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Immigratie van jou Thaise partner naar Nederland:  

De toegang- en verblijfsprocedure (TEV) 

 

Als een Thai(se) naar Nederland wil migreren moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 

Er zijn diverse migratie doelen zoals partner/gezinsmigratie, studie en arbeid. In dit document zal 

partnermigratie worden besproken, voor informatie over de overige doelen kun je de website van de 

IND raadplegen. Komen er ook kinderen mee dan moet voor elk kind een aparte TEV procedure 

worden opgestart. Raadpleeg de IND voor meer informatie. Vergeet ook vooral niet zaken als 

ouderlijk gezag/toestemming te regelen, dit in verband met de controle op kinderontvoeringen.  

 

Als je jouw partner naar Nederland wil laten komen zijn er diverse stappen en procedures die jullie 

zullen moeten doorlopen: de immigrant zal een taalexamen af moeten leggen, er moet een  

procedure worden gestart om naar Nederland te komen en eenmaal hier zijn er ook nog diverse 

stappen te voltooien.  

 

Migratie begint met het aanvragen van de Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV), waarmee je de 

Immigratie & Naturalisatie Dienst (IND) toestemming vraagt om je partner naar Nederland te laten 

overkomen. Hiervoor gelden een aantal strikte eisen, te weten: 

 

 Jullie hebben een exclusieve en duurzame liefdesrelatie (gehuwd of ongehuwd). 

 Jij (als referent) bent Nederlander of in het bezit van een Nederlandse verblijfsvergunning. 

 Jij bent tenminste 21 jaar oud. 

 Jij staat ingeschreven in Nederland in het Basisregistratie Personen (BRP) van jouw 

woonplaats. 

 Jij hebt een ‘duurzaam en voldoende’ inkomen: je verdient tenminste 100% van het wettelijk 

minimumloon (WML) op basis van een volledige werkweek. Dit inkomen uit Nederlandse 

bron moet voor minimaal de komende 12 maanden beschikbaar zijn óf je moeten de 

afgelopen 3 jaar onafgebroken aan de WML norm hebben voldaan. 

 Jouw Thaise partner (de vreemdeling) is tenminste 21 jaar oud. 

 Jouw partner heeft het ‘basisexamen inburgering buitenland’ behaald. 
 Jouw partner gaat met jou samenwonen en schrijft zich in op hetzelfde adres. 

 Jouw partner heeft een geldig reisdocument (paspoort, nog minstens 6 maanden geldig). 

 Jouw partner zal meewerken aan een Tuberculose (TBC) onderzoek. 

 Jouw partner is geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid.  

 

Zoals je kunt zien komt er nog best wat werk bij kijken. Een goede en tijdige voorbereiding is dan ook 

essentieel. Op IND.nl (https://ind.nl/particulier/familie-gezin) tref je actuele brochures aan over de 

TEV procedure en kun je jullie precieze situatie invullen, je krijgt dan exact te zien welke regels op 

jullie van toepassing zijn.  

 

Er zijn verschillende manieren op de TEV procedure op te starten, maar meestal start de referent de 

procedure. Hiervoor download je het formulier “Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘familie en gezin’ 
(referent)” dat te downloaden valt van de IND website: https://ind.nl/documents/7018.pdf 

 

Nadat de TEV procedure is goedgekeurd door de IND moet jouw partner –kosteloos- een MVV 

(Machtiging Voorlopig Verblijf,een Schengenvisum type D) aanvragen bij de ambassade om af te 

reizen naar Nederland. Eenmaal in Nederland haal je –kosteloos- bij de IND het VVR (Vergunning tot 

Verblijf Regulier,bepaalde tijd) pasje op.   

https://ind.nl/particulier/familie-gezin
https://ind.nl/documents/7018.pdf
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Welke papieren moet ik als referent in orde brengen?  

Als je het TEV aanvraagformulier stap voor stap invult zul je zien dat de IND om de volgende 

gegevens vraagt: 

 

1- Inkomensgegevens 

De Nederlandse referent moet hierbij denken aan stukken die laten zien dat hij/zij voldoende en 

duurzaam inkomen geniet, vaak is dat een arbeidscontract (welke tenminste nog 12 hele maanden 

door loopt op het moment dat de aanvraag door de IND ontvangen wordt) en de laatste 3 

loonstrookjes. Vergeet ook niet een recente werkgeversverklaring van ten hoogste 6 maanden oud.  

