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Wat betekent een machtiging tot voorlopig 
verblijf voor u?  
Bij de Nederlandse vertegenwoordiging hebt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) gekregen. In deze folder 
leest u wat een mvv is en wat een mvv voor u betekent.  

1. Wat is een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)? 
2. Wie geeft de machtiging tot voorlopig verblijf af? 
3. Waarom is het belangrijk om uw gegevens op de mvv te controleren? 
4. Naar welke landen kunt u reizen met uw mvv?  
5. Wat moet u doen als u een reguliere verblijfsvergunning krijgt? 
6. Wat moet u doen als u een afgeleide verblijfsvergunning asiel (nareis asiel) krijgt? 
7. Wat gebeurt er tijdens uw aanmelding bij de IND (nareis asiel)?  
8. Wat gebeurt met broers en zussen die naar Nederland reizen voor gezinshereniging met een toegelaten, 

alleenstaande minderjarige asielzoeker? 
9. Wat moet u doen als u vragen hebt? 

 Wat is een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)? 
Een mvv is een visum om naar Nederland te mogen reizen voor een verblijf langer dan 90 dagen. U gaat in 
Nederland wonen, werken of studeren. Een mvv is een sticker die wordt geplakt in uw paspoort of in een ander 
reisdocument. Uw mvv is 90 dagen geldig en u kunt er alleen mee reizen. U hebt een verblijfsvergunning nodig om 
te wonen in Nederland. De mvv staat op uw naam, dus alleen u kunt de mvv gebruiken. 

 Wie geeft de machtiging tot voorlopig verblijf af? 
De Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) geeft de mvv af na goedkeuring door de Immigratie- 
en Naturalisatiedienst (IND). De goedkeuring door de IND staat in een brief aan u of uw referent. De referent is de 
persoon of organisatie bij wie u in Nederland gaat wonen, werken of studeren. De IND krijgt automatisch een 
digitaal bericht als de Nederlandse vertegenwoordiging de mvv-sticker in uw reisdocument heeft geplakt.  

Vingerafdrukken, pasfoto en handtekening 
Een paar weken geleden heeft de Nederlandse vertegenwoordiging uw vingerafdrukken afgenomen. Ook is u 
gevraagd om een pasfoto en uw handtekening. Die zijn nodig om een Nederlands verblijfsdocument 
(verblijfsvergunning) te kunnen maken.  

Aanvraag mvv door referent 
Heeft de referent namens u de mvv-aanvraag ingediend? Dan moet u op de Nederlandse vertegenwoordiging een 
mvv-verleningsformulier invullen.  

 Waarom is het belangrijk om uw gegevens op de mvv te controleren? 
Alleen met juiste gegevens kunt u zonder problemen reizen. Controleer daarom meteen na het plakken van de 
mvv-sticker of de volgende gegevens juist zijn: 
• Geldig voor: Nederland. 
• Vanaf: afgiftedatum (datum plakken mvv-sticker). 
• Tot: 90 dagen na afgiftedatum. 
• Type visum: D. 
• Aantal binnenkomsten: MULT. Dit betekent dat u meer dan een keer naar Nederland mag reizen. 
• Duur van verblijf: XXX. Er staat geen periode: bent u in Nederland dan gaat u voor de verblijfsvergunning naar 

de IND. 
• Paspoortnummer: hier moet het nummer van uw paspoort staan. 
• Naam: uw naam moet hetzelfde zijn geschreven als in uw paspoort. 
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Laat het meteen aan de Nederlandse vertegenwoordiging weten als uw gegevens niet juist zijn. In overleg met de 
IND kan de vertegenwoordiging fouten herstellen. 
 

 Naar welke landen kunt u reizen met de mvv?  
Met de mvv reist u naar Nederland. Tijdens de reis is het mogelijk dat u bij grenscontroles en andere controles 
informatie moet geven. Bijvoorbeeld over het doel van uw reis en de duur van uw verblijf. Na aankomst in 
Nederland kunt u uw verblijfsdocument (verblijfsvergunning) bij de IND ophalen. Uw situatie bepaalt welke 
vergunning u krijgt. Dat kan een reguliere verblijfsvergunning (wonen, werken of studeren) zijn. Het kan ook een 
afgeleide verblijfsvergunning asiel voor gezinshereniging met een familielid dat asiel heeft gekregen (nareis asiel) 
zijn. Kunt u geen afgeleide verblijfsvergunning asiel krijgen? Maar mag u toch met een mvv naar Nederland komen 
voor gezinshereniging met een familielid dat asiel heeft gekregen? Dan krijgt u een reguliere verblijfsvergunning.  

