
Als u een 

werknemer uit het 

buitenland wilt 

laten overkomen



Per 1 november 2006

Uitbreiding categorie kennismigranten die 

niet hoeft te voldoen aan het looncriterium

Met ingang van 1 november 2006 is verblijf als 

kennismigrant mogelijk voor wetenschappe-

lijk onderzoekers en artsen in opleiding tot 

specialist.

De categorie promovendi en de categorie 

post-doctoralen en universitair docenten 

worden samengevoegd tot de categorie van 

vreemdelingen die in Nederland te werk 

worden gesteld in het kader van het doen van 

wetenschappelijk onderzoek. Door de samen-

voeging komt de leeftijdsgrens van 30 jaar 

voor universitair docenten en post-doctoralen 

te vervallen. Daarnaast worden artsen in 

opleiding tot specialist toegevoegd aan de 

groep kennismigranten die niet hoeft te vol-

doen aan het looncriterium.

Per 1 januari 2007

Wijziging looncriterium kennismigranten

Het looncriterium voor kennismigranten 

wordt jaarlijks met ingang van 1 januari her-

zien. Deze wijziging betreft het meest recente 

indexcijfer van de CAO-lonen, gepubliceerd 

door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Het indexcijfer bedraagt voor 2007 2,3%. 

In 2007 is het looncriterium voor kennis-

migranten van 30 jaar en ouder na indexering 

€ 46.541,-. Voor kennismigranten jonger dan 

30 jaar is het looncriterium na indexering 

€ 34.130,-.

As of 1 November 2006

Expansion of the category of knowledge 

migrants who do not have to meet the 

minimum earnings requirement

As of 1 November 2006, it is also possible for 

scientific researchers and doctors who are in 

training to become medical specialists to 

reside in the Netherlands with knowledge 

migrant status.

The category PhD students on the one hand 

and the category post-doctoral students and 

university lecturers on the other are being 

merged into a single category for foreign 

nationals who are being employed in the 

Netherlands to do scientific research. As a 

result of the merging of these two categories, 

the age limit of 30 for university lecturers and 

post-docs will cease to apply. Additionally, 

medical doctors who are in training to 

become specialists will be added to the group 

of knowledge migrants who do not have to 

meet the minimum earnings requirement.

As of 1 January 2007

Changes in the minimum earnings 

requirement for knowledge migrants

The minimum earnings requirement for 

knowledge migrants will be revised every year 

as of 1 January.  This change will be based on 

the most recent index figure for wages falling 

under the collective bargaining agreement, 

as published by Statistics Netherlands.  

The index figure amounts to 2.3 % for 2007.  

The minimum earnings requirement for 

knowledge migrants of 30 years and over is 

€ 46,541 after indexation, whilst for knowledge 

migrants under 30, it is € 34,130 after indexa-

tion.
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Waarom deze brochure?

Wat moet u, als werkgever, doen om een 

werknemer uit het buitenland te laten over-

komen voor een verblijf van langer dan drie 

maanden? Deze vraag staat centraal in de 

brochure. U vindt in deze brochure infor-

matie over:

– Hoe u een werknemer uit het buitenland 

kunt laten overkomen. 

– De voorwaarden waar u en de werk-

nemer aan moeten voldoen. 

– Het verkrijgen van een machtiging tot 

voorlopig verblijf (MVV) en een ver-

blijfsvergunning.

– De instanties met wie u en de werk-

nemer te maken kunnen krijgen tijdens 

de toelatingsprocedure.

Het IND-loket kennis- en arbeidsmigratie

Als u een werknemer uit het buitenland 

wilt laten overkomen, kunt u terecht bij het 

loket kennis- en arbeidsmigratie van de 

IND. Het loket is gevestigd in Rijswijk en 

behandelt verblijfsaanvragen van vreemde-

lingen die in Nederland in loondienst wil-

len werken en hun gezinsleden. Het loket is 

opgezet met het doel de aanvragen snel en 

zorgvuldig te behandelen.



Een werknemer uit het buiten-
land laten overkomen in het kort

U kunt een werknemer uit het buitenland 

over laten komen als arbeidsmigrant of als 

kennismigrant.

Toelating als arbeidsmigrant

Een arbeidsmigrant is een werknemer die 

in Nederland arbeid in loondienst komt 

verrichten. U kunt een werknemer als 

arbeidsmigrant laten overkomen uit het 

buitenland als hij minimaal de bijstands-

norm verdient. Ook hebt u een tewerkstel-

lingsvergunning nodig voor de werknemer, 

afgegeven door CWI. De IND neemt de 

beslissing op het verzoek om advies voor de 

afgifte van een MVV in principe binnen vier 

weken nadat de tewerkstellingsvergunning 

is afgegeven. Op een aanvraag voor een 

verblijfsvergunning beslist de IND binnen 

zes maanden.

Toelating als kennismigrant

Een kennismigrant is ook een werknemer 

die in Nederland arbeid in loondienst komt 

verrichten. Om een werknemer als kennis-

migrant te kunnen laten overkomen uit het 

buitenland, moet u, als werkgever, een ver-

klaring ondertekenen, waarmee u een aan-

tal verantwoordelijkheden op u neemt. 

Verder moet de werknemer een bruto-jaar-

inkomen verdienen van ten minste € 45.495 

of € 33.363 1 als hij jonger is dan dertig jaar. 

Dit inkomenscriterium geldt niet als de 

werknemer als promovendus in dienst 

treedt bij een onderwijs- of onderzoeks-

instelling en voor post-doctoralen en  

universitair docenten onder de 30 jaar. 

De voordelen van de kennismigranten- 

procedure zijn dat u geen tewerkstellings-

vergunning hoeft te vragen voor uw 

werknemer bij het centrum voor werk en 

inkomen (CWI) en dat de IND in principe 

binnen twee weken beslist op het verzoek 

om advies voor de afgifte van een MVV en 

de aanvraag voor een verblijfsvergunning. 

1 Let op! Deze bedragen gelden voor 2006. 

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 

Vanaf pagina 12 staat een overzicht van 

beide procedures naast elkaar.
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De voorwaarden

U kunt een werknemer als kennis- of 

arbeidsmigrant uit het buitenland laten 

overkomen, als u en de werknemer aan 

bepaalde voorwaarden voldoen. Voor beide 

procedures gelden specifieke voorwaarden 

die u kunt lezen vanaf pagina 12 van deze 

brochure. Daarnaast geldt voor beide pro-

cedures een aantal algemene voorwaarden:

– de werknemer moet in het bezit zijn van 

een geldig paspoort;

– de werknemer moet na aankomst in 

Nederland een tuberculoseonderzoek 

ondergaan; 2

– de werknemer mag geen strafblad heb-

ben;

– de werknemer moet een ziektekosten-

verzekering afgesloten hebben.

In veel gevallen heeft de werknemer een 

MVV nodig. Hierover leest u meer in hoofd-

stuk ‘De toelatingsprocedure in het alge-

meen’ op pagina 8.