 

Ben je pas of begonnen of ga je nog beginnen met een nieuwe baan, geef dit dan aan en stuur zo snel 

mogelijk de 3 loonstrookjes na. Een eventuele proeftijd is geen enkel probleem als jouw contract 

maar tenminste 12 hele maanden loopt. 

 

De IND zal de inkomensgegevens ook nagaan in Suwinet (dit is een database van de overheid met 

gegevens over werk en inkomen van mensen) om te zien of de door jou aangeleverde gegevens 

overeenkomen met wat bij de belastingdienst bekend is (omvang salaris, contracttype).  

  

Heb je de AOW leeftijd bereikt dan is de inkomenseis niet van toepassing. De IND vraagt dan wel om 

de brief van de uitkeringsinstantie waarin de uitkering wordt toegekend en meest recente 

uitkeringsspecificatie. 

 

Zie voor overige inkomenssituaties de instructies van de IND in de bijlage ‘Bewijsmiddelen inkomen’. 
 

2- Persoonsgegevens 

Een kopie van jou paspoort of identiteitsbewijs: 

 Paspoort: de pagina met identiteitgegevens en alle pagina’s die niet leeg zijn zodat de IND 
jou reishistorie kan nagaan.  

  Identiteitsbewijs: voor en achterkant. 

 

De IND heeft inzagen in het BRP (bevolkingsregistratie personen, het bevolkingsregister van jou 

gemeente)en kan daaruit jouw woonadres en huwelijkse staat ontleden, een BRP uittreksel van de 

referent is dan ook niet vereist.  

 

3- Bijlagen van het TEV formulier 

Diverse bijlagen die bij het aanvraagformulier zitten (vergeet je handtekening niet!): 

 ‘Vragenlijst voor verblijf bij partner’ (indien ongehuwd, gehuwden hoeven dit niet in te 

vullen) 

 ‘Relatieverklaring’ (indien ongehuwd, gehuwden hoeven dit niet in te vullen) 

 ‘Verklaring referent’ 
 

Stuur als ongehuwd partner ondersteund bewijs van een ‘duurzame en exclusieve’ relatie mee, denk 
daarbij aan paspoortstempels waaruit blijkt dat jullie samen waren, (hotel)reserveringen op 

gezamenlijke naam, enkele foto’s, wat correspondentie via de telefoon, mail, chat, Skype etc. Je 

hoeft niet heel je privé leven te openbare, een bondig overzicht waaruit regelmatig contact blijkt 

volstaat. De IND hanteert geen definitie van wat nu precies zo’n relatie is, je hebt simpelweg 
aannemelijk te maken dat jullie een serieuze relatie onderhouden. 

 

Tip: op https://mijn.overheid.nl kun je met je DigID inloggen en zien welke gegevens bij de diverse 

overheidsinstanties (zoals gemeente en UWV) over jou bekend zijn. De IND heeft ook toegang tot 

deze gegevens en zal kijken of je daarmee aan de alle voorwaarden voldoet.  

https://mijn.overheid.nl/
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Welke papieren moet de Thaise partner (vreemdeling) in orde brengen? 

Je partner moet ook diverse pagina’s van het formulier invullen en ondertekenen. Let goed op waar 
jouw Thaise partner moet tekenen en laat dit naar jou opsturen. Doorgaans volstaat een kopie: laat 

de ingevulde en ondertekende formulieren door jouw partner inscannen en e-mailen naar 

Nederland, als jij dit goed scherp kan afdrukken is dat voldoende.  

 

1- Akte van ongehuwd zijn OF akte dat een huwelijk met de referent aan toont. 

Het belangrijkst is toch wel de kopie van de akte die de huwelijkse staat aantoont: een akte van 

ongehuwd zijn of juist een akte die aantoont dat de vreemdeling en referent met elkaar gehuwd zijn. 

Indien dit Thaise aktes zijn dienen deze door een beëdigd vertaler te zijn vertaald naar het 

Nederlands, Engels, Duits of Frans. Ook moeten de akte en vertalingen zijn gelegaliseerd door het 

Thaise ministerie van buitenlandse zaken en de Nederlandse ambassade.  

 

Let op dat de Thaise ongehuwdheidsverklaring niet ouder is dan 6 maanden. Bij een Thaise 

huwelijksakte mag de legalisatie niet ouder zijn dan 6 maanden.  

