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ONTVANGEN

0 1 FEB 2023

Hierbij bevestig ik u de ontvangst van een aanvraag voor een

verblijfsdocument EU/EER. De beslistermijn voor deze aanvraag is begonnen

op 23 januari 2023.

Als de burger van de Unie bij wie u verblijf in Nederland beoogt niet de

Nederlandse nationaliteit bezit, dan toetst de IND tijdens de behandeling van

uw aanvraag of de burger van de Unie rechtmatig in Nederland verblijft. De

IND toetst daarom of de burger van de Unie voldoet aan de voorwaarden voor

inschrijving bij de IND en afgifte van de EU-registratiekaart. De IND doet dit

ambtshalve. Dat betekent dat uw referent (de burger van de Unie) geen

aanyraagformulier hoeft in te dienen voor de inschrijving. Als de burger van de

Unie al in het bezit is van een EU-registratiekaart (of van een geldig

verblijfsdocument voor duurzaam verblijf) verstrekt de IND niet opnieuw een

EU-registratiekaart.

Afspraak maken voor biometrie en een verblijfsaantekening

De IND heeft bij deze (nieuwe) aanvraag uw pasfoto, vingerafdrukken en

handtekening nodig (biometrie). Deze worden afgenomen bij het IND Loket.

Een verblijfsaantekening is een sticker die wordt geplakt in uw paspoort. Dit is

een bewijs dat u in Nederland uw procedure mag afwachten. Op de sticker

staat ook vermeld of u mag werken. Maak voor de afname biometrie en het

verkrijgen van de verblijfsaantekening zo snel mogelijk telefonisch één

afspraak via 088 043 04 30, optie 1 (normaal tarief).

Belangrijk voor u om te weten

De afspraak voor het afnemen van de biometrie en het verkrijgen van de

verblijfsaantekening in uw paspoort kunt u enkel telefonisch maken. Dit kan

niet via de website van de IND. Uw referent (de burger van de Unie bij wie u

verblijf in Nederland beoogt) moet ook aanwezig zijn tijdens de afspraak. Als

uw referent nog geen EU-registratiekaart of een verblijfsdocument voor

duurzaam verblijf heeft, wordt ook de biometrie van uw referent tijdens deze

afspraak afgenomen. Als u belt zal er daarom een dubbele afspraak voor u en

voor de Unieburger bij wie u verblijft worden gemaakt.
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Wanneer hoort u van ons?

U kunt de beslissing op de aanvraag uiterlijk op 24 juli 2023 verwachten. Als

voor het nemen van de beslissing meer gegevens nodig zijn, ontvangt u

daarover bericht.

Hebt u vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.ind.nl. Wilt u een

brief schrijven, gebruik dan het retouradres bovenaan deze brief. Vermeld

daarbij altijd het V-nummer.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Deze brief is automatisch verstuurd, daarom staat er geen handtekening
onder.
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