2 Onderdanen van de landen België, Cyprus, 

Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, 

Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland,  

IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, 

Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, 

Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden,  

Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-

Zeeland, Vaticaanstad, de Verenigde Staten, 

Israël, Zwitserland en Suriname zijn vrijgesteld 

van het tuberculoseonderzoek.
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Documenten

Om een werknemer als kennis- of arbeids-

migrant uit het buitenland te kunnen laten 

overkomen, moet de werknemer verschil-

lende documenten uit het land van her-

komst overleggen aan de IND. Ook andere 

instanties in Nederland vragen om docu-

menten van uw werknemer uit het land van 

herkomst. Zo heeft de gemeente waar uw 

werknemer gaat wonen documenten nodig 

om de werknemer in te kunnen schrijven. 

De volgende documenten heeft de werk-

nemer in ieder geval nodig:

– geldig paspoort;

– gelegaliseerde geboorteakte (voor 

inschrijving bij de gemeente).

Als de werknemer zijn gezin mee wil 

nemen naar Nederland, moeten de werk-

nemer en de gezinsleden documenten  

kunnen overleggen uit het land van her-

komst die de gezinsband aantonen.  

Denkt u daarbij aan documenten als pas-

poorten, geboorteakten en huwelijksakten. 

Deze opsomming is niet volledig.  

Welke documenten de werknemer en zijn 

gezinsleden precies nodig hebben, staat in 

het aanvraagformulier.

Documenten laten legaliseren 

of apostilleren

In de meeste gevallen moeten documenten 

die afkomstig zijn uit het buitenland (zoals 

geboorteaktes of huwelijksaktes), gecontro-

leerd worden op echtheid. Ze moeten dan 

gelegaliseerd worden of voorzien van apo-

stillestempel door de bevoegde autoriteiten 

van het land van afgifte. Bel voor meer 

informatie over de legalisatie- of apostille-

vereisten voor documenten per land met 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

telefoon (+31)(0)70 348 4787 / 5901 of kijk 

op www.minbuza.nl.

Let op! Het legaliseren of apostilleren van 

documenten kan veel tijd in beslag nemen. 

Vraag de werknemer daarom meteen te 

beginnen met het laten legaliseren of apos-

tilleren van de documenten in het land van 

herkomst.

6



Taal van de documenten

Alle documenten moeten zijn opgesteld in het 

Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet 

het geval? Laat de documenten dan vertalen 

door een beëdigde vertaler.

Kosten

Het indienen van een verzoek om advies 

voor de afgifte van een MVV is gratis. 

Het aanvragen van een MVV en een ver-

blijfsvergunning kost geld, de zogeheten 

leges. Een aanvraag wordt pas in behande-

ling genomen, als de leges zijn betaald. 

Meer informatie over de wijze waarop u de 

leges moet betalen, vindt u in de hoofd-

stukken ‘Verblijf als kennismigrant’ en 

‘Verblijf als arbeidsmigrant’ op pagina 18. 

Voor informatie over de hoogte van de 

leges, kunt u bellen naar telefoonnummer 

0900 1234561 (€ 0,10 p.m.) of kijken op de 

website (www.ind.nl).
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De toelatingsprocedure
in het algemeen

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u een 

MVV en/of een verblijfsvergunning kunt 

krijgen voor de werknemer. 

– Om Nederland in te mogen reizen voor 

een verblijf van langer dan drie maan-

den heeft de werknemer (kennismigrant 

en arbeidsmigrant) meestal een machti-

ging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig. 

Een MVV is een speciaal inreisvisum. 

Werknemers uit België, Cyprus, Dene-

marken, Duitsland, Estland, Finland, 

Frankrijk, Griekenland, Hongarije,  

Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liech-

tenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, 

Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, 

Verenigd Koninkrijk, Zweden, Australië, 

Canada, Japan, Monaco, Nieuw- 

Zeeland, Noorwegen, Vaticaanstad, de 

Verenigde Staten en Zwitserland hebben 

geen MVV nodig.

– Om langer dan drie maanden in Neder-

land te mogen verblijven, moet de 

werknemer, nadat hij Nederland is inge-

reisd (met of zonder MVV), een verblijfs-

vergunning aanvragen.

Hoe krijgt de werknemer een MVV?

Aanvraag MVV

Het aanvragen van een MVV, doet de werk-

nemer bij de Nederlandse ambassade of 

consulaat in het land van herkomst of in 

het land van bestendig verblijf 3. Deze aan-

vraag dient de werknemer in voordat hij 

naar Nederland komt.

3 Het land van bestendig verblijf is een land 

waar de werknemer op basis van een ver-

blijfsvergunning langer dan drie maanden 

legaal mag verblijven. Een toeristen- of  

zakenvisum valt daar niet onder.

Verzoek om advies

Het is raadzaam dat u, voordat de werk-

nemer de MVV-aanvraag indient, een ver-

zoek om advies doet bij de IND voor de 

afgifte van een MVV. (Als u een kennis-

migrant wilt laten overkomen, is het de 

bedoeling dat u altijd een verzoek om 

advies doet voorafgaand aan de MVV-aan-

vraag.) Bij een verzoek om advies kijkt de 

IND alvast of aan de voorwaarden wordt 

voldaan. Als dat zo is, krijgt u een positief 

advies van de IND. Daarna laat u de werk-

nemer de MVV-aanvraag indienen in het 

land van herkomst of het land van besten-

dig verblijf. 
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Vanwege het positieve advies van de IND 

kan de Nederlandse ambassade of het con-

sulaat de MVV snel afgeven.

Beoordelen verzoek om advies

De IND beoordeelt het verzoek om advies 

door te kijken of u en de werknemer aan de 

voorwaarden voldoen. De voorwaarden 

voor verblijf als kennis- of arbeidsmigrant 

vindt u vanaf pagina 12. Bij de beoordeling 

van het verzoek om advies, kijkt de IND ook 

of de werknemer en de eventuele gezins-

leden over de vereiste (gelegaliseerde) 

documenten beschikken. U moet daarvoor 

kopieën van de (gelegaliseerde) documen-

ten overleggen. Als u het verzoek niet com-

pleet heeft ingediend, ontvangt u van de 

IND een brief waarin staat welke stukken u 

nog moet overleggen.

Positief advies

Als de IND geen bezwaar heeft tegen de 

afgifte van een MVV aan de werknemer 

geeft zij een positief advies. U krijgt hiervan 

schriftelijk bericht. Het positieve advies is 

zes maanden geldig. Binnen deze termijn 

moet de werknemer een MVV-aanvraag 

indienen bij de Nederlandse ambassade of 

het consulaat in het land van herkomst of 

het land van bestendig verblijf.

Let op! Pas nadat de leges voor de MVV-

aanvraag door de IND zijn ontvangen 

wordt de Nederlandse ambassade of het 

consulaat op de hoogte gesteld van het 

positieve advies dat aan u is afgegeven. 

Lees meer over het betalen van de leges 

voor de MVV-aanvraag op pagina 18.

De afgifte van de MVV

De werknemer dient de MVV-aanvraag in 

op de Nederlandse ambassade of het con-

sulaat in het land van herkomst of besten-

dig verblijf. Op dat moment moet hij een 

geldig nationaal paspoort en eventueel de 

originele (gelegaliseerde) documenten van 

hem laten zien. Als de leges voor de MVV 

zijn betaald, wordt de MVV in het paspoort 

van de werknemer geplaatst. De MVV is zes 

maanden geldig. Binnen deze termijn moet 

de werknemer Nederland inreizen.