 

 Ben je in Thailand gehuwd,voeg dan de een kopie van vertaalde en gelegaliseerde Thaise 

huwelijksakte toe. Woon je als referent nog in Nederland dan ben je verplicht dit huwelijk bij 

jouw Nederlandse gemeente te laten registeren. Een Nederlandse gemeente geeft echter 

geen uittreksel van in het buitenland gesloten huwelijken. 

 Ben je in Thailand gehuwd dan kun je het huwelijk bij de Afdeling Landelijke Taken van de 

gemeente Den Haag laten registreren. Je kunt dan in plaats van het toezenden van de Thaise 

papieren een kopie van het afschrift uit dit register gebruiken.  

 Ben je in Nederland gehuwd, voeg dan een kopie van het huwelijksuittreksel van jou 

Nederlandse gemeente toe. 

 

Let op! Stuur nooit originele aktes e.d. op naar de IND!! Lastig of onvervangbare bewijsstukken moet 

je in eigen beheer houden zodat ze niet verloren of beschadigd kunnen raken.  

 

2- Uitslag van het inburgeringsexamen buitenland 

Print de e-mail of brief van DUO uit met de positief uitslag. Let op: de examenuitslag is maar 1 jaar 

geldig. 

 

4- Persoonsgegevens: 

Een kopie van het paspoort van jouw partner: de pagina met identiteitgegevens en alle pagina’s die 
niet leeg zijn zodat de IND de reishistorie kan nagaan.  

 

5- Bijlagen: 

  ‘Vingerafdrukken, pasfoto en handtekening’. 
  ‘Antecedentenverklaring’ (vergeet de handtekening van je partner niet!) 
 ‘Intentieverklaring TBC-onderzoek’ (vergeet de handtekening van je partner niet!).Je kunt bij 

adresgegevens hier het huidige, Thaise, adres invullen. Het veld ‘Naam indien wettelijke 
vertegenwoordiger’ is alleen relevant voor minderjarige personen 

 

De bijlage ‘Verwijzingsformulier TBC-onderzoek’ gebruik je pas in Nederland en neem je mee naar de 
GGD. Bijlagen rondom medische verklaring e.d. zijn in geen enkel stadium vereist en heb je dus niet 

nodig.  
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Hoe vul ik het aanvraagformulier in? 

Het beste kun je de procedure vanuit Nederland starten met formulier nummer 7018 “Aanvraag voor 

het verblijfsdoel ‘familie en gezin’ (referent)”. Wat vul je vervolgens in of kruis je aan? 

1- Wat is de situatie van de vreemdeling 

Kruis de derde optie aan: ‘De vreemdeling verblijft in het buitenland en heeft een nationaliteit 

waarvoor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig is’ 
2- Basisexamen inburgering buitenland 

Kruis de tweede optie aan ‘De vreemdeling heeft het basisexamen inburgering buitenland met 

voldoende resultaat afgelegd’ en voeg een bewijs hiervan toe als bijlage. 
3- Plaats afhalen mvv 

Vul hier in dat jouw partner de MVV wil afhalen in Bangkok, Thailand. 

4- Tuberculose 

Kruis hier de laatste optie aan “heeft nog geen tbc-onderzoek ondergaan in Nederland. Vul dan 

de bijlage ‘Intentieverklaring tbc-onderzoek’ in en voeg deze bij de aanvraag. De vreemdeling 
moet deze bijlage zelf ondertekenen.” Ga na aankomst in Nederland bij de GGD langs. 

5- Bewijsmiddelen 

Voeg bewijsmiddelen toe die aantonen dat de vreemdeling (on)gehuwd is. Vergeet eventuele 

bijlagen niet. Wat je moet aanleveren staat per situatie puntsgewijs weergegeven.  

6- ‘Biometrische gegevens (vingerafdrukken, pasfoto) en handtekening, 
Antecedentenverklaring’ 

Voeg de bijlage ‘vingerafdrukken, pasfoto en handtekening’ en ‘Antecedentenverklaring’ toe. 
7- Gegevens van u 

Vul hier jou gegevens als referent in.  

8- Gegevens van de vreemdeling 

Vul hier de gegevens van jou Thaise partner in. Hou gewoon de Thaise adres notatie aan. 

9- Identificatie 

Voeg kopieën van de legitimatie van jou en je partner toe. 

