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Kennisgeving
inkomende mobiliteit onderzoeker  
en gezinsleden (vreemdeling)
(532)

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Met dit formulier kunt u de IND laten weten dat u in het bezit bent van 
een geldige door een andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven 
verblijfsvergunning voor onderzoek en dat u een deel van het onder-
zoeksprogramma in Nederland als tweede lidstaat wilt uitvoeren.  
Met deze kennisgeving kunt u de IND ook informeren over het verblijf 
van eventuele gezinsleden.

Voor wie is dit formulier?
U bent in het bezit van een verblijfsvergunning voor onderzoek die is 
afgegeven door een andere Europese lidstaat. U wilt een deel van het  
onderzoeksprogramma uitvoeren in Nederland en daarvoor maximaal 
180 dagen in een periode van 360 dagen in Nederland verblijven.  
U hoeft dan geen verblijfsvergunning aan te vragen. Wel dient u de IND 
te informeren over uw verblijf in Nederland en het verblijf van eventuele 
gezinsleden. Dat doet u met dit formulier. Erkende onderzoeksinstel-
lingen die door de onderzoeker gemachtigd zijn tot indiening van de 
kennisgeving inkomende mobiliteit maken gebruik van het formulier 
‘Kennisgeving inkomende kortetermijnmobiliteit onderzoeker (gemach-
tigde)’. 

U vult dit formulier niet in als:
•  u in het bezit bent van een Nederlandse verblijfsvergunning voor  

onderzoek en u een deel van het onderzoeksprogramma in een 
andere lidstaat binnen de Europese Unie wilt volgen (uitgaande 
mobiliteit). Uw onderzoeksinstelling meldt uitgaande mobiliteit met 
‘Meldingsformulier voor (wetenschappelijk) onderzoek in de zin van 
richtlijn 2005/71/EG of richtlijn (EU) 2016/801’;

•  u in het kader van langetermijnmobiliteit in Nederland onderzoek 
wilt verrichten. Bij inkomende langetermijnmobiliteit dient de 
onderzoeksinstelling een verblijfsvergunning aan te vragen met het 
formulier ‘Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘onderzoeker in de zin van 
richtlijn (EU) 2016/801’. Zie voor meer informatie www.ind.nl. 

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 bete-
kent 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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1.1  Naam

1.2  Geslacht en geboortedatum

1.3  Geboorteplaats

1.4  Geboorteland

1.5  Nationaliteit

1.6  Burgerlijke staat

1.7   (Huidig) woonadres/verblijfplaats  
in de lidstaat waar u uw hoofdverblijf 
heeft

1.8    (Toekomstig) woonadres/verblijf-
plaats in Nederland

1.9  Telefoonnummer

1  Gegevens van de vreemdeling invullen in blokletters

2.1  Naam onderzoeksinstelling

2.2  Naam contactpersoon

2.3  Postadres

2.4  Telefoonnummer

2.5  E-mail

2.6   Inschrijfnummer 
Kamer van Koophandel

2  Gegevens van de onderzoeksinstelling in Nederland invullen in blokletters

|

|
Straat                          Nummer

|                           |
Postcode          Plaats

|            |

|

3.1   Welke periode verblijft u in Nederland

3.2   Verwachte vertrekdatum 
uit Nederland

3.3   Naam van het onderzoeksprogramma 
in het kader waarvan u in Nederland 
onderzoek gaat verrichten

3  Inkomende mobiliteit onderzoek invullen in blokletters

U gaat een deel van het onderzoeksprogramma in Nederland uitvoeren. 

   Dag  Maand  Jaar        Dag  Maand  Jaar

Van  tot  

Dag   Maand  Jaar

|

Achternaam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is           Dag  Maand  Jaar

n	 Man n	 Vrouw             

|

|

|
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

n	 ongehuwd n	 gehuwd n	 geregistreerd partnerschap   n	 gescheiden n	 weduwe/weduwnaar

Straat                          Nummer

|                           |
Postcode          Plaats

|            |
Land

|
Straat                          Nummer

|                           |
Postcode          Plaats

|            |
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    Gegevens van de echtgeno(o)t(e)/ 
(geregistreerd) partner

4.1  Naam

4.2  Geslacht en geboortedatum

4.3  Geboorteplaats

4.4  Geboorteland

4.5  Nationaliteit

4.6  Burgerlijke staat

   Gegevens van het minderjarig kind 1
4.7  Naam

4.8  Geslacht en geboortedatum

4.9  Geboorteplaats

4.10  Geboorteland

4.11  Nationaliteit

4.12  Burgerlijke staat

   Gegevens van het minderjarig kind 2
4.13  Naam

4.14  Geslacht en geboortedatum

4.15  Geboorteplaats

4.16  Geboorteland

4.17  Nationaliteit

4.18  Burgerlijke staat

   Gegevens van het minderjarig kind 3
4.19  Naam

4.20  Geslacht en geboortedatum

4.21  Geboorteplaats

4  Gegevens van de gezinsleden van de onderzoeker invullen in blokletters

Achternaam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is           Dag  Maand  Jaar

n	 Man n	 Vrouw             

|

|

|
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

n	 ongehuwd n	 gehuwd n	 geregistreerd partnerschap   n	 gescheiden n	 weduwe/weduwnaar

