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Automatische incasso
(Eenmalige machtiging - SEPA)
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3.1  Naam

3.2  Geboortedatum

3  Gegevens van de vreemdeling 

1.1  Naam

1.2  Postadres

1.3  Incassant ID

1.4  Kenmerk machtiging

1  Gegevens van de incassant

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Postbus: 5 Postcode: 9560 AA Plaats: Ter Apel Land: Nederland

NL77ZZZ507204570001

(toekomstig) vorderingsnummer van de aanvraag

2.1  Naam rekeninghouder

2.2  Postadres

2.3  IBAN

2.4  BIC

2  Gegevens van de bankrekening waarvan de leges worden geïncasseerd

>  De IND accepteert alleen eenmalige machtigingen ten behoeve van een Euro-rekening (SEPA).  
Vul hier de gegevens van de betalende partij in en niet de gegevens van de bank.

|
Straat                          Nummer

|                           |
Postcode          Plaats

|            |

Achternaam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
Dag   Maand  Jaar

Vul het formulier volledig in en onderteken het. Doe dit voor elke 
vreemdeling afzonderlijk. (Automatische incasso is uitsluitend beschikbaar voor 
erkend referenten en hun gemachtigden. Deze betaalmethode is niet beschikbaar voor 
aanvragen om erkend referent te worden.) De IND schrijft het verschuldigde 
legesbedrag binnen drie maanden van uw rekening af onder vermelding 

van incassant ID en kenmerk. (Incasso vindt plaats per vreemdeling en per 
procedure). Als uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de vreemde-
ling niet in aanmerking komt voor de aangevraagde verblijfsvergunning, 
krijgt u geen geld terug. Voor de actuele legesbedragen zie: www.ind.nl/
leges

Let op! Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op 
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een niet volledig of 
onleesbaar ingevuld formulier accepteert de IND niet. (Versie 2018b)
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4  Ondertekening

4.1  Naam

4.2  Plaats en datum

4.3   Handtekening rekeninghouder  
(door een hiertoe bevoegd persoon) 
en stempel bedrijf/instelling

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de IND om een eenmalige incasso-opdracht  
te sturen naar uw bank om de verschuldigde leges van uw rekening af te schrijven. Daarnaast geeft u door 
ondertekening van dit formulier toestemming aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van de IND. 

|
Plaats                 Dag  Maand  Jaar

|                  

Handtekening rekeninghouder         Stempel (optioneel)

|                |

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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