Negatief advies

Als de IND adviseert om geen MVV af te 

geven aan de werknemer, geeft zij een 

negatief advies. U ontvangt hierover schrif-

telijk bericht. U kunt geen bezwaar maken 

tegen een negatief advies. Als op een later 

moment alsnog wordt voldaan aan de 

voorwaarde(n) op grond waarvan eerder 

een negatief advies is uitgebracht, kunt u 

een nieuw verzoek om advies doen.
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Gezinsleden

Als de werknemer zijn gezinsleden wil mee-

nemen, moet u ook voor hen adviezen  

vragen voor de afgifte van een MVV. De IND 

adviseert u de verzoeken om advies voor de 

werknemer en de gezinsleden tegelijk te 

doen. Alleen dan worden deze verzoeken 

om advies tegelijk en binnen dezelfde korte 

beslistermijn (voor kennismigranten twee 

weken en voor arbeidsmigranten vier 

weken) door het loket kennis- en arbeids-

migratie afgehandeld. Bovendien betaalt u 

dan minder leges. Het tegelijk indienen van 

de verzoeken om advies, betekent niet dat 

de gezinsleden van de werknemer verplicht 

zijn tegelijk met de werknemer naar Neder-

land te reizen. Als u de verzoeken om 

advies voor de gezinsleden niet tegelijk 

indient met het verzoek om advies voor de 

werknemer, ontvangt u deze beslissingen 

binnen drie maanden.

Let op! Voor het doen van verzoeken om 

advies voor de werknemer en de gezins-

leden, hebt u maar één formulier nodig.

Hoe krijgt de werknemer een 

verblijfsvergunning?

Indienen aanvraag

Als de werknemer in Nederland is en hij wil 

langer dan drie maanden in Nederland  

blijven, moet hij binnen drie dagen na bin-

nenkomst een aanvraag voor een verblijfs-

vergunning indienen. Dit doet hij bij de 

gemeente waar hij woont. Als de werkne-

mer een aanvraag indient bij de gemeente, 

krijgt hij een verblijfssticker in zijn pas-

poort. Daarmee kan hij aantonen dat hij 

legaal in Nederland is, terwijl hij wacht op 

de beslissing op de aanvraag. Op deze stic-

ker staat ook of de werknemer, in afwach-

ting van de beslissing, mag werken.

Let op! De aanvraag om een verblijfsver-

gunning als kennismigrant dient u of de 

werknemer in bij het IND-loket kennis- en 

arbeidsmigratie in Rijswijk. Bij het loket 

wordt ook de sticker in het paspoort van de 

werknemer geplaatst. Wel moet de werk-

nemer naar de gemeente waar hij woont 

om zich in te schrijven. Lees hier meer over 

in het hoofdstuk ‘Verblijf als kennismigrant’ 

vanaf pagina 12.
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Beoordelen aanvraag

De IND beoordeelt de aanvraag door te  

kijken of u en de werknemer aan de voor-

waarden voldoen. De voorwaarden voor 

verblijf als kennis- of arbeidsmigrant vindt 

u vanaf pagina 12. Bij de beoordeling van 

de aanvraag kijkt de IND of de werknemer 

en eventueel de gezinsleden over de ver-

eiste (gelegaliseerde) documenten beschik-

ken. Denk eraan dat u kopieën van deze 

gelegaliseerde documenten moet overleg-

gen.

Antwoord op de aanvraag

De werknemer kan drie reacties krijgen op 

zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning. 

1. De aanvraag is niet compleet. De werk-

nemer krijgt een brief met het verzoek 

de aanvraag aan te vullen.

2. De aanvraag wordt ingewilligd en de 

werknemer krijgt een verblijfsvergun-

ning. Hij wordt daarover schriftelijk 

geïnformeerd. Vervolgens wordt de 

werknemer door de afdeling Burger-

zaken van de gemeente waar hij woont, 

opgeroepen om zijn verblijfsdocument 

in ontvangst te nemen.

3. De aanvraag van de werknemer wordt 

afgewezen. Hij wordt daarover schrifte-

lijk geïnformeerd. De werknemer kan 

tegen een afwijzing van de aanvraag 

bezwaar maken bij de IND.

Gezinsleden

Als de gezinsleden van de werknemer in 

Nederland zijn en langer dan drie maanden 

in Nederland willen verblijven, moeten zij 

ook een verblijfsvergunning aanvragen.  

Als de gezinsleden tegelijk met de werk-

nemer Nederland zijn ingereisd, is het 

raadzaam om de aanvragen voor een ver-

blijfsvergunning voor de werknemer en zijn 

gezinsleden tegelijk in te dienen. Alleen 

dan worden de aanvragen gezamenlijk 

door het loket kennis- en arbeidsmigratie 

behandeld. Bovendien zijn de leges dan 

lager in verband met het gezinstarief. 

Verblijfsvergunning zonder MVV

De procedure voor de aanvraag van een 

verblijfsvergunning voor een werknemer 

die is vrijgesteld van de MVV-plicht is in 

grote lijnen dezelfde als voor een werk-

nemer die wel een MVV nodig heeft.  

Het belangrijkste verschil is dat een werk-

nemer die inreist met een MVV minder 

documenten hoeft te laten zien bij het 

indienen van de aanvraag. Een aantal 

documenten is immers al gecontroleerd bij 

de MVV-aanvraag.
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Verblijf als kennismigrant

Voorwaarden

U kunt een werknemer uit het buitenland 

over laten komen als kennismigrant, als: 

– u een verklaring hebt ondertekend voor 

de toelating van kennismigranten en u 

door de IND bent toegelaten tot de  

kennismigrantenprocedure, en

– de werknemer arbeid in loondienst gaat 

verrichten en dit aantoont met een 

arbeidsovereenkomst, en 

– de werknemer een bruto-inkomen 

verdient van ten minste € 45.495 of  

€ 33.363 4 als hij jonger is dan 30 jaar. 

Dit inkomenscriterium geldt niet als de 

werknemer als promovendus in dienst 

treedt bij een onderwijs- of onderzoeks-

instelling en voor post-doctoralen en 

universitair docenten onder de 30 jaar. 

Hun inkomen moet minimaal gelijk zijn 

aan de bijstandsnorm.

4 Let op! Deze bedragen gelden voor 2006.

Verblijf als arbeidsmigrant

Voorwaarden

U kunt een werknemer uit het buitenland 

over laten komen als arbeidsmigrant, als: 

– aan u een tewerkstellingsvergunning 

is verleend door CWI voor deze werk-

nemer. (Dit geldt niet voor de onbezol-

digde wetenschappelijk onderzoeker), 

en

– de werknemer arbeid in loondienst gaat 

verrichten en dit aantoont met een 

arbeidsovereenkomst, en

– de hoogte van het inkomen van de werk-

nemer minimaal gelijk is aan de bij-

standsnorm.
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Verblijf als kennismigrant

Wat is een verklaring?

Om gebruik te mogen maken van de ken-

nismigrantenprocedure moet u eerst een 

verklaring ondertekenen. In deze verklaring 

neemt u een aantal verantwoordelijkheden 

voor de werknemer op zich, bijvoorbeeld 

dat de aanvraag volledig wordt ingediend. 

