
 

 

Voorwaarden 

1. Hoe moet ik aantonen dat ik voldoende financiële middelen heb? 

U moet een retour vliegticket overleggen. Als u bij de aanvraag nog geen retourticket heeft 

geboekt, dan moet u aantonen (bijvoorbeeld met een bankafschrift) dat u voldoende financiële 

middelen heeft om een dergelijk retourticket te boeken.  

Daarnaast moet u aantonen dat u voldoende financiële middelen heeft om de eerste periode 

van uw verblijf in Nederland te kunnen overbruggen. Hieraan is geen minimumvereiste gesteld. 

Het is naar eigen inschatting hoeveel u nodig heeft om uzelf financieel te onderhouden. 

 

2. Waar moeten bankafschriften en een vliegticket aan voldoen? 

Beiden moeten in de Engelse of Spaanse taal zijn opgesteld en zijn voorzien van uw naam. 

 

Procedure aanvraag verblijfsvergunning 

1. Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk? 

Voor algemene informatie over de voorwaarden en procedure voor Working Holiday gaat u naar 

Working Holiday Program (WHP) / Working Holiday Scheme (WHS).  

 

-  Heeft u de nationaliteit van Canada, Australië of Nieuw- Zeeland?  

U vraagt de verblijfsvergunning WHP/WHS aan bij de IND in Nederland. Dit doet u online. Ga 

naar www.ind.nl en klik op ‘Aanvraag indienen’. 

 

-  Heeft u de Zuid-Koreaanse nationaliteit? 

U moet eerst een bewijs van pré-registratie voor deelname aanvragen bij de Nederlandse 

vertegenwoordiging in Seoul. Hiervoor stuurt u een e-mail met uw naam, geboortedatum en 

paspoortnummer naar SEO-CA@minbuza.nl. Als er geen plek meer is voor deelname aan het 

WHP, dan komt u op de wachtlijst. Als er wel plek is, ontvangt u per email uw bewijs van pré-

registratie. Deze is voorzien van een volgnummer. De email met de pré-registratie moet u 

uitgeprint meenemen naar Nederland. Deze heeft u nodig wanneer u de verblijfsvergunning 

aanvraagt bij de IND. 

 

-  Hebt u de Argentijnse nationaliteit? 

U moet eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen. Dit is een speciaal visum 

waarmee u Nederland kunt inreizen. U vraagt de mvv zelf aan bij de Nederlandse 

vertegenwoordiging in Buenos Aires die de aanvraag doorstuurt naar de IND. U krijgt dan een 

brief van de vertegenwoordiging waar in staat hoe u de leges moet betalen. Kijk op de website 

van de Nederlandse vertegenwoordiging voor het aanvraagformulier en hoe u de aanvraag kunt 

indienen.  

 

Voor Zuid-Korea en Argentinië geldt dat per jaar maximaal 100 personen kunnen deelnemen aan 

het WHP. Voor Canada, Australië en Nieuw-Zeeland geldt géén maximaal aantal deelnemers. 

http://ind-beheer.ind.minvenj.nl/uitwisseling/Paginas/Working-holiday.aspx
http://www.ind.nl/
mailto:SEO-CA@minbuza.nl


2. Is het nodig dat ik bij mijn aanvraag een inreisdatum opgeef en ook het IND-loket waar ik mijn 

verblijfsvergunning wil ophalen? 

Ja, dit is nodig. De inreisdatum is bepalend voor de ingangsdatum van de verblijfsvergunning. 

Daarnaast wordt het verblijfsdocument geleverd aan het loket van uw keuze. Als deze informatie 

niet bij de aanvraag is opgegeven, levert dit vertraging op in de behandeling van uw aanvraag. 

            

3. Hoe weet ik of mijn betaling door de IND is ontvangen? 

Als uw betaling niet (goed) is ontvangen, dan neemt de IND contact met u op. 

                    

4. Word ik op de hoogte gehouden van de stand van zaken van mijn aanvraag? 

De wettelijke beslistermijn voor een aanvraag WHP/WHS is 90 dagen. Als deze termijn nog niet 

is verlopen, kunnen wij u niet informeren over de status van uw aanvraag. Maar de IND neemt 

vaak al eerder een beslissing. Mocht er meer informatie nodig zijn om uw aanvraag te kunnen 

behandelen, dan neemt de IND hierover contact met u op. 

 

5. Hoe krijg ik te horen dat er is beslist op mijn aanvraag? 

Wanneer u de aanvraag hebt ingediend bij de Nederlandse vertegenwoordiging, ontvangt u 

vanzelf schriftelijk bericht van de ambassade als er een beslissing is genomen op uw aanvraag. 

Als u de aanvraag in Nederland hebt ingediend, ontvangt u schriftelijk bericht van de IND. 

 

Reis naar Nederland 

1. Wanneer moet ik Nederland uiterlijk zijn ingereisd? 

Na het bericht van de ambassade dat uw aanvraag is ingewilligd, hebt u 90 dagen de tijd om de 

mvv op te halen. Nadat de mvv-sticker in uw paspoort  is geplaatst, hebt u 90 dagen de tijd om 

Nederland in te reizen. Houd er rekening mee dat u de mvv niet te vroeg ophaalt, want dan is 

deze misschien niet meer geldig wanneer u daadwerkelijk Nederland wilt inreizen. 

 

2. Is de inreisdatum exact deze datum of mag ik ook een paar dagen eerder of later  Nederland 

inreizen? 

