Verklaring vrijwillig vertrek uit Nederland
Declaration voluntary departure from the Netherlands
1

Gegevens van de vreemdeling / Details of the foreign national

1.1

V-nummer (indien bekend)
V-number (if known)

1.2

Naam (zoals in het reisdocument)

Achternaam / Surname

Name (as stated in the travel document)
Voornamen / First names

1.3

Geslacht / Sex

1.4

Geboortedatum / Date of birth

1.5
1.6

 Man / Male
 Vrouw / Female
Dag

Maand

Jaar

Day

Month

Year

Geboorteplaats / Place of birth
Geboorteland (zoals in het reisdocument)
Country of birth (as stated in the travel document)

1.7

Nationaliteit / Nationality

1.8

Als u ook onder een andere naam, geboortedatum,
nationaliteit e.d. geregistreerd kan staan, vermeld
deze dan hier.
If you are possibly also registered under another
name, date of birth, nationality, etc., please state
it here.

2

Gezinsleden / Family members
Vul hier de gegevens in van de gezinsleden op wie de verklaring mede betrekking heeft.
Fill in the details of the family members to whom this declaration also relates.
V-nummer (indien bekend)

Naam

Geboortedatum (dd/mm/jj)

V-number (if known)

Name

Date of birth (dd/mm/yy)

2.1

/

/

2.2

/

/

2.3

/

/

2.4

/

/
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Verklaring / Statement
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.
By signing this statement, I declare the following. I am leaving the Netherlands voluntarily. I agree that pending
procedures for obtaining a residence permit will be terminated and/or my residence permit revoked (excluding
procedures against a return decision and entry ban). I agree that I will be deregistered from the Municipal Personal
Records Database (BRP) after my departure.
If applicable:
I declare that the above statements also apply to all family members mentioned in section '2 Family members'.
I have fully understood the contents of this statement.

3.1

Naam / Name

3.2

Plaats en datum

Plaats / Place

Place and date

3.3

Dag

Maand

Jaar

Day

Month

Year

Handtekening
Signature

IOM-nummer (indien van toepassing) / IOM number (if applicable):

Naam medewerker DT&V (indien van toepassing) / Name employee DT&V (if applicable):

Stempel grenspost
(indien van toepassing)
Stamp border post
(if applicable)
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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.
Processing of personal data
The Immigration and Naturalisation Service (IND) processes personal data when it processes your application, notification,
or request. This means that if needed the IND will request data from you yourself and other organisations or persons. The
IND also uses and stores data and shares them with other organisations. When doing so, the IND strictly adheres to the
stipulations of privacy legislation. For instance, the IND must treat data safely and with due care. The law also gives rights.
At your request, you are allowed to see which data on you the IND processes. You can also get information on why the IND
does so and to whom your data have been passed on. On www.ind.nl you can read how the IND processes your data and
which rights you have. You can also read how to use your rights.

Let op! Als de vertaling van dit formulier tot interpretatieverschillen leidt, dan is de Nederlandse versie leidend.
Please note! If the translation of this form leads to differences in interpretation, the Dutch version shall prevail.
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