10- Ondertekening 

Vink beide hokjes aan, hiermee verklaar dat je alles naar waarheid hebt ingevuld, vul de bijlage 

‘verklaring referent’ toe en zet je handtekening.  
Bijlagen:  

Vul alleen de bijlagen waarom is gevraagd tijdens het invullen van vraag 1 t/m 10. Je zult merken 

dat niet alle bijlagen op jullie van toepassing zijn (bijvoorbeeld de bijlage 

‘Toestemmingsverklaring medische gegevens’ en ‘Bewijs omtrent medische situatie 

vreemdeling’), die bijlagen hoef dan ook niet mee te sturen. 

 

Tips: 

 Leg alle bijlagen los van elkaar naast het hoofdformulier. Volg de instructies op en verzamel 

alle bijlagen waar om gevraagd wordt. Als het goed is hou je nu alle bijlagen over die niet op 

jullie van toepassing zijn en die je dus niet hoeft te gebruiken. 

 Zorg dat je dossier er netjes uitziet en dat alle vereiste documenten erbij zitten. Gebruik geen 

nietjes, binders etc. want de IND scant alle documenten in via een multi-scanner, die de 

pagina’s 1 voor 1 razendsnel inscant.  

 Stuur nooit originele bewijsstukken (aktes e.d.) in, alleen kopieën! Heeft het origineel iets op 

de achterkant staan, vergeet dat dan ook niet te kopiëren.  

 Maak meteen een kopie van het hele aanvraag pakket voor jezelf zodat je kunt zien wat je 

hebt ingevuld en hebt opgestuurd naar de IND. 

 Voeg een voorblad bij waarop je exact aangeeft wat je hebt meelevert. Een inhoudsopgave 

dus. Nummer alle pagina’s en vermeld de naam, geboortedatum en (als je dat hebt, zie 
bijvoorbeeld eerdere visum stickers) ook het 10 cijferig V-nummer van je partner. Dit voor 

het geval ze bij de IND per ongeluk bladzijden verliezen of laten slingeren. 
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Mijn partner is zojuist aangekomen in Nederland, wat nu? 

 

1- Schrijf je partner in bij de gemeente: Zorg er voor dat je partner zich zo snel mogelijk 

aanmeld bij de gemeente, officieel moet dit binnen 5 dagen na aankomst gebeuren. Vraag je 

gemeente om een afspraak tot inschrijving van jouw partner in het BRP. Het tonen van de 

MVV volstaat want iedere vreemdeling die hier komt op een MVV sinds de invoering van de 

huidige wet MoMi (Modern Migratie beleid, een aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000) 

verblijft automatisch rechtmatig in Nederland. Het tonen van bijvoorbeeld het VVR 

verblijfsvergunning pasje hoeft niet en kan ook niet want het maken van zo’n pasje duurt 2 
weken. 

 

2- Ga langs de GGD voor het TBC onderzoek. Neem hiervoor de bijlage ‘Verwijzingsformulier 

TBC-onderzoek’ mee en laat deze door de GGD invullen. Laat de GGD het formulier opsturen 
naar de IND of lever hem zelf in bij de IND. Bij veel GGD instellingen is dit onderzoek gratis. 

Mocht dat niet het geval zijn, kijk dan of een andere GGD in de regio het wel gratis doet. Zo’n 
onderzoek is slechts eenmaal nodig, al roepen sommige GGDs mensen tot wel 5 keer terug. 

Als jouw partner gezond is verklaard hoef je niet aan deze vervolg verzoeken mee te werken.  

 

3- Regel de zorgverzekering: afhankelijk van hoe snel jou gemeente is met de inschrijving in het 

BRP zal je partner na een aantal dagen of weken een BSN nummer krijgen. Dit nummer kun 

je vervolgens gebruiken om een zorgverzekering af te sluiten. Sommige verzekeraars vragen 

(ten onrechte) om het VVR verblijfsvergunningpasje. Je partner zal met terugwerkende 

kracht verzekerd worden, meestal is dat de datum van inschrijving in de gemeente. Welke 

datum dat wettelijk gezien exact is kan iets verschillen. Mocht je er (bijvoorbeeld wegens een 

claim) belang bij hebben dat de exacte datum bepaald wordt, neem dan contact op met de 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) en laat hen de verzekeringsplicht voor de Wet langdurige 

zorgkosten (de vroegere AWBZ) vaststellen. Die ingangsdatum is ook de datum wanneer 

iemand zorgverzekeringsplichtig is geworden.  

