Meldingsformulier voor uitwisseling
U kunt dit formulier alleen gebruiken als de vreemdeling een verblijfsvergunning uitwisseling heeft. U bent:
•

een erkend referent; of

•

gemachtigde van een erkend referent.

U meldt met dit formulier uitsluitend wijzigingen die betrekking hebben op de vreemdeling voor wie u erkend referent
bent. Wijzigingen met betrekking tot de erkend referent meldt u met ‘Meldingsformulier voor wijzigingen met betrekking
tot de erkend referent’.
Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven die u op grond van uw informatieplicht aan de IND moet melden. Een
wijziging moet binnen 4 weken na het intreden van de wijziging worden gemeld aan de IND.

1
1.1

Gegevens van de erkend referent

Invullen in blokletters

Naam uitwisselingsorganisatie
of au-pairbureau

1.2

IND-klantnummer

1.3

Naam contactpersoon

1.4

Telefoonnummer

1-

Landcode

Telefoonnummer

+

contactpersoon
(inclusief landcode)
1.5

E-mail contactpersoon

1.6

Inschrijfnummer Kamer van
Koophandel (of van
buitenlands handelsregister
indien van toepassing)

2

Gegevens van de vreemdeling

2.1

V-nummer (indien bekend)

2.2

Burgerservicenummer

Invullen in blokletters

(indien bekend)
2.3

Naam

Achternaam

(zoals in het paspoort)
Voornamen
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2.4

Geslacht

2.5

Geboortedatum

3

Welke wijziging wilt u doorgeven

 Man
 Vrouw
Dag

Maand

Jaar

> Kruis aan welke situatie op u van toepassing is

 Ik ben vanaf nu de referent van deze vreemdeling
 De situatie van de vreemdeling en/of het gastgezin is veranderd
 Ik ben niet langer de referent van de vreemdeling

> Ga verder naar 4
> Ga verder naar 5
> Ga verder naar 5

> Controleer bij 5 of u een wijziging moet doorgeven.
Zo nee, vermeld in een aparte bijlage om welke reden u niet langer de referent bent en
ga verder naar 6.

4

Wijziging van referent
> Kruis aan

 De vreemdeling heeft een geldige verblijfsvergunning voor het doel uitwisseling.
Met de ondertekening van dit formulier stel ik me referent van de vreemdeling en verklaar ik dat de
vreemdeling aan alle voorwaarden voor de verblijfsvergunning voldoet.
> Ga verder naar 6 ‘Datum wijziging’

5

Wijziging van de situatie van de vreemdeling of gastgezin
> Kruis aan welke situatie van toepassing is. Als er meerdere situaties van toepassing zijn dan mag u meerdere
vakjes aankruisen.
Geef in een aparte bijlage een zo volledig mogelijke toelichting per aangekruiste situatie en vermeld bij elke
situatie de datum waarop de wijziging zich voordoet of heeft voorgedaan.

 De vreemdeling wil niet meer naar Nederland komen.
> Vermeld in de bijlage om welke redenen de vreemdeling niet meer naar Nederland wil komen.

 De vreemdeling verblijft niet langer in Nederland en deze wijziging is niet tijdig (binnen 4 weken) gemeld bij
de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar de vreemdeling is ingeschreven.
> Vermeld in de bijlage de reden waarom de vreemdeling niet langer in Nederland verblijft. Vermeld ook
naar welk land de vreemdeling vertrokken is.

 Het au-pairbureau of de uitwisselingsorganisatie heeft geen zicht meer op de vreemdeling.
> Vermeld in de bijlage wat voorgevallen is en geef aan hoe u gaat handelen of gehandeld hebt.

 De vreemdeling is gestopt met het uitwisselingsprogramma.
> Vermeld in de bijlage waarom de vreemdeling is gestopt met het uitwisselingsprogramma en hoe u gaat
handelen of gehandeld hebt.

 De vreemdeling gaat in een ander gastgezin verblijven.
> Vermeld in de bijlage om welke redenen de vreemdeling in een ander gastgezin gaat verblijven. Vermeld
ook het adres, de naam, de geboortedatum en het BSN van de twee hoofdpersonen van het nieuwe
gastgezin.

 De door de vreemdeling en het gastgezin overeengekomen dagindeling wordt niet nageleefd.
> Vermeld in de bijlage hoe u gaat handelen of gehandeld hebt.

 De vreemdeling verricht arbeid in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen.
> Vermeld in de bijlage hoe u gaat handelen of gehandeld hebt.

7091-2022/2

2

 De vreemdeling verricht werkzaamheden die niet vallen binnen het door de IND goedgekeurde
uitwisselingsprogramma.
> Vermeld in de bijlage hoe u gaat handelen of gehandeld hebt.

 De samenstelling van het gastgezin wijzigt.
> Vermeld in de bijlage hoe u gaat handelen of gehandeld hebt

 Het gastgezin waarin de vreemdeling verblijft voldoet niet meer aan het middelenvereiste.
> Vermeld in de bijlage hoe u gaat handelen of gehandeld hebt.

 De hoofdperso(o)n(en) van het gastgezin waarin de vreemdeling verblijft, heeft of hebben niet langer
rechtmatig verblijf in Nederland.
> Vermeld in de bijlage hoe u gaat handelen of gehandeld hebt.

 De vreemdeling blijkt na verlening van de verblijfsvergunning toch niet aan de voorwaarden te hebben
voldaan (bijvoorbeeld wanneer de vreemdeling toch getrouwd blijkt te zijn).

 De vreemdeling is overleden.
 Overige (> toelichten)

> Ga verder naar 6 ‘Datum wijziging’

6

Datum wijziging

6.1

Vanaf welke datum zal de

Dag

Maand

Jaar

wijziging plaatsvinden

7

Ondertekening

7.1

Naam

7.2

Plaats, land en datum

Plaats

Land

Dag

7.3

Maand

Jaar

Handtekening (door een hiertoe
bevoegd persoon)

8

Opsturen meldingsformulier
Stuur dit meldingsformulier naar:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 5
9560 AA Ter Apel
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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.
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