dan uit waarom.
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Handtekening van de vreemdeling

Invullen in blokletters



Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld.



Ik weet dat de IND mijn aanvraag kan afwijzen of verblijfsvergunning kan intrekken wanneer ik ooit
veroordeeld ben voor het plegen van een misdrijf.



Als er iets verandert in mijn situatie waardoor mijn verklaringen op dit formulier niet meer juist zijn, geef ik
dit zo snel mogelijk door aan de IND. Dit doe ik uiterlijk binnen vier weken na de verandering in mijn
situatie.

2.1

V-nummer (indien bekend)

2.2

Naam

2.3

Geboortedatum

Dag

2.4

Plaats en datum

Plaats

Dag

2.5

Maand

Jaar

Maand

Jaar

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 uw gegevens omgaan. De wet geeft u
ook rechten. Als u dat vraagt, mag u bijvoorbeeld inzien 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 Vingerafdrukken, pasfoto en handtekening
Stuur deze bijlage niet mee met de aanvraag
Met het oog op de vaststelling van zijn identiteit heeft de IND vingerafdrukken en een gezichtsopname (pasfoto) van de
vreemdeling nodig. Deze biometrische gegevens zijn ook nodig voor het aanmaken van een verblijfsdocument.
Daarnaast is voor het verblijfsdocument een handtekening van de vreemdeling nodig.
In alle gevallen moet de vreemdeling een geldig paspoort (dit kan ook een vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort
zijn) of ID-kaart van de EU, EER of Zwitserland meenemen.
Situatie: aanvraag start wanneer de vreemdeling in het buitenland is
1. TEV procedure
• De referent heeft (vanuit Nederland) een aanvraag ingediend voor de vreemdeling (in het buitenland).


Bij het afleggen van het basisexamen inburgering buitenland maakt de medewerker van de Nederlandse
ambassade of consulaat een scan van de pasfoto van de vreemdeling en neemt zijn vingerafdrukken af. Ter
plekke dient de vreemdeling zijn handtekening te plaatsen. De pasfoto moet voldoen aan de eisen zoals deze
ook gelden voor Nederlandse paspoorten. Deze eisen staan op www.rijksoverheid.nl. De ambassade kan de
vreemdeling informeren waar hij ter plekke pasfoto’s kan laten maken die aan betreffende eisen voldoen. Een
foto die niet aan de vereisten voldoet, levert onnodige vertraging op.



Indien de vreemdeling geen basisexamen inburgering hoeft af te leggen, maakt de medewerker van de
Nederlandse ambassade of consulaat een scan van de pasfoto van de vreemdeling en neemt zijn
vingerafdrukken af bij het ophalen van de mvv. Ter plekke dient de vreemdeling zijn handtekening te
plaatsen. De pasfoto moet voldoen aan de eisen zoals deze ook gelden voor Nederlandse paspoorten. Deze
eisen staan op www.rijksoverheid.nl. De ambassade kan de vreemdeling informeren waar hij ter plekke
pasfoto’s kan laten maken die aan betreffende eisen voldoen. Een foto die niet aan de vereisten voldoet, levert
onnodige vertraging op.

2. MVV-aanvraag door de vreemdeling

•

De vreemdeling heeft de mvv-aanvraag ingediend bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van
herkomst of bestendig verblijf.


Bij het indienen van de aanvraag maakt de medewerker van de Nederlandse ambassade of consulaat een
scan van de pasfoto en neemt de vingerafdrukken af. Ter plekke dient de vreemdeling zijn handtekening te
plaatsen. De pasfoto moet voldoen aan de eisen zoals deze ook gelden voor Nederlandse paspoorten. Deze
eisen staan op www.rijksoverheid.nl. De ambassade kan de vreemdeling informeren waar hij ter plekke
pasfoto’s kan laten maken die aan betreffende eisen voldoen. Een foto die niet aan de vereisten voldoet, levert
onnodige vertraging op.