 

4- Haal het VVR verblijfspasje op bij de IND: wacht op bericht van de IND, dit duurt vaak een 

week of twee. Het VVR pasje wordt namelijk besteld op het moment dat jouw partner het 

MVV komt halen. Zodra het pasje klaar ligt krijg je hiervan bericht van de IND. Heb je na een 

week of 2 nog niets gehoord, neem dan contact op met de IND. Met een VVR pasje toon je 

rechtmatig verblijf in Nederland aan en is 5 jaar geldig. Ook vervangt het een Schengenvisum 

dus kun je er tot 90 dagen mee verblijven in andere lidstaten. Met Thais paspoort en VVR 

pasje kan je partner dus moeiteloos tussen Thailand en de Schengenlanden reizen.  

 

5- Zorg dat je partner gaat integreren: je partner moet namelijk binnen 3 jaar aan de 

inburgeringplicht hebben voldaan door het behalen van tenminste het inburgeringexamen. 

Dit examen is op niveau A2 en dus moeilijker dan het A1 niveau examen op de ambassade. Je 

partner mag ook een hoger niveau examen doen door Staatsexamen NT2 (Nederlands als 

tweede taal, niveau B1 of B2) te volgen. Hoe je partner zich klaarstoomt voor het examen 

mogen jullie zelf bepalen: je kunt kiezen voor een cursus, zelfstudie of door in de praktijk de 

taal te leren. Voor een goede beheersing van het Nederlands is het wel te adviseren dat je 

partner met Nederlandse mensen in aanraking komt zodat je partner de taal in de praktijk 

kan oefenen en toepassen. Meer informatie over inburgeren vind je op www.inburgeren.nl  

  

http://www.inburgeren.nl/
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Veelgestelde vragen over de TEV eisen 

Hoeveel kost een aanvraag? 

Op dit moment kost een aanvraag 230 euro, maar dit bedrag gaat elk jaar met enkele euro’s 
inflatiecorrectie omhoog. Je krijgt de leges niet terug mocht de aanvraag worden afgewezen. 

 

Hoeveel moet ik precies verdienen? 

Tenminste 100% van het wettelijk minimumloon (WML) bij volledig dienstverband én je moet het 

loon de komende 12 maanden ontvangen. Deze bedragen worden elk semester (1 januari en 1 juli) 

verhoogd. Voor de eerste helft van 2015 is het normbedrag 1.501,80 euro bruto per maand en per 1 

juli 1.507,80 euro bruto per maand.  

Actuele bedragen zie: https://ind.nl/particulier/familie-gezin/kosten-inkomenseisen/Inkomenseisen 

 

Moet ik de IND bijlage ‘werkgeversverklaring’ gebruiken of volstaat een bedrijfsversie? 

Met de IND bijlage zit je altijd goed, maar in principe zou een door jouw werkgever afgegeven 

verklaring ook moeten volstaan als hier de informatie op staat waar de IND in haar bijlage om vraagt. 

Toch komt het in de praktijk voor dat er IND ambtenaren zijn die perse de IND bijlage willen zien.  

 

Moet de werkgeversverklaring origineel zijn? 

De IND adviseert om nooit originelen stukken op te sturen, als die spoorloos raken kan het 

tijdrovend, kostbaar of zelfs onmogelijk zijn die te vervangen. De ene IND ambtenaar accepteert een 

kopie van de werkgeversverklaring en overige bijlagen uit het formulier, andere IND-ers willen alle 

bijlagen of zelf opgestelde werkgeversverklaring als origineel ontvangen. Wil je zeker geen gedoe 

stuur dan de originele werkgeversverklaring op. Let er ook op dat er geen correcties op staan want 

men zou dan weleens kunnen vermoeden dat jij met de verklaring hebt lopen rommelen (fraude). 

  

Op welke deadlines moet ik letten? 

Uiteraard moet je letten op de geldigheid van aktes (meestal zijn die 6 maanden geldig). Maar hou 

vooral goed in de gaten dat een aanvraag binnen is voordat jouw arbeidscontract nog minder dan 

een heel jaar loopt. Ontvangt de IND een contract dat nog 364 dagen loopt dan is deze niet langer 

‘duurzaam’ en zal je aanvraag worden afgewezen! Om er zeker van te zijn dat de aanvraag tijdig 

ontvangen wordt kun je de aanvraag in plaats van op te sturen per (aangetekende) post, ook 

inleveren bij een IND loket. Maak hiervoor een afspraak. Bijkomend voordeel is dat de IND alles nog 

eens met jou kan doornemen zodat je zeker weet dat er niets ontbreekt. 