Reizen naar andere Schengenlanden 
Reist u niet direct naar Nederland? U mag via een ander Schengenland naar Nederland reizen. U leest welke landen 
Schengenlanden zijn op www.ind.nl (zoek op ‘Schengenlanden’). U mag ook weggaan uit Nederland en daarna met 
de mvv weer terugkeren naar Nederland. Voor het reizen tussen Schengenlanden met uw mvv gelden de volgende 
voorwaarden: 
• Uw mvv is geldig. 
• U hebt nog geen Nederlands verblijfsdocument. 
• U moet het doel van uw reis en uw verblijfplaats laten zien. 
• U moet voldoende geld hebben voor uw verblijf en uw terugreis. 
 
Laissez-passer en mvv 
Heeft de Nederlandse vertegenwoordiging uw mvv geplakt in een vervangend reisdocument om naar Nederland te 
reizen? Vaak is dit een laissez-passer (LP) voor één reis. Controleer dan of het LP geldig is voor alle doorreislanden 
van uw reis naar Nederland. En lees in het LP wanneer u het na aankomst uiterlijk bij de gemeente moet inleveren. 
 

 Wat moet u doen als u een reguliere verblijfsvergunning krijgt? 
Na aankomst in Nederland moet u het volgende doen: 
• Inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP is het bevolkingsregister van de gemeente waar u 

gaat wonen. U regelt zelf een woning. Komt u naar Nederland als gezins- of familielid van uw referent? Dan 
moet u met uw referent gaan samenwonen. 

• Ophalen verblijfsvergunning bij de IND. Een paar weken na uw aankomst in Nederland krijgt u of uw referent 
een brief van de IND. In deze brief staat dat u uw verblijfsdocument op afspraak bij het IND-loket kunt 
ophalen. 

• Meedoen aan tuberculose-onderzoek (tbc). Tbc is een ziekte. Op www.ind.nl staat wanneer tbc-onderzoek niet 
nodig is. Tbc-onderzoek moet gebeuren binnen 3 maanden nadat u uw verblijfsdocument hebt gekregen. 
Hiervoor vult u eerst het verwijzingsformulier tbc in dat bij deze folder zit. Daarna maakt u een afspraak voor 
het tbc-onderzoek bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Lees meer informatie op de website 
van de GGD www.ggd.nl.  

• Inburgeren. U krijgt een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als u moet inburgeren. Slaagt u niet 
op tijd voor het inburgeringsexamen in Nederland? U mag dan misschien niet langer in Nederland blijven. Lees 
meer over inburgeren op de website van DUO www.inburgeren.nl. 

De informatie die verder in deze folder staat, geldt alleen voor personen die een afgeleide verblijfsvergunning asiel 
krijgen. 
 

 Wat moet u doen als u een afgeleide verblijfsvergunning asiel (nareis asiel) krijgt? 
U gaat als familielid samenwonen met uw referent in Nederland. Uw referent heeft een verblijfsvergunning asiel 
voor bepaalde tijd. Na aankomst in Nederland moet u zich altijd binnen 3 dagen melden bij het nareisloket in 
Zevenaar. Uw mvv moet dan nog geldig zijn. Aanmelding in Zevenaar kan alleen op afspraak. Heeft uw referent een 
woning die niet geschikt is om alle nareizende familieleden in te laten wonen? Dan moet uw referent opvang voor u 
vragen bij het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA). Deze opvang is gratis. Uw referent maakt ook direct een 
afspraak voor aanmelding bij het nareisloket van de IND in Zevenaar. Heeft uw referent wel een geschikte woning? 
Dan maakt uw referent alleen een afspraak bij de IND.  

  

http://www.ind.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.ggd.nl/
http://www.inburgeren.nl/
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Geen geschikte woning 
Uw referent woont in de opvang van het COA of NIDOS of in een woning die niet goedgekeurd is om alle nareizende 
familieleden in te laten wonen. Daarom moet uw referent opvang voor u vragen bij het COA. Deze opvang is gratis. 
Opvang vragen gebeurt per e-mail. Uw contactpersoon bij VluchtelingenWerk (VWN) kan dit ook voor u doen. Uw 
referent weet wie dit is. Vraag om opvang nadat uw (vlieg)reis is geboekt, maar voor uw vertrek naar Nederland.  
 
Opvang COA vragen per e-mail 
Opvang vragen aan het COA gaat op de volgende manier: 
• Uw referent stuurt een e-mail naar het COA met de vraag om opvang voor u. De e-mail moet gestuurd worden 

naar het volgende e-mailadres: ZevenaarDuiven@COA.nl. 
• Uw referent zet de volgende gegevens in de e-mail:  

o Datum van uw aankomst in Nederland. Dit is ook de dag waarop u voor het eerst opvang nodig hebt. 
o Uw v-nummer. 
o Uw voor- en achternamen. 
o De voor- en achternaam, het telefoonnummer en het e-mailadres van uw referent (of het e-mailadres van 

VWN). 
• Uw referent krijgt binnen 2 werkdagen per e-mail een bevestiging van het COA waar u opvang kunt krijgen. 
 