3. Aanvraag verblijfsvergunning voor niet mvv-plichtigen
• Als door de (erkend) referent een aanvraag in Nederland wordt ingediend voor een niet mvv-plichtige vreemdeling
in het buitenland moet de vreemdeling direct na aankomst in Nederland naar een IND-loket gaan. De INDmedewerker neemt vingerafdrukken af en maakt een pasfoto en de vreemdeling plaatst een handtekening. De
vreemdeling moet hiervoor online een afspraak maken. De adressen en openingstijden van de IND-loketten staan
op www.ind.nl.
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Situatie: aanvraag start wanneer de vreemdeling in Nederland is
1.

•

De aanvraag wordt per post ingediend
De vreemdeling of de referent stuurt de aanvraag per post naar de IND. Hij ontvangt daarna van de IND een brief.
In die brief staat of de vreemdeling zijn vingerafdrukken moet laten afnemen en dat hij een pasfoto moet laten
maken en zijn handtekening moet zetten. Hiervoor maakt de vreemdeling online een afspraak bij een IND-loket.
Op www.ind.nl staan ook de adressen en openingstijden van de IND-loketten. Als op het aanvraagformulier is
ingevuld dat de vreemdeling de verblijfsvergunning ophaalt bij een expatcenter, dan kan hij ook daar een pasfoto
laten maken en vingerafdrukken laten afnemen. Hiervoor moet online een afspraak worden gemaakt binnen 2
weken nadat hij de ontvangstbevestiging van de IND heeft gekregen. De adressen en openingstijden van de
expatcentra staan op www.ind.nl.

2.

De vreemdeling dient de aanvraag in persoon in

•

De vreemdeling dient de aanvraag persoonlijk in aan het loket. Aan het loket wordt een pasfoto gemaakt en zo
nodig vingerafdrukken afgenomen. Ook moet de vreemdeling daar zijn handtekening plaatsen. Het indienen van de
aanvraag bij het IND-loket kan alleen op afspraak. Kijk voor het maken van een afspraak op www.ind.nl.

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.
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.
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.
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

Gegevens van de te onderzoeken vreemdeling (de aanvrager)

1.1

Aanvraag vergunning arbeid,

Invullen in blokletters
vermogende vreemdeling, lerend

 Ja
 Nee

werken of studie?
1.2

V-nummer (indien bekend)

1.3

Naam

Achternaam

(zoals in het paspoort)
Voornamen

1.4

Geslacht

1.5

Geboortedatum

1.6

Geboorteplaats

1.7

Geboorteland

1.8

Nationaliteit

 Man
 Vrouw
Dag

Maand
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Jaar

1

1.9

1.10

Burgerlijke staat

Woonadres







ongehuwd (alleenstaand of samenwonend)
gehuwd
geregistreerd partnerschap
gescheiden
weduwe/weduwnaar

Straat

Huisnummer en toevoeging

Postcode

Plaats

1.11

Paspoortgegevens

Paspoortnummer

Land

1.12.1

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

Geldig van

Dag

Maand

Jaar

Geldig tot

Dag

Maand

Jaar

 nee

> Ga naar 2 'Ondertekening'

 Echtgeno(o)t(e)

> Vul hieronder de gevraagde gegevens verder in

 (Geregistreerd) partner
1.12.2

Naam

> Vul hieronder de gevraagde gegevens verder in
n
Achternaam

(zoals in het paspoort)
Voornamen

1.12.3

Geslacht

1.12.4

Nationaliteit

 Man
 Vrouw
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1.12.5

Woonadres

Straat

Huisnummer en toevoeging

Postcode

Plaats

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

2.2

Plaats en datum

Plaats

Dag

2.3

Handtekening vreemdeling

2.4

Naam indien wettelijke

Maand

Jaar

Maand

Jaar

vertegenwoordiger
2.5

Plaats en datum

Plaats

Dag

2.6

Handtekening wettelijke
vertegenwoordiger

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.
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.
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.
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.
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.
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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.
Invullen in blokletters
> De vreemdeling (de aanvrager) vult dit gedeelte (deel 1)

1.1

V-nummer (indien bekend)