Ook staat u financieel garant voor de werk-

nemer, zodat de kosten voor het verblijf 

van de werknemer niet ten laste van de  

Nederlandse overheid komen. Doordat u 

deze verantwoordelijkheden op zich 

neemt, is de IND in staat de aanvragen voor 

verblijf als kennismigrant via een versnelde 

procedure te behandelen. De verklaring 

vindt u op de website van de IND (www.

ind.nl).

Verblijf als arbeidsmigrant

Wat is een tewerkstellingsvergunning?

In het algemeen hebt u een tewerkstellings-

vergunning nodig als u een werknemer uit 

het buitenland laat overkomen.  

Een tewerkstellingsvergunning is nodig op 

grond van de Wet arbeid vreemdelingen. 

U vraagt de tewerkstellingsvergunning aan 

bij CWI. De werknemer kan dit niet zelf 

doen. Meer informatie over de tewerkstel-

lingsvergunning vindt u op www.cwinet.nl.



Verblijf als kennismigrant

Toegang tot de kennismigranten- 

procedure

1. Om gebruik te kunnen maken van de 

kennismigrantenprocedure, vult u de 

verklaring in en ondertekent deze. 

U vindt de verklaring voor de toelating 

van kennismigranten op de kennismi-

granten- en bedrijvenmodule op de 

website van de IND. 

2. U stuurt de verklaring met de gevraagde 

bijlagen op naar het IND-loket kennis- 

en arbeidsmigratie.  

Let op! De verklaring mag niet zijn 

ondertekend door een derde partij 

(bijvoorbeeld een gemachtigde of een 

bemiddelingsbureau).

3. Als de IND de verklaring heeft ontvan-

gen, krijgt u een ontvangstbevestiging. 

Als volgens de IND alles in orde is, staat 

in de ontvangstbevestiging een inlog-

naam en wachtwoord. Hiermee krijgt u 

toegang tot de aanvraagformulieren 

voor kennismigranten op de kennis-

migranten- en bedrijvenmodule op de 

website. U kunt aanvragen gaan indie-

nen.

Verblijf als arbeidsmigrant

Toegang tot de arbeidsmigranten- 

procedure

Om gebruik te kunnen maken van de 

arbeidsmigrantenprocedure hoeft u geen 

verklaring te ondertekenen. U kunt meteen 

een verzoek om advies voor de afgifte van 

een MVV doen. De werknemer kan meteen 

een aanvraag indienen.
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Verblijf als kennismigrant

Hoe doet u een verzoek om advies voor 

de afgifte van een MVV?

1. U logt in op de kennismigranten- en 

bedrijvenmodule en kiest voor het aan-

vraagformulier ‘Verzoek om advies voor 

afgifte machtiging tot voorlopig verblijf – 

kennismigrant’. U vult het formulier in 

en drukt het af.

2. U ondertekent de afgedrukte versie en 

deze stuurt u, inclusief de gevraagde bij-

lagen, aan het IND-loket kennis- en 

arbeidsmigratie.

3. Als het verzoek om advies compleet is 

ingediend, ontvangt u in principe bin-

nen twee weken een beslissing op uw 

verzoek om advies voor de afgifte van 

een MVV.

4. Als u een positief advies ontvangt, kan 

de werknemer de MVV-aanvraag indie-

nen bij de Nederlandse ambassade of 

consulaat.

Verblijf als arbeidsmigrant

Hoe doet u een verzoek om advies voor 

de afgifte van een MVV?

1. U vult het aanvraagformulier ‘Verzoek 

om advies voor afgifte machtiging tot 

voorlopig verblijf (arbeid in loondienst)’ 

in op de kennismigranten- en bedrijven-

module op de website en drukt het daar-

na af. Hiervoor hebt u geen inlognaam 

en wachtwoord nodig. (U kunt dit formu-

lier ook bestellen bij de IND via de web-

site of door te bellen naar 0900 1234561).

2. U ondertekent de afgedrukte versie en 

deze stuurt u, inclusief de gevraagde bij-

lagen, aan het IND-loket kennis- en 

arbeidsmigratie. 

3. Tegelijkertijd dient u een aanvraag in 

voor een tewerkstellingsvergunning bij 

CWI. Als u geen tewerkstellingsvergun-

ning krijgt, wordt het verzoek om advies 

voor de afgifte van een MVV altijd afge-

wezen door de IND.

4. Als CWI besluit een tewerkstellingsver-

gunning af te geven, beoordeelt de IND 

aan de hand van de overige voorwaar-

den of u een positief advies krijgt.

5. In principe ontvangt u binnen vier 

weken na de beslissing op de tewerkstel-

lingsvergunningaanvraag een beslissing 

op het verzoek om advies voor de afgifte 

van een MVV. 

6 Als u een positief advies ontvangt, kan 

de werknemer een MVV-aanvraag indie-

nen bij de Nederlandse ambassade of 

consulaat.
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Verblijf als kennismigrant

Hoe doet u een aanvraag voor een 

verblijfsvergunning?

1. U logt in op de kennismigranten- en 

bedrijvenmodule en kiest voor het  

formulier ‘Aanvraag verlening verblijfs-

vergunning kennismigrant met MVV’ 5. 

U vult het formulier in en drukt het af. 

De werknemer ondertekent het formu-

lier. 

2. De aanvraag voor een verblijfsvergun-

ning dient u of de werknemer in bij het 

IND-loket kennis- en arbeidsmigratie. 

Voor het indienen van een aanvraag in 

persoon moet u een afspraak maken. 

U kunt de aanvraag ook per post naar 

het loket sturen.

3. Als de aanvraag compleet is ingediend, 

ontvangt de werknemer in principe  

binnen twee weken een beslissing op de 

aanvraag. U ontvangt ook een afschrift 

van de beslissing.

5 Voor werknemers die zijn vrijgesteld van 

de MVV-plicht, vraagt u een verblijfsver-

gunning aan met het formulier ‘Aanvraag 

verblijfsvergunning kennismigrant zonder 

MVV of wijziging beperking - kennismi-

granten’. 

Let op! De werknemer moet op het 

moment dat de aanvraag voor een verblijfs-

vergunning wordt ingediend in Nederland 

verblijven.

Verblijf als arbeidsmigrant

Hoe doet u een aanvraag voor een 

verblijfsvergunning?

1. U of de werknemer vult het formulier 

‘Aanvraag verblijfsvergunning met MVV- 

arbeid in loondienst’ 6 in op de kennis-

migranten- en bedrijvenmodule. Ook 

kunnen u of de werknemer het formu-

lier ‘aanvraag verblijfsvergunning met 

MVV’ gebruiken dat verkrijgbaar is bij 

de gemeente en bij de IND via de web-

site of door te bellen met 0900 1234561. 

De werknemer ondertekent het formu-

lier. 

2. De aanvraag voor een verblijfsvergun-

ning dient de werknemer in bij de 

gemeente waar hij woont. 

3. De gemeente stuurt de aanvraag naar de 

IND.

4. De werknemer ontvangt binnen zes 

maanden een beslissing op de aanvraag. 

U ontvangt ook een afschrift van de 

beslissing.

