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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