1.2

Naam

Achternaam

(zoals in het paspoort)
Voornamen

1.3

Geslacht

1.4

Geboortedatum

1.5

Geboorteplaats

1.6

Geboorteland

1.7

Nationaliteit

1.8

Burgerlijke staat

1.9

Woonadres

 Man
 Vrouw
Dag







Maand

Jaar

ongehuwd (alleenstaand of samenwonend)
gehuwd
geregistreerd partnerschap
gescheiden
weduwe/weduwnaar

Straat

Huisnummer en toevoeging

Postcode

Plaats

7104 - 02
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1.10

Paspoortgegevens

Paspoortnummer

Land

1.11.1

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

Geldig van

Dag

Maand

Jaar

Geldig tot

Dag

Maand

Jaar

 nee
 Echtgeno(o)t(e)

> Vul hieronder de gevraagde gegevens verder in

 (Geregistreerd) partner

> Vul hieronder de gevraagde gegevens verder in

1.11.2

Naam

Achternaam

(zoals in het paspoort)
Voornamen

1.11.3

Geslacht

1.12.4

Nationaliteit

1.12.5

Woonadres

 Man
 Vrouw

Straat

Huisnummer en toevoeging

Postcode

Plaats

7104 - 02
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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

2.3

Nummer en datum onderzoek

Nummer onderzoek

Dag

2.4

Plaats en datum

Jaar

Maand

Jaar

Plaats

Dag

2.5

Maand

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 opsturen

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

Nee

Immigratie-en Naturalisatiedienst

Immigratie-en Naturalisatiedienst

Postbus 5

Postbus 17

9560 AA Ter Apel

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 Vrijstelling tbc-plicht
Stuur deze bijlage niet mee met de aanvraag
Als u de nationaliteit hebt van één van de landen uit deze lijst, hoeft u geen tbc-onderzoek te ondergaan.
Albanië

Hongarije

Oostenrijk

Algerije

Hong Kong (SAR)

Panama

Andorra

Ierland

Paraguay

Antigua en Barbuda

IJsland

Polen

Argentinië

Irak

Portugal

Armenië

Iran

Qatar

Australië

Israël

Roemenië

Azerbeidzjan

Italië

Rusland

Bahama’s

Jamaica

Rwanda

Bahrein

Japan

Salomonseilanden

Barbados

Jemen

Samoa

Belarus

Jordanië

San Marino

België

Kaapverdië

Saudi-Arabië

Belize

Kazakhstan

Servië

Benin

Koeweit

Seychellen

Bosnië en Herzegovina

Kosovo

Singapore

Brazilië

Kroatië

Slovenië

Brunei

Letland

Slowakije

Bulgarije

Libanon

Soedan

Burkina Faso

Libië

Spanje

Canada

Liechtenstein

Sri Lanka

Chili

Litouwen

St Kitts en Nevis

China

Luxemburg

St Lucia

Colombia

Macau (SAR)

St Vincent en de Grenadines

Comoren

Malediven

Suriname

Costa Rica

Maleisië

Syrië

Cuba

Mali

Tadzjikistan

Cyprus

Malta

Taiwan

Denemarken

Marokko

Togo

Dominica

Mauritanië

Tonga

Dominicaanse Republiek

Mauritius

Trinidad en Tobago

Duitsland

Mexico

Tsjechië

Ecuador

Moldavië

Tunesië

Egypte

Monaco

Turkije

El Salvador

Montenegro

Turkmenistan

Estland

Nederland

Uruguay

Fiji

Nicaragua

Vanuatu

Finland

Nieuw Hebriden

Venezuela

Frankrijk

Nieuw-Zeeland

Verenigd Koninkrijk

Galapagos Eilanden

Niger

Verenigde Arabische Emiraten

Georgië

Niue

Verenigde Staten van Amerika

Grenada

Noord-Macedonië

Zuid-Korea

Griekenland

Noorwegen

Zweden

Guatemala

Oekraïne

Zwitserland

Guyana

Oezbekistan

Honduras

Oman
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