De verblijfsvergunning voor WHP/WHS hebt een maximale geldigheidsduur van 1 jaar en kan 

niet worden verlengd. De inreisdatum die u hebt opgegeven bij de aanvraag wordt de 

ingangsdatum van uw verblijfsvergunning. Dit is om ervoor te zorgen dat u niet langer in 

Nederland verblijft met dan de toegestane periode van 1 jaar. Later inreizen is mogelijk, maar dit 

betekent dan wel dat u korter in Nederland kunt verblijven. Bijvoorbeeld: u heeft opgegeven op 

1 maart in te reizen en u reist pas op 1 april in, dan mag u enkel de resterende 11 maanden in 

Nederland verblijven. 

 

3. Kan ik mijn inreisdatum nog veranderen? 

Het is alleen mogelijk om uw inreisdatum te laten aanpassen, zolang de IND nog niet heeft 

beslist op de aanvraag. Hierna is dit niet meer mogelijk. 

 

 



4. De mvv in mijn paspoort is (bijna) verlopen. Kan ik de geldigheidsduur nog laten verlengen? 

Nee, dit is niet mogelijk. Nadat de mvv-sticker in uw paspoort  is geplaatst, moet u binnen 90 

dagen Nederland inreizen. Deze termijn kan niet worden verlengd. Als de geldigheidsduur van 

uw mvv is verlopen, zult u een nieuwe aanvraag moeten indienen. 

 

De verblijfsvergunning 

1. Wat wordt de ingangsdatum van mijn verblijfsvergunning? 

De inreisdatum die u heeft opgegeven bij de aanvraag wordt de ingangsdatum van uw 

verblijfsvergunning. 

LET OP: als u bij uw aanvraag géén inreisdatum opgeeft, dan zal uw verblijfsvergunning ingaan 

op de dag nadat de ambassade de mvv-sticker in uw paspoort heeft geplaatst. Dit heeft tot 

gevolg dat als u later inreist, dat u korter dan een jaar in Nederland kunt verblijven. 

Bijvoorbeeld: u heeft opgegeven op 1 maart in te reizen en u reist pas op 1 april in, dan mag u 

enkel de resterende 11 maanden in Nederland verblijven. 

                 

2. Hoe weet ik of mijn verblijfsvergunning klaar is? 

Als u de aanvraag bij de Nederlandse ambassade indient moet u een inreisdatum opgeven. 

Normaal gesproken ligt uw verblijfsdocument klaar vanaf twee weken na deze inreisdatum.  

Als u een adres in Nederland heeft opgegeven bij uw aanvraag, dan krijgt u een uitnodigingsbrief 

toegestuurd wanneer u het verblijfsdocument kunt ophalen bij het IND-loket. Als u géén adres in 

Nederland heeft opgegeven, dan moet u zelf contact opnemen met de IND zodra u in Nederland 

bent. 

 

Als u de aanvraag in Nederland indient ontvangt u bericht van de IND als er is beslist op uw 

aanvraag. Normaal gesproken duurt het daarna één week voordat uw verblijfsdocument klaar 

ligt. U krijgt een uitnodigingsbrief als u het verblijfsdocument kunt ophalen bij het IND-loket. 

 

3. Kan ik mijn verblijfsvergunning ook ophalen op de ambassade? 

Nee, dit is niet mogelijk. U kunt uw verblijfsdocument alleen ophalen bij een IND-loket in 

Nederland. U moet hiervoor online een afspraak maken. 

 

4. Mag ik werken tijdens mijn verblijf in Nederland? 

Om uw vakantie financieel te ondersteunen, mag u in Nederland werken zonder dat uw 

werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) heeft voor u. Dit, op voorwaarde dat uw werk 

enkel van incidentele aard is. Dit betekent dat u wel fulltime mag werken maar niet het volledige 

jaar voor één en dezelfde werkgever. Ook mag u, bij inreis in Nederland, géén arbeidscontract 

hebben voor het volledige jaar. Het hoofddoel van uw verblijf is namelijk culturele uitwisseling en 

niet arbeid in loondienst. 

 

U mag in Nederland niet als zelfstandig ondernemer werken. Wilt u dit tóch doen, dan moet u 

een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer aanvragen. 
 

 

http://ind-beheer.ind.minvenj.nl/Paginas/Afspraak-ophalen-verblijfsdocument-.aspx
https://ind.nl/werk/werken-in-Nederland/Paginas/Zelfstandig-ondernemer.aspx


 

Verblijf in Nederland 

1. Moet ik een verzekering afsluiten? 

U moet een reisverzekering hebben met dekking voor eventuele uitgaven voor dringende 

medische zorg, spoedbehandeling in een ziekenhuis en vervoer naar huis om medische redenen. 

 

Zodra u in Nederland gaat werken, bent u verplicht om een Nederlandse basisverzekering af te 

sluiten. Als dit is vastgesteld, dan heeft u 3 maanden de tijd om dit te regelen. 

LET OP: de startdatum van deze verzekering is de eerste dag waarop u verplicht werd om een 

basisverzekering af te sluiten. Met andere woorden: de dag dat u begon te werken in Nederland. 

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website Zorgverzekeringslijn. 

 

2. Hoe kan ik een Burgerservicenummer (BSN) verkrijgen? 

Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de gemeente waar u zich gaat 

inschrijven. 

https://www.zorgverzekeringslijn.nl/english/