6 Voor werknemers die zijn vrijgesteld van 

de MVV-plicht, vraagt u een verblijfsver-

gunning aan met het formulier ‘Aanvraag 

verblijfsvergunning of wijziging beperking 

zonder MVV’ (arbeid in loondienst).

Let op! De werknemer moet op het 

moment dat de aanvraag voor een verblijfs-

vergunning wordt ingediend in Nederland 

verblijven.
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Verblijf als kennismigrant

Verblijfssticker in paspoort

Bij het indienen van de aanvraag bij het 

IND-loket kennis- en arbeidsmigratie krijgt 

de werknemer een sticker in het paspoort, 

waarmee hij kan aantonen dat hij legaal in 

Nederland is in afwachting van de beslis-

sing. Op deze sticker staat ook of hij in 

afwachting van de beslissing mag werken. 

Als u of de werknemer de aanvraag in per-

soon indient, plaatst de IND meteen een 

sticker in het paspoort van de werknemer 

en de eventuele gezinsleden. Als u de aan-

vraag per post naar de IND hebt gestuurd, 

kunt u of de werknemer daarna een sticker 

in het paspoort van de werknemer laten 

plaatsen bij het IND-loket kennis- en 

arbeidsmigratie. Dit kan alleen als er bin-

nen vier werkdagen nadat de aanvraag ver-

stuurd is een afspraak wordt gemaakt.

Verblijf als arbeidsmigrant

Verblijfssticker in paspoort

Bij het indienen van de aanvraag bij de 

gemeente krijgt de werknemer een sticker 

in het paspoort, waarmee hij kan aantonen 

dat hij legaal in Nederland is in afwachting 

van de beslissing. Op deze sticker staat ook 

of hij in afwachting van de beslissing mag 

werken.
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Verblijf als kennismigrant

Kosten

Hoe betaalt u de leges voor de MVV?

U betaalt de leges voor de MVV-aanvraag 

per incasso. Bij het verzoek om advies 

stuurt u een ondertekend incassoformulier 

mee. De IND int de leges alleen op het 

moment dat u van de IND een positief 

advies krijgt op uw verzoek om advies voor 

de afgifte van een MVV. De behandeling 

van het verzoek om advies voor de afgifte 

van een MVV is gratis.

Als u de MVV-aanvraag niet per incasso wilt 

betalen, ontvangt u een factuur van de IND 

met het verzoek het legesbedrag over te 

maken op een bankrekening in Nederland. 

De IND stelt de ambassade pas op de 

hoogte van het positieve advies dat is afge-

geven, nadat de leges voor de MVV-aan-

vraag zijn ontvangen.

Hoe betaalt u de leges voor een verblijfs- 

vergunning?

Door de verklaring te ondertekenen gaat u 

er als werkgever mee akkoord de leges per 

incasso te betalen. Dat houdt in dat u bij 

elke aanvraag een incassoformulier onder-

tekent. De leges voor de aanvraag van een 

verblijfsvergunning worden geïnd nadat u 

de aanvraag hebt ingediend. 

Verblijf als arbeidsmigrant

Kosten

Hoe betaalt u de leges voor de MVV?

De leges voor de MVV-aanvraag betaalt u 

of de werknemer door het bedrag over te 

maken op een rekening van de IND in 

Nederland. Er zijn twee momenten waarop 

u of de werknemer de leges kunnen beta-

len.

1. De IND stuurt met het positieve advies 

een factuur mee die u of de werknemer 

vervolgens betalen door een bedrag over 

te maken op een bankrekening in 

Nederland. 

2. Na het indienen van de MVV-aanvraag 

bij de ambassade of het consulaat maakt 

de werknemer een bedrag over op een 

bankrekening in Nederland.

Hoe betaalt u de leges voor een verblijfs- 

vergunning?

De leges voor de aanvraag van een verblijfs-

vergunning betaalt de werknemer bij de 

gemeenten via contante betaling of met 

pinpas.
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Verblijf als kennismigrant

Geldigheidsduur verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning van een kennismi-

grant wordt verleend voor de duur van de 

arbeidsovereenkomst, met een maximum 

van vijf jaar. Het paspoort van de kennismi-

grant moet wel voldoende lang geldig zijn.

Gezinsleden

De (huwelijks)partner van de kennismi-

grant krijgt een verblijfsvergunning voor de 

duur van één jaar. De verblijfsvergunning 

van de kinderen heeft dezelfde geldigheids-

duur als de verblijfsvergunning van de  

kennismigrant. De paspoorten van de 

gezinsleden moet wel voldoende lang gel-

dig zijn.

Verblijf als arbeidsmigrant

Geldigheidsduur verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning van de werknemer 

wordt verleend voor de duur van de tewerk-

stellingsvergunning. Het paspoort van de 

arbeidsmigrant moet wel voldoende lang 

geldig zijn.

Gezinsleden

De (huwelijks)partner van de arbeidsmi-

grant krijgt een verblijfsvergunning voor de 

duur van één jaar. De verblijfsvergunning 

van de kinderen heeft dezelfde duur als de 

verblijfsvergunning van de arbeidsmigrant. 

De paspoorten van de gezinsleden moet 

wel voldoende lang geldig zijn.

19



Verblijf als kennismigrant

Werken

De kennismigrant mag in Nederland wer-

ken als hij is ingereisd met een geldige MVV 

en nadat hij een aanvraag voor een ver-

blijfsvergunning heeft ingediend.  

De kennismigrant die is ingereisd zonder 

MVV mag pas werken nadat er positief is 

beslist op de aanvraag voor een verblijfs-

vergunning. 

Gezinsleden

Gezinsleden van de kennismigrant zijn vrij 

op de arbeidsmarkt. Zij hebben geen 

tewerkstellingsvergunning nodig.  

Gezinsleden die zonder een geldige MVV 

zijn ingereisd mogen pas werken, nadat er 

positief is beslist op de aanvraag voor een 

verblijfsvergunning.

Onverplichte MVV

Wilt u dat de kennismigrant die is vrijge-

steld van de MVV-plicht toch meteen kan 

werken bij aankomst in Nederland? Laat de 

kennismigrant dan een MVV-aanvraag 

indienen. Bij aankomst in Nederland mag 

de kennismigrant werken, nadat hij een 

aanvraag voor een verblijfsvergunning 

heeft ingediend.

Verblijf als arbeidsmigrant

Werken

De arbeidsmigrant mag in Nederland wer-

ken als hij is ingereisd met een geldige 

MVV en nadat hij een aanvraag voor een 

verblijfsvergunning heeft ingediend en hij 

een tewerkstellingsvergunning heeft.  

De arbeidsmigrant die is ingereisd zonder 

MVV mag werken op het moment dat hij 

een tewerkstellingsvergunning heeft en de 

aanvraag voor een verblijfsvergunning 

heeft ingediend. 

Gezinsleden

Gezinsleden van de arbeidsmigrant hebben 

een tewerkstellingsvergunning nodig om te 

mogen werken. De gezinsleden mogen pas 

werken als er positief is beslist op de ver-

blijfsaanvraag.

