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U wilt een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige 
en u hebt de Turkse nationaliteit 
 
Waarom deze publicatie? 
Hebt u de Turkse nationaliteit en wilt u in Nederland werken als zelfstandige? Dan hebt u bij een verblijf 
van meer dan 90 dagen een verblijfsvergunning nodig. Veel aanvragen van Turkse zelfstandigen worden 
door de IND afgewezen omdat er niet wordt voldaan aan de voorwaarden. Of omdat niet alle vereiste 
documenten bij de aanvraag zijn aangeleverd. Daarom krijgt u in deze publicatie informatie over: 
• de voorwaarden waaraan u moet voldoen; 
• de documenten die u nodig hebt voor uw aanvraag; en 
• waar u meer informatie kunt krijgen. 
 
Aan welke voorwaarden moet u voldoen? 
Algemene voorwaarden 
• U hebt een geldig paspoort. 
• U hebt een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) voor het verblijfsdoel ‘arbeid als 

zelfstandige’ of u hebt een geldige verblijfsvergunning voor een ander verblijfsdoel. 
• U vormt geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid. U bent niet veroordeeld voor 

een misdrijf en u hebt geen oorlogsmisdrijf of misdrijf tegen de menselijkheid begaan of 
terroristische handelingen verricht. 

 
Bijzondere voorwaarden 
• U dient met uw werkzaamheden een wezenlijk Nederlands belang; 
• U verdient met uw werkzaamheden duurzaam en zelfstandig, voldoende middelen van bestaan. Kijk 

voor meer informatie op www.ind.nl. 
• U voldoet aan de bevoegdheidsvereisten voor de uitoefening van de werkzaamheden en de 

onderneming. Dat betekent dat u in het bezit bent van de noodzakelijke vergunningen. 
 
Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) 
De Turkse onderdaan die naar Nederland wil reizen en een verblijfsvergunning wil aanvragen heeft een 
mvv nodig. De mvv moet worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassade of consulaat in Turkije. 
Met een mvv kan de Turkse onderdaan naar Nederland reizen. U hoeft niet altijd een mvv aan te vragen. 
Op www.ind.nl vindt u informatie wanneer u geen mvv nodig hebt. 
 
Wezenlijk Nederlands belang 
U moet aantonen dat u met uw onderneming een wezenlijk Nederlands belang dient. Dat betekent dat 
uw onderneming voorziet in een behoefte in Nederland en dat uw onderneming een positieve bijdrage 
levert aan de Nederlandse economie. Uw onderneming mag de specifieke markt waarop uw onderneming 
zich begeeft niet verstoren. Ook mag uw onderneming de arbeidsmarkt niet verstoren. Dat is 
bijvoorbeeld het geval als uw onderneming werkzaamheden verricht in een sector met veel 
werkloosheid. Het wezenlijk Nederlands belang van uw onderneming moet blijken uit het 
ondernemingsplan dat u bij uw aanvraag aanlevert. De IND beoordeelt of uw ondernemingsplan 
compleet is en of u alle gevraagde bewijsstukken hebt bijgevoegd. De IND stuurt het ondernemingsplan 
met de bewijsstukken vervolgens door naar de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). De RVO 
beoordeelt of u met uw onderneming een wezenlijk Nederlands belang dient. 
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Welke documenten hebt u nodig voor uw aanvraag? 
• Een kopie van een document dat is afgegeven door de bevoegde Nederlandse autoriteiten waaruit 

blijkt dat u in het bezit bent van de noodzakelijke vergunningen om een specifiek beroep of 
specifieke onderneming uit te oefenen; en 

• Een volledig ingevulde en ondertekende ‘Bijlage verklaring omtrent inkomen zelfstandig 
ondernemer’ met de daarin gevraagde bijlagen. Deze bijlage zit bij het aanvraagformulier en vindt u 
op www.ind.nl; 

• Als u een onderneming in Turkije hebt: een kopie van de akte van oprichting en de statuten van de 
onderneming; 

• Een ondernemingsplan dat informatie bevat over: 
 persoonlijke gegevens van de ondernemer; 
 de uniekheid van het product of de dienst; 
 een marktanalyse toegespitst op het eigen product of de dienst; 

De marktanalyse bevat in ieder geval informatie over de kenmerken van de specifieke markt, 
de doelgroep, de concurrentie (wat is het onderscheidend vermogen), potentieel marktaandeel, 
marketing, risico’s, prijsbeleid. Voor onderbouwing van de marktanalyse levert u onder meer de 
volgende bewijsmiddelen aan bij de aanvraag: 
o branchegegevens van de specifieke markt waarop u zich richt; 
o prognoses van balansen, omzetten en resultaten;  
o kopieën van concrete (omvang in tijd en geld) intentieverklaringen van toekomstige 

opdrachtgevers; 
o kopieën van al verkregen opdrachten; 
o kopieën van behaalde diploma’s. Hebt u een buitenlands diploma? Dan moet deze zijn 

voorzien van een waardering van Nuffic/stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB). 

 de organisatie; 
 de (openings)balans; 
 de omzet- en liquiditeitsprognose inclusief berekeningen; en 
 een specificatie en begroting arbeidscreatie en investeringen (indien aanwezig). 

