Procedure Toegang en Verblijf (TEV)
Formulier voor mvv-verlening
Dit formulier is gratis

Paspoortfoto
maat 35 x 45 mm
(breedte x hoogte)

						1		Gegevens
1.1 Achternaam (familienaam)

|

1.2 A
 chternaam bij geboorte
(vroegere familienaam)

|

1.3 Voorna(a)m(en)

|
Dag

maand

jaar

1.4 Geboortedatum
1.5 Geboorteplaats
1.6 Nationaliteit

Plaats

Land

|

|

Huidige nationaliteit

Nationaliteit bij geboorte

|

|

1.7 Geslacht

Man

1.8 Burgerlijke staat

Alleenstaand

Gehuwd

Weduwe/weduwnaar

Overige, gelieve te specificeren

1.9 Huisadres van aanvrager

|

1.10 Telefoonnummer(s)

|

1.11 E-mail adres

|

1.12	Indien minderjarig, gegevens
invullen van persoon die
ouderlijk gezag uitoefent/voogd

1.13	Verblijf in een ander land dan
het land van de huidige
nationaliteit

Vrouw
Gescheiden wonend

Gescheiden

|

Achternaam

Voornaam

|

|

Adres

Nationaliteit

|

|
Neen

Ja. Verblijfsvergunning of soortgelijk document

13BUZF623121|N

Nr.

Geldig tot

|

|				

2 van 2

1.14 Type reisdocument

Gewoon paspoort

Diplomatiek paspoort

Speciaal paspoort

Ander reisdocument, gelieve te omschrijven

Nummer reisdocument

1.15 Specificaties reisdocument

Dienstpaspoort

Officieel paspoort

Datum van afgifte

|
Geldig tot

Afgegeven door

|

						2		Doel van het verblijf in Nederland
2.1 Arbeid

2.2 Familie

2.3 Studie / uitwisseling / stage

2.4 Overige

Arbeid in loondienst

Arbeid als zelfstandige

Kennismigrant

Zoekjaar hoogopgeleide

Houder Europese blauwe kaart

Startende onderneming

Arbeid als wetenschappelijk onderzoeker

Arbeid als geestelijk voorganger / godsdienstleraar

Verblijf bij partner

Verblijf bij echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner

Verblijf bij ouders

Verblijf bij adoptieouders

Art. 8 EVRM gezinsleven			

Overige humanitaire redenen

Verblijf bij pleegouders

Studie

Culturele uitwisseling, middelbare scholieren

Stage / lerend werken

Working holiday programme / scheme en YWEP, Australie, Canada, Nieuw Zeeland, Zuid Korea

Au pair

Medische behandeling

Vermogende vreemdeling

Wedertoelating tot Nederland, woonde eerder in Nederland
Dag

2.5	Voorgenomen vertrekdatum
naar Nederland
2.6	Naam en adres van referent/
verblijfgever in Nederland

maand

Hervestiging / uitgenodigde vluchteling

jaar

Naam

|
Adres

|
2.7	Heeft uw referent/verblijfgever
de mvv-aanvraag ingediend
bij de IND in Nederland

Ja

Neen

2.8	
Indien niet, wie gaat de mvv-leges
overmaken naar de Nederlandse
bankrekening van de IND

Ik zal de leges zelf overmaken

Mijn referent / verblijfgever zal de leges overmaken

Niet van toepassing ( geen leges verschuldigd )

2.9	Is de referent een EU, EEA of
Zwitserse onderdaan, wonend in
Nederland, geen Nederlandse
onderdaan

Ja

Neen

2.10	Heeft u al eerder een
mvv aangevraagd

Ja

Neen

2.11	Zo ja, zijn er nieuwe feiten/
omstandigheden

Ja

Neen

Indien ja: graag apart schriftelijk toelichten

						3		Handtekening
3.1 Kruis aan

3.2 Plaats en datum

	Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens worden verwerkt en
worden doorgegeven aan instanties in Nederland, die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de
Vreemdelingenwet 2000.

Plaats

|

3.3 Handtekening

>	
Voor minderjarigen:

handtekening persoon die ouderlijk
gezag uitoefent/voogd

|

Dag

maand

jaar