Onverplichte MVV

Het is bij arbeidsmigranten niet nodig een 

onverplichte MVV aan te vragen. De werk-

nemer die een tewerkstellingsvergunning 

heeft en de aanvraag voor een verblijfsver-

gunning heeft ingediend bij de IND mag in 

Nederland werken.
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Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u vragen (en antwoorden) 

over de kennismigrantenprocedure die 

vaak aan het IND-loket kennis- en arbeids-

migratie worden gesteld. 

Kan een buitenlands bedrijf gebruik 

maken van de kennismigranten- 

procedure?

Nee, alleen in Nederland gevestigde bedrij-

ven kunnen gebruik maken van de kennis-

migrantenprocedure. 

Is de toelating van een werkgever tot de 

kennismigrantenprocedure gebonden 

aan een minimum aantal aanvragen per 

jaar?

Nee, om toegelaten te worden tot de ken-

nismigrantenprocedure bent u niet ver-

plicht een minimum aantal dan wel een 

maximum aantal aanvragen per jaar in te 

dienen.

Kan ik voor de verschillende bedrijfs-

onderdelen binnen mijn bedrijf aparte 

toegangscodes voor de kennismigranten-

procedure krijgen?

Ja, dat kan. Als u per bedrijfsonderdeel 

aparte toegangscodes wilt, moet u voor 

elke vestiging of elk bedrijfsonderdeel een 

verklaring invullen, ondertekenen en indie-

nen bij de IND. Als u voor de verschillende 

bedrijfsonderdelen een verklaring indient, 

kunt u per bedrijfsonderdeel een contact-

persoon en een bankrekeningnummer 

opgeven.

Waarom is het raadzaam een verblijfs-

sticker in het paspoort van de kennis-

migrant te laten plaatsen?

Met de sticker in het paspoort kan de ken-

nismigrant zijn legale verblijf in Nederland 

aantonen, terwijl hij wacht op de beslissing 

op de aanvraag voor een verblijfsvergun-

ning. Ook staat op de sticker of de kennis-

migrant mag werken in afwachting van de 

beslissing. Met de sticker kan de kennis-

migrant zich inschrijven bij de gemeente.
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Kan een kennismigrant zijn verblijfsstic-

ker door iemand anders laten ophalen?

Ja, de werkgever van de kennismigrant mag 

de sticker ophalen bij het IND-loket  

kennis- en arbeidsmigratie. Ook is het 

mogelijk dat de kennismigrant of zijn 

(huwelijks)partner zich meldt bij het loket 

met de paspoorten van alle gezinsleden om 

de stickers te laten plaatsen. De advocaat of 

een vertegenwoordiger van een bemidde-

lingsbureau mag de sticker niet ophalen.

Let op! Het indienen van de aanvraag voor 

een verblijfsvergunning én het laten plaat-

sen van een sticker in het paspoort van de 

kennismigrant is pas mogelijk als de ken-

nismigrant Nederland is ingereisd.

Mijn werknemer heeft een verblijfsver-

gunning met als doel ‘arbeid in loon-

dienst’, maar voldoet ook aan de criteria 

voor een verblijfsvergunning met als doel 

‘verblijf als kennismigrant’. Wat moet ik 

doen om de vergunning te wijzigen? 

De werknemer kan een aanvraag indienen 

om het verblijfsdoel te laten wijzigen.  

U gebruikt hiervoor het formulier ‘aanvraag 

verblijfsvergunning kennismigrant zonder 

MVV of wijziging beperking’. Voor deze wij-

ziging moeten leges betaald worden. Voor 

deze aanvragen geldt de beslistermijn van 

twee weken niet. De IND streeft er wel naar 

om deze aanvragen snel af te handelen.  

De gezinsleden van de arbeidsmigrant hoe-

ven geen aanvraag in te dienen om het ver-

blijfsdoel te laten wijzigen, omdat hun 

verblijfsdoel niet verandert.

Kan ik de leges van een buitenlandse 

rekening laten afschrijven?

Nee, de IND kan alleen leges innen van een 

rekening van een bank in Nederland.



Wat moet ik doen als ik de leges voor de 

verblijfsvergunning als kennismigrant 

niet per incasso wil betalen? 

U kunt de leges betalen via een acceptgiro. 

Geef in een begeleidend schrijven bij de 

verklaring aan dat u niet per incasso wilt 

betalen. Vermeld ook of de acceptgiro naar 

u of naar de kennismigrant moet worden 

verstuurd. U of de kennismigrant ontvangt 

dan bij elke aanvraag een acceptgiro.  

Na betaling van de leges duurt het één 

week tot meerdere weken, voordat de IND 

hiervan bericht ontvangt. De IND adviseert 

u daarom een bewijs van betaling te sturen, 

zodra de leges zijn afgeschreven van uw 

rekening. Na ontvangst van het bericht van 

betaling, streeft de IND ernaar om de aan-

vraag binnen twee weken af te handelen. 

De IND is niet verplicht binnen twee weken 

te beslissen op uw aanvraag. 

Wat moet ik doen als ik de leges voor de 

MVV-aanvraag niet per incasso wil beta-

len? 

U geeft dit aan bij het indienen van uw ver-

zoek om advies voor de afgifte van een 

MVV en ontvangt vervolgens een factuur 

van de IND.

Wat zijn de gevolgen voor de verblijfs-

vergunning van de kennismigrant als hij 

binnen het bedrijf van functie verandert 

of het bedrijf verlaat?

De vreemdeling die een verblijfsvergunning 

als kennismigrant heeft, kan deze verblijfs-

vergunning behouden als hij van functie of 

van werkgever verandert, zolang hij aan de 

voorwaarden van verblijf als kennismigrant 

blijft voldoen. U bent wel verplicht de ver-

andering van werkgever bij de IND te mel-

den. Als de werknemer door zijn nieuwe 

functie of nieuwe werkgever niet meer aan 

de voorwaarden voor verblijf als kennismi-

grant voldoet, moet u dit melden bij de 

IND. In dat geval trekt de IND de verblijfs-

vergunning in, tenzij er sprake is van 

onvrijwillig ontslag. In dat geval krijgt de 

kennismigrant een zoekperiode van drie 

maanden.

Kan ik een aanvraag voor een verblijfs-

vergunning als kennismigrant indienen 

voor een kennismigrant die nog niet in 

Nederland verblijft? 

Nee, dat kan niet. De aanvraag voor een 

verblijfsvergunning kan pas ingediend wor-

den als de kennismigrant in Nederland is.
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Kan ik, als de kennismigrant nog geen 

vast adres heeft in Nederland, op het 

aanvraagformulier het adres invullen van 

het bedrijf/de instelling waar de kennis-

migrant gaat werken? 

Nee, u vult altijd het adres in waar de ken-

nismigrant op het moment van de aan-

vraag verblijft, ook als de kennismigrant 

tijdelijk op dat adres verblijft (bijvoorbeeld 

in een hotel).

Wat moet ik doen als de kennismigrant 

na het indienen van de aanvraag een 

ander adres krijgt dan opgegeven in het 

aanvraagformulier?

Bij wijziging van het adres of als pas na het 

indienen van de aanvraag bekend is in 

welke gemeente de vreemdeling gaat 

wonen, moet u dit zo snel mogelijk melden 

aan het IND-loket kennis- en arbeids-

migratie. Dan kan het verblijfsdocument 

door de IND aan de juiste gemeente wor-

den verstuurd.