Afspraak IND 
Heeft uw referent het COA ge-e-maild voor opvang? Dan maakt uw referent direct een afspraak bij de IND voor 
aanmelding bij het nareisloket in Zevenaar op www.ind.nl/nareis-zevenaar. Uw referent moet een afspraak maken 
vóór uw vertrek naar Nederland.  
 
Het adres van IND Zevenaar is: 
Ringbaan-Zuid 2A 
6905 DB Zevenaar 
 
Overnachten is niet mogelijk in Zevenaar. 
 

 Wat gebeurt er tijdens uw aanmelding bij de IND (nareis asiel)?  
Na uw aanmelding in Zevenaar start uw asielprocedure van een dag. In de asielprocedure volgt u de volgende 
stappen: 
• Medewerkers van VluchtelingenWerk (VWN) geven uitleg over de procedure. 
• De IND controleert uw identiteit, mvv en de gegevens op uw paspoort of laissez-passer. 
• De IND controleert of de foto, handtekening en vingerafdrukken die u bij de Nederlandse vertegenwoordiging 

hebt afgegeven goed zijn. Soms neemt de IND deze opnieuw af. 
• U krijgt de beslissing van de IND. En ook meteen uw verblijfsdocument (verblijfsvergunning) als dat mogelijk 

is. Lukt dat niet? Dan krijgt u later een brief van de IND als u het verblijfsdocument bij het IND-loket kunt 
ophalen. Dit kan alleen op afspraak via www.ind.nl. 

• U krijgt een tuberculose-onderzoek (tbc) als dat nodig is. Tbc is een ziekte. Het tbc-onderzoek gebeurt in de 
opvang van het COA. Lukt dit niet? Dan krijgt u een verwijzing naar de Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
(GGD). U maakt dan zelf een afspraak bij de GGD. U leest meer informatie op de website van de GGD 
www.ggd.nl. Op www.ind.nl staat wanneer tbc-onderzoek niet nodig is.  

• U krijgt een afspraakbevestiging mee. Hiermee kunt u zich later bij de gemeente in laten schrijven in de 
Basisregistratie Personen (BRP). De BRP is het bevolkingsregister.  

• Is de asielprocedure klaar? Dan gaat u samenwonen met uw referent. Als dat nog niet kan, krijgt u opvang van 
het COA. 

 
Afgeleide verblijfsvergunning asiel 
U krijgt een afgeleide verblijfsvergunning asiel. Dit betekent dat uw verblijf afhankelijk is van de asielvergunning 
van uw referent. Omdat u voor gezinshereniging naar Nederland komt, moet u met uw referent in Nederland gaan 
samenwonen. De IND kan uw verblijfsvergunning intrekken als u niet meer voldoet aan de voorwaarden. 
Bijvoorbeeld als er geen gezinsband meer is met uw referent.  
 
 
 
 

http://www.ind.nl/nareis-zevenaar
http://www.ind.nl/
http://www.ggd.nl/
http://www.ind.nl/
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Zelfstandige verblijfsvergunning asiel 
U mag ook zelf asiel aanvragen. Geef dit tijdens uw aanmelding bij de IND aan. Uw procedure gaat dan langer 
duren. De IND beoordeelt of u recht hebt op een zelfstandige verblijfsvergunning asiel. Tijdens de behandeling van 
uw asielaanvraag woont u bij uw referent. U krijgt geen eigen opvang of woning. 
 
Inburgeren 
U krijgt een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als u moet inburgeren. Slaagt u niet op tijd voor het 
inburgeringsexamen in Nederland? U mag dan misschien niet langer in Nederland blijven. Lees meer over 
inburgeren op de website van DUO www.inburgeren.nl. 
 

 Wat gebeurt met broers en zussen die naar Nederland reizen voor gezinshereniging met een 
toegelaten, alleenstaande minderjarige asielzoeker? 

U bent broer of zus van een minderjarige referent. En uw referent heeft een verblijfsvergunning asiel. U reist met 
uw ouder(s) mee naar Nederland om met uw referent samen te wonen. U krijgt geen afgeleide asielvergunning 
maar een reguliere verblijfsvergunning voor verblijf bij uw meegereisde ouder(s). Voor u geldt de informatie die 
staat onder vraag 5. Maar als u dat wilt, kunt u met uw ouder(s) mee naar Zevenaar.  

 Wat moet u doen als u vragen hebt? 
• Bel uw contactpersoon bij de IND. Het telefoonnummer staat rechts onder het kopje 'contactpersoon' in brieven 

van de IND. 
• Neem contact op met uw contactpersoon bij VluchtelingenWerk. Uw referent weet wie uw contactpersoon is. 
• Bezoek onze website op www.ind.nl. 
• Bel de informatielijn van de IND op +31 88 043 04 30. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met 

vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Aan de inhoud van de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de vertaling tot 
interpretatieverschillen leidt, dan is de Nederlandse versie leidend. Tekst uit deze uitgave mag onder 
bronvermelding worden gebruikt. 

http://www.inburgeren.nl/
http://www.ind.nl/
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