• Voor onderbouwing van al gerealiseerde omzetgegevens levert u de volgende bewijsmiddelen aan 
bij de aanvraag: 
 BTW aangiftes en beschikkingen, definitieve jaarrekeningen en tussentijdse balansen en 

exploitatieoverzichten, IB aangiftes en aanslagen, loonaangiften, verkoopfacturen en 
bankafschriften (alleen positie aan eind verslagperiode). 

 Als sprake is van een BV levert u een kopie aan van het aandelenregister en de oprichtingsakte; 
 Als sprake is van een VOF/CV levert u een kopie aan van het VOF/CV contract waarin minimaal 

staat: inbreng van vennoten, verantwoordelijkheden en aandeel in resultaat. 
 Als u freelancer bent levert u kopieën aan van intentieverklaringen en/of overeenkomsten van 

de opdrachten waaruit blijkt dat u in opdracht als freelancer werkt. 
 
 Lever de bewijsmiddelen in één keer aan bij de aanvraag. 

Als u de bewijsmiddelen niet volledig of te laat aanlevert wordt uw aanvraag afgewezen. 
 Een daartoe bevoegde onafhankelijke externe deskundige (register accountant, een accountant 

administratieconsulent, boekhouder of een financieel adviseur) moet de financiële bewijsmiddelen 
hebben samengesteld en gecontroleerd. 

 
Let op! 
• Zolang u geen verblijfsvergunning hebt, mag u niet werken. 
• Met de verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige mag u alleen arbeid als zelfstandige 

verrichten. U mag met deze verblijfsvergunning geen arbeid in loondienst verrichten. 
• De IND kan u een inreisverbod opleggen als uw aanvraag wordt afgewezen en u al eerder een 

terugkeerbesluit hebt gekregen waaraan u geen gehoor hebt gegeven. Een inreisverbod betekent in 
dat geval dat u maximaal 2 jaar niet mag verblijven in de landen van de Europese Unie, 
Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U bent strafbaar als u in Nederland bent terwijl 
aan u een inreisverbod is opgelegd. 
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Meer informatie? 
Hebt u na het lezen van deze publicatie nog vragen? Contact opnemen met de IND kan op verschillende 
manieren. 
 
Internet 
Op www.ind.nl vindt u meer informatie over de procedure en voorwaarden voor verblijfsvergunningen, 
visa, en hoe u Nederlander kunt worden. U kunt hier ook online een afspraak maken voor uw bezoek aan 
een IND-loket. 
 
Telefoon 
De IND is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via 088 043 04 30. Voor 
dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke tarief. Vanuit het buitenland belt u +31 88 043 04 30. 
Houd het v-nummer paraat (indien bekend).  
 
Let op! Is de beslistermijn van uw aanvraag nog niet verlopen? Dan is uw aanvraag nog in behandeling 
en kunnen we u geen informatie geven over de status van uw aanvraag. 
 
Social media 
De IND is actief op Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube. Hebt u een algemene vraag, dan kunt u die 
stellen aan het webcareteam van de IND. Zij beantwoorden uw vragen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 
uur.  
Socialmediakanalen zijn openbaar. Vermeld vanwege uw privacy daarom geen V-nummer en andere 
persoonlijke informatie. De IND reageert via social media niet inhoudelijk op vragen over uw dossier. 
Kijk voor meer informatie op www.ind.nl/socialmedia.  
 
Brief of e-mail 
Algemene vragen 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Postbus 17 
9560 AA Ter Apel 
 
Email: op www.ind.nl kunt u uw vraag stellen via het e-mailformulier. 
 
Bezoek 
In Nederland kunt u ook terecht bij een IND-loket. Kijk op www.ind.nl voor de dichtstbijzijnde vestiging. 
Houd er rekening mee dat u eerst een afspraak moet maken. 
 
Klachten 
Wilt u een klacht indienen over de wijze waarop u door de IND bent behandeld? Dan kunt u gebruik 
maken van het klachtenformulier op www.ind.nl. 
 
U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de IND. Het telefoonnummer is 088 043 04 70. 
 
Vragen over legalisatie? 
Voor informatie over legalisatie van documenten (geboorteakte, huwelijksakte) kunt u bellen met 
telefoonnummer 1400 (Informatie Rijksoverheid). Via internet: www.rijksoverheid.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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Aan de inhoud van de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst uit deze uitgave mag 
onder bronvermelding worden gebruikt. 
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