Achternaam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is           Dag  Maand  Jaar

n	 Man n	 Vrouw             

|

|

|
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

n	 ongehuwd n	 gehuwd n	 geregistreerd partnerschap   n	 gescheiden n	 weduwe/weduwnaar

Achternaam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is           Dag  Maand  Jaar

n	 Man n	 Vrouw             

|

|

|
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

n	 ongehuwd n	 gehuwd n	 geregistreerd partnerschap   n	 gescheiden n	 weduwe/weduwnaar

Achternaam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is           Dag  Maand  Jaar

n	 Man n	 Vrouw             

|
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6.1  Naam

6.2  Plaats en datum

6.3   Handtekening

6  Ondertekening

7  Opsturen van dit formulier

4.22  Geboorteland

4.23  Nationaliteit

4.24  Burgerlijke staat

|

|
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

n	 ongehuwd n	 gehuwd n	 geregistreerd partnerschap   n	 gescheiden n	 weduwe/weduwnaar

Let op! Indien meer gezinsleden u vergezellen, voeg dan een bijlage aan deze kennisgeving toe met de persoonsgegevens van 
deze personen.

5  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 uw paspoort of identiteitskaart. Kopieer ook de  

pagina’s met reisstempels;
•  een gastovereenkomst tussen de Nederlandse onderzoeksinstelling en uzelf waaruit blijkt dat u onderzoek 

in Nederland gaat verrichten, waarin de gegevens zijn opgenomen als bedoeld in artikel 3.20d in het  
Voorschrift Vreemdelingen (VV) 2000;

•  een bewijs van de Nederlandse onderzoeksinstelling dat u bent toegelaten tot het in Nederland te verrich-
ten onderzoek;

•  een bewijs dat de mobiliteit voor de duur van maximaal 180 dagen is en daarnaast binnen de geldigheids-
duur van de verblijfsvergunning past; 

•  een bewijs dat u zelfstandig en duurzaam beschikt over voldoende middelen van bestaan.  
Op www.ind.nl leest u met welke documenten u dit kunt aantonen;

•  een bewijs dat u voldoende verzekerd bent tegen ziektekosten; 
•  de door u ingevulde en ondertekende Bijlage antecedentenverklaring.
Indien u met deze kennisgeving ook het verblijf van bij u verblijvende gezinsleden wilt melden, voeg dan voor elk van de  
gezinsleden de volgende bewijsmiddelen toe:
•  een kopie van de voor- en achterkant van de geldige verblijfsvergunning als gezinslid van u zoals afgegeven 

door de eerste lidstaat;
•  een kopie van de pagina met identiteitsgegevens van het paspoort of identiteitskaart. Kopieer ook de  

pagina’s met reisstempels; een bewijs dat de mobiliteit voor de duur van maximaal 180 dagen is en daar-
maast binnen de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning past; 

•  een bewijs dat zelfstandig en duurzaam wordt beschikt over voldoende middelen van bestaan.  
Op www.ind.nl leest u met welke documenten u dit kunt aantonen;

•  een bewijs dat het gezinslid voldoende verzekerd is tegen ziektekosten; 
•  een door het gezinslid ingevulde en ondertekende Bijlage antecedentenverklaring. (Dit hoeft alleen wan-

neer het gezinslid 12 jaar of ouder is.).

Alle buitenlandse bewijsmiddelen moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.  
Is dit niet het geval? Laat de bewijsmiddelen dan vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd. 
Lever (een kopie van) de vertaling en het bewijsmiddel samen met de kennisgeving in.

Met deze kennisgeving stel ik de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op de hoogte van mijn (voornemen 
tot) verblijf in Nederland in het kader van inkomende mobiliteit onderzoek en van het (voornemen tot) verblijf 
in Nederland van de mij vergezellende gezinsleden. 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, 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 verblijfsrechtelijke positie. 

Ik lever dit formulier en      (aantal) bijlagen/bewijsstukken in.

|
Plaats                 Dag  Maand  Jaar

|                  

|

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



Bijlage
Antecedentenverklaring

b01

1  Verklaring

2  Ondertekening door de vreemdeling

2.1  Naam

2.2  Geboortedatum en V-nummer

2.3  Plaats en datum

2.4  Handtekening

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:

|

Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld

|
Dag   Maand  Jaar        V-nummer

   

Plaats                 Dag  Maand  Jaar

|                  

|

> Kruis aan welke situatie van toepassing is

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.

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.