Kan ik voor een werknemer uit een van 

de nieuwe EU-lidstaten 7 ook een aan-

vraag als kennismigrant indienen?

Ja, dat kan. De werkgever van een kennis-

migrant hoeft niet in het bezit te zijn van 

een tewerkstellingsvergunning. Het aanvra-

gen van deze verblijfsvergunning is wel 

duurder dan het aanvragen van een EU-

verblijfskaart. Voor het aanvragen van een 

EU-verblijfskaart is geen MVV nodig.

7 De nieuwe EU-lidstaten zijn Estland, 

Hongarije, Letland, Litouwen, Polen,  

Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Cyprus en 

Malta. Deze landen zijn per 1 mei 2004 toe-

getreden tot de EU. Voor het in dienst 

nemen van werknemers uit deze landen 

moet u een tewerkstellingsvergunning aan-

vragen. Dit geldt niet voor werknemers uit 

Cyprus en Malta.
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Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze brochure nog 

vragen? Dan kunt u terecht bij het IND-

loket kennis- en arbeidsmigratie. Stel uw 

vragen bij voorkeur per e-mail. U kunt uw 

vragen ook telefonisch stellen of per brief. 

E-mail

arbeid@ind.minjus.nl

Als u een e-mail stuurt, ontvangt u binnen 

48 uur een reactie.

Internet: www.ind.nl

Telefoon

De IND is bereikbaar via 0900 1234561 

(€ 0,10 p.m.) op werkdagen van 09.00 uur 

tot 17.00 uur. Voor vragen over kennis- en 

arbeidsmigratie kiest u optie 5 van het  

keuzemenu. Vanuit het buitenland belt u 

+31 20 8893045.

Brief

IND-loket kennis- en arbeidsmigratie

Postbus 3022

2280 GA  Rijswijk

Klachten

Als u een klacht hebt over de wijze waarop 

u door de Immigratie- en Naturalisatie-

dienst bent behandeld, kunt u deze schrif-

telijk indienen bij: 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Postbus 5805

2280 HV Rijswijk

Vragen over legalisatie?

Bel voor meer informatie over de legalisa-

tie- of apostillevereisten voor documenten 

per land met het Ministerie van Buiten-

landse Zaken, telefoon (+31)(0)70 348 4787 

/ 5901, of kijk op www.minbuza.nl

Vragen over de tewerkstellings- 

vergunning?

Neem voor meer informatie over het aan-

vragen van een tewerkstellingsvergunning 

contact op met CWI, telefoon 079 7502903, 

postadres: Postbus 883, 2700 AW Zoeter-

meer. Of kijk op www.cwinet.nl

Vragen over de inschrijving bij de 

gemeenten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 

afdeling Burgerzaken van de gemeente 

waar de werknemer woont.
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Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp) verplicht de IND u te informeren dat 

de IND de organisatie is die de gegevens 

van u en de werknemer verwerkt. De IND 

doet dit om vast te stellen of de vreemde-

ling in aanmerking komt voor een 

machtiging tot voorlopig verblijf of een ver-

blijfsvergunning. De Minister voor Vreem-

delingenzaken en Integratie is hiervoor 

verantwoordelijk. Vragen die u hebt over 

deze gegevensverwerking kunt u schriftelijk 

stellen aan de afdeling publieksvoorlichting 

van de IND, postbus 3210, 2280 GE Rijswijk. 

U kunt hier ook vragen om een overzicht 

van de over u verwerkte gegevens. Naar 

aanleiding van dat verzoek kunt u vragen 

uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwij-

deren of af te schermen.



28

Bijlage 1: Schematisch overzicht aanvraagprocedures
kennis- en arbeidsmigranten

Toegang tot de kennismigrantenprocedure

Stap Wat doet u? Wat doet de IND?

1 De verklaring lezen op de website

2 Verklaring op de website invullen, afdrukken, 
ondertekenen en opsturen naar de IND 
Ook geeft u akkoord voor de automatische 
incasso van de leges

3 Verklaring beoordelen

4 Indien akkoord met verklaring: ontvangst-
bevestiging aan u sturen met inlognaam en 
wachtwoord voor toegang tot de formulieren.
(Als er voor de beoordeling van de verklaring 
nog aanvullende stukken nodig zijn, krijgt u 
eerst een ontvangstbevestiging met verzoek 
extra stukken op te sturen.)

5 U kunt aanvragen indienen
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Verzoek om advies voor de afgifte van een MVV - kennismigranten

Stap Wat doet u? Wat doet de 
kennismigrant?

Wat doet de IND? Wat doet de ambas-
sade of het consulaat?

1 Nagaan of u aan de 
voorwaarden voldoet

2 Legaliseren docu-
menten in land van 
herkomst

3 Formulier op de web-
site invullen. Verzoek 
om advies MVV doen 
bij IND

4 Advies over de afgifte 
MVV geven 

5 Bij positief advies: 
schriftelijk bericht aan 
u en als leges zijn 
betaald voor MVV- 
aanvraag, informeren 
ambassade

6 Bij positief advies: 
MVV-aanvraag indie-
nen en documenten 
tonen bij de ambas-
sade

7 Beoordeling MVV- 
aanvraag en afgifte 
MVV

8 Nederland inreizen 
binnen 6 maanden

9 Bij negatief advies: 
schriftelijk bericht aan 
u sturen

10 Bij negatief advies: 
de procedure eindigt 
hier. U kunt een nieuw 
verzoek om advies 
indienen
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Aanvraag om een verblijfsvergunning (met of zonder MVV) - kennismigranten

Stap Wat doet u? Wat doet de 
kennismigrant?

Wat doet de IND? Wat doet de 
gemeente?

1 Nagaan of de werk-
nemer aan de voor-
waarden voldoet (als 
de werknemer MVV-
plichtig is, moet hij 
deze hebben)

2 Formulier invullen op 
de website

De aanvraag onder-
tekenen en met de 
gevraagde stukken 
indienen bij de IND in 
persoon of per post. 
(Het indienen van de 
aanvraag in persoon 
bij de IND gaat op 
afspraak.)

3 Aanvraag in ontvangst 
nemen. Sticker in pas-
poort werknemer 
plaatsen. (Afhalen van 
de sticker gaat op 
afspraak.)

4 Inschrijven bij de 
gemeente

5 Beslissen op aanvraag

6 Bij positieve beoorde-
ling: bericht naar werk-
nemer en afschrift naar 
u

7 Bij positieve beoorde-
ling: De werknemer 
oproepen om verblijfs-
document op te halen

8 Bij negatieve beoorde-
ling: Bericht aan werk-
nemer sturen en 
afschrift aan u

9 Bij negatieve beoorde-
ling: Eventueel 
bezwaar indienen
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Verzoek om advies voor de afgifte van een MVV - arbeidsmigranten

Stap Wat doet u? Wat doet de 
arbeidsmigrant?

Wat doet de IND? Wat doet het 
CWI?

Wat doet de 
ambassade?

