Wonen (en werken) in Nederland voor
EU-burgers
Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen
verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig.
In deze publicatie leest u:
•

of u een verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig hebt;

•

of en hoe u een verblijfsdocument kunt aanvragen;

•

waar u meer informatie kunt krijgen.

Burger van een EU-/EER-land of Zwitserland
Als u de nationaliteit hebt van een land dat behoort tot de Europese Unie (EU), de Europese
Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, hebt u geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te
wonen. Het paspoort (of de ID-kaart) van het land waarvan u de nationaliteit hebt, is het bewijs dat u
rechtmatig in Nederland verblijft en hier mag werken. U hoeft zich niet te melden bij de IND en u hoeft
bij de IND ook geen bewijs van rechtmatig verblijf aan te vragen.
Uw werkgever hoeft voor u ook geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen als u in Nederland
wilt werken.
EU-/EER landen (en Zwitserland)
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland.
Burgerservicenummer
Bent u van plan om langer dan vier maanden in Nederland te blijven, dan moet u zich inschrijven in de
Basisregistratie Personen. Ga hiervoor naar het gemeentehuis van de gemeente waar u woont. U krijgt
dan een burgerservicenummer (BSN). Met dit nummer regelt uw werkgever een aantal zaken met
bijvoorbeeld de Belastingdienst. Ook huisartsen, ziekenhuizen en apotheken kunnen u om een BSN
vragen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente waar u woont of op
www.burgerservicenummer.nl.
Bent u van plan korter dan vier maanden in Nederland te blijven, dan is inschrijven in de gemeente niet
verplicht. Als u toch een burgerservicenummer wilt, kunt u zich inschrijven in de Basisregistratie
Personen bij één van de gemeenten met een loket voor niet-ingezetenen. Kijk voor meer informatie op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens. U kunt ook bellen met de
Rijksoverheid op telefoonnummer 1400.
Familieleden
Bent u familie- of gezinslid van een persoon die de nationaliteit heeft van één van de EU-/EER-landen of
Zwitserland, maar hebt u zelf een andere nationaliteit? Dan moet u bij de IND een verblijfsdocument
aanvragen. Dit kan met het aanvraagformulier ‘Aanvraag om toetsing aan het EU-recht (bewijs van
rechtmatig verblijf)’. In dit geval moet de persoon bij wie u verblijf aanvraagt (de persoon met de
nationaliteit van één van de EU-/EER-landen of Zwitserland) zich inschrijven bij de IND. Dit kan met het
formulier ‘Inschrijving voor burgers van de Unie´. Het aanvraagformulier ‘Aanvraag om toetsing aan het
EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)’ kunt u in bepaalde gevallen ook gebruiken als u een familie- of
gezinslid bent van een Nederlander die samen met u in een EU-/EER-land of Zwitserland heeft gewoond.
Lees verder onder: Verblijfsdocument aanvragen.
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Duurzaam verblijf: vijf jaar of langer in Nederland
Als u vijf jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijft, kunt u het verblijfsdocument
‘Duurzaam verblijf burgers van de Unie’ aanvragen. Dit geldt ook als u het familielid bent van een
persoon die de nationaliteit heeft van één van de EU-/EER-landen of Zwitserland, maar u zelf een andere
nationaliteit hebt. Voor de aanvraag van dit verblijfsdocument gebruikt u het aanvraagformulier
‘Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden’.
In dit formulier staan ook de overige voorwaarden die gelden voor dit verblijfsdocument. Lees verder
onder: Verblijfsdocument aanvragen.
Verblijfsdocument aanvragen
De aanvraagformulieren ‘Aanvraag om toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf )’ en
‘Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden’ kunt u
downloaden via www.ind.nl.
Deze aanvragen moet u schriftelijk indienen. In het aanvraagformulier staat het adres waar u de
aanvraag naar toe moet sturen.
Over de kosten vindt u in deze publicatie geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk
dan op www.ind.nl of neem telefonisch contact met ons op.
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 emailformulier.
Bezoek
In Nederland kunt u ook terecht bij een INDloket. Kijk op www.ind.nl voor de dichtstbijzijnde vestiging.
Houd er rekening mee dat u eerst een afspraak moet maken.
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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 ver werkt 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.

Aan de inhoud van de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst uit deze uitgave mag
onder bronvermelding worden gebruikt.
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