1 Nagaan of u aan de 
voorwaarden voldoet

2 Legaliseren docu-
menten in land 
van herkomst

3 Een TWV aanvragen 
bij CWI. Verzoek om 
advies MVV indienen 
bij IND

4 Beoordelen 
aanvraag TWV 

5 Advies over de 
afgifte MVV geven

6 Bij een positief advies: 
Leges betalen voor 
nog in te dienen 
MVV-aanvraag

7 Bij positief advies 
en als leges voor 
MVV-aanvraag zijn 
betaald: informe-
ren ambassade

8 MVV-aanvraag 
indienen, docu-
menten tonen bij 
de ambassade

9 Beoordelen 
MVV-aanvraag 
en afgifte MVV

10 Nederland inrei-
zen binnen zes 
maanden

11 Bij negatief advies: 
schriftelijk bericht 
aan u sturen

12 Bij negatief advies: de 
procedure eindigt hier 
U kunt een nieuw ver-
zoek om advies indie-
nen
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Aanvraag om een verblijfsvergunning (met of zonder MVV) - arbeidsmigranten

Stap Wat doet u? Wat doet de 
kennismigrant?

Wat doet de 
gemeente?

Wat doet de IND?

1 Nagaan of de werk-
nemer aan de voor-
waarden voldoet

2 Bij aanvraag zonder 
MVV: Denk aan het 
laten legaliseren docu-
menten in land van 
herkomst

3 Formulier invullen en 
aanvraag indienen bij 
de gemeente en de 
leges betalen. Inschrij-
ven bij gemeente

Aanvraag in ontvangst 
nemen en doorsturen 
naar IND. Sticker in 
paspoort werknemer 
plaatsen

4 Beoordelen van de 
aanvraag

5 Bij positieve beoorde-
ling: bericht naar werk-
nemer, afschrift naar u

6 Bij positieve beoorde-
ling: De werknemer 
oproepen om verblijfs-
document op te halen

7 Bij negatieve beoorde-
ling: bericht naar werk-
nemer, afschrift naar u

8 Bij negatieve beoorde-
ling: Mogelijk bezwaar 
indienen
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Bijlage 2: Hoe lang doet de IND over een beslissing
op de aanvraag?

Procedure IND streeft ernaar te beslissen binnen IND moet beslissen binnen

Beoordelen verklaring voor 
toelating kennismigranten

2 weken (als de verklaring compleet is 
ingevuld en inclusief gevraagde stukken)

Niet van toepassing

Verzoek om advies MVV – 
kennismigranten 

2 weken (als de aanvraag compleet is) 3 maanden

Verzoek om advies MVV - 
arbeidsmigranten

4 weken (na indiening complete aan-
vraag of na ontvangst TWV) 

3 maanden

Aanvraag verblijfsvergunning 
zonder MVV – kennismigranten

2 weken (als de aanvraag compleet is) 6 maanden

Aanvraag verblijfsvergunning 
zonder MVV – arbeidsmigranten

Niet van toepassing 6 maanden

Aanvraag verblijfsvergunning 
met MVV - kennismigranten

2 weken (als de aanvraag compleet is) 6 maanden

Aanvraag verblijfsvergunning 
met MVV – arbeidsmigranten

Niet van toepassing 6 maanden

Aanvraag wijziging beperking – 
kennismigranten

Niet van toepassing 6 maanden

Aanvraag wijziging beperking – 
arbeidsmigranten

Niet van toepassing 6 maanden

Aanvraag verlenging verblijfs- 
vergunning (voor arbeids- en 
kennismigranten)

8 weken (als de aanvraag compleet is en 
de leges op tijd zijn betaald)

6 maanden
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Bijlage 3: Welk formulier hebt u nodig?

U of de werknemer (en 
evt. gezinsleden) wilt

Benodigde formulier Waar verkrijgbaar?

Een verzoek om advies 
MVV – kennismigranten 
doen

Verzoek om advies voor afgifte 
machtiging tot voorlopig verblijf 
– kennismigranten

De kennismigranten- en bedrijvenmodule op 
de website (www.ind.nl)

Een verzoek om advies 
MVV - arbeidsmigran-
ten doen

Verzoek om advies voor afgifte 
machtiging tot voorlopig verblijf 
- arbeid in loondienst

-  De kennismigranten- en bedrijvenmodule 
op de website 

- De website (brochures en formulieren)
- 0900 1234561
- Mail naar arbeid@ind.minjus.nl

Een verblijfsvergunning 
zonder MVV – kennis-
migranten aanvragen

Aanvraag verblijfsvergunning 
zonder MVV - kennismigranten

De kennismigranten- en bedrijvenmodule op 
de website

Een verblijfsvergunning 
zonder MVV – arbeids-
migranten aanvragen

a)  Aanvraag verblijfsvergunning 
zonder MVV – arbeid in loon-
dienst

b)  Aanvraag verblijfsvergunning 
of wijziging beperking zonder 
MVV

a)  De kennismigranten- en bedrijvenmodule 
op de website

b)  - De website (brochures en formulieren) 
- 0900 1234561 
- De gemeente

Een verblijfsvergunning 
met MVV - kennis-
migranten aanvragen

Aanvraag verlening verblijfsver-
gunning met MVV –kennismi-
granten

De kennismigranten- en bedrijvenmodule op 
de website

Een verblijfsvergunning 
met MVV – arbeids-
migranten aanvragen

a)  Aanvraag verlening verblijfs-
vergunning met MVV – arbeid 
in loondienst 

b)  Aanvraag verblijfsvergunning 
met MVV

a)  De kennismigranten- en bedrijvenmodule 
op de website 

b)  - De website (brochures en formulieren) 
- 0900 1234561 
- De gemeente

Een verblijfsvergunning 
kennismigranten  
wijzigen

Aanvraag verblijfsvergunning 
wijziging beperking –kennismi-
granten

De kennismigranten- en bedrijvenmodule op 
de website

Een verblijfsvergunning 
arbeidsmigranten  
wijzigen

a)  Aanvraag verblijfsvergunning 
wijziging beperking – arbeid 
in loondienst.

b)  Aanvraag verblijfsvergunning 
of wijziging beperking zonder 
MVV

a)  De kennismigranten- en bedrijvenmodule 
op de website 

b)  - De website (brochures en formulieren) 
- 0900 1234561 
- De gemeente
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U of de werknemer (en 
evt. gezinsleden) wilt

Benodigde formulier Waar verkrijgbaar?

Een verblijfsvergunning 
kennismigranten verlen-
gen

De kennismigrant ontvangt 
automatisch een formulier van 
de IND om zijn verblijfsvergun-
ning te verlengen.

Niet van toepassing

Een verblijfsvergunning 
arbeidsmigranten ver-
lengen

a)  De arbeidsmigrant ontvangt 
automatisch een formulier 
van de IND om zijn verblijfs-
vergunning te verlengen.

b)  Aanvraag verlenging verblijfs-
vergunning

a) Niet van toepassing.

b)  - De website (brochures en formulieren) 
- 0900-1234561

Als EU-onderdaan een 
bewijs van rechtmatig 
verblijf aanvragen

Aanvraag toetsing aan het EU 
gemeenschapsrecht (bewijs van 
rechtmatig verblijf)

- De website (brochures en formulieren)
- 0900 1234561
- De gemeente
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Aan de inhoud van de brochure kunnen 

geen rechten worden ontleend.

Tekst uit deze uitgave mag onder bron-

vermelding worden gebruikt.

Januari 2007
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