 

Het formulier vraagt om een V nummer, wat is dat? 

Dit is het Vreemdelingen nummer, ofwel V-nummer. Dit tien-cijferig nummer is een uniek nummer 

dat alle ketenpartners in de vreemdelingenketenen (IND, Vreemdelingen Politie, ambassade, KMar 

etc.) gebruiken om een vreemdeling te registreren en identificeren. Elke vreemdeling heeft één V-

nummer en elk V-nummer is gekoppeld aan één persoon. In de praktijk vind soms helaas vervuiling 

plaats, waardoor er toch meerdere personen met 1 nummer zijn of 1 persoon meerdere nummers 

krijgt. Als je partner al eens in Nederland is geweest op een visum kort verblijf dan vind je dit 

nummer op het visum onder het kopje ‘bijzonderheden ‘vermeld. Mocht jouw partner een V 

nummer hebben, vul dat dan in. Heeft jou partner nog nooit een visum of verblijfsvergunning gehad 

dan is er geen V-nummer en kun dit veld leeg laten.  

 

Kan ik aan de balie bij het IND loket betalen? 

Officieel kan je bij elke IND loket betalen. Helaas is dit niet altijd mogelijk want voordat je kan betalen 

moet de IND eerst de aanvraag in het systeem zetten. Hier hebben de ambtenaren niet altijd tijd (of 

https://ind.nl/particulier/familie-gezin/kosten-inkomenseisen/Inkomenseisen
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zin) voor. Voordeel van direct betalen is dat je aanvraag geen vertraging oploopt. Wacht je met 

betalen totdat er een betalingsverzoek is dan kan de behandeling tot wel 2 weken worden uitgesteld.  

 

Moet ik een eigen woning hebben? 

Nee, dat hoeft niet. Wel moeten jij en je partner zich op het zelfde adres inschrijven. Er zijn verder 

geen eisen (oppervlakte, aantal kamers, aantal bewoners etc.) waaraan de woning moet voldoen.  

 

Kan een ander persoon garant staan voor mijn partner? 

Nee, andere mensen (bijvoorbeeld jou ouders) kunnen niet voor je partner garant staan. Jouw Thaise 

partner heeft jou als partner en referent en jij en zij moeten dus aan alle TEV eisen voldoen. Alleen 

bij een visum kort verblijf is garantstelling door een ander persoon mogelijk maar dit heeft niets te 

maken met de TEV procedure.  

 

Ik woon samen met mijn partner in Thailand, kunnen we samen naar Nederland reizen? 

Je kunt de procedure ook vanuit Thailand opstarten, maar jij als referent moet nog steeds aan alle 

voorwaarden voldoen, waaronder de eis van een ‘duurzaam en voldoende’ inkomen vanuit 
Nederland. Eerst naar Nederland migreren en dan een baan zoeken zit er niet in, je moet echt op het 

moment dat de aanvraag wordt ingediend al aan alle eisen voldoen. Geeft de IND een positief besluit 

af dan kan je partner het MVV inreisvisum bij de ambassade ophalen en vervolgens samen met jou 

naar Nederland komen. 

 

Kan ik niet samen met mijn partner naar Nederland verhuizen en dan pas werk zoeken? 

Nee, dat kan niet want jouw partner mag pas naar Nederland komen als er een positief besluit ligt, 

ook mag jouw partner de aanvraag niet vanuit Nederland opstarten of afwachten. Er is nog een 

alternatief: samen met je (gehuwde) partner vanuit Thailand naar een ander EU land verhuizen. In 

dat geval valt jouw partner onder EU regelsgeving. Zie de vraag ‘help, wij kunnen niet aan de eisen 
voldoen, wat nu?’ voor meer informatie. 
 

HELP, wij kunnen niet aan de eisen voldoen, wat nu? 

Als de Nederlandse immigratieregels een onmogelijk hobbel zijn dan is er nog een alternatief: uit 

Nederland of Thailand naar een ander EU land verhuizen en daar enige tijd gaan wonen met jouw 

partner. Bijvoorbeeld in België (België route), Duitsland (Duitsland route) of elk ander EU land. 

Kortom de EU-route. Hierbij maak je gebruik van het recht op vrij verkeer van EU burgers en hun 

familie, vastgelegd in de Europese Richtlijn 2004/38/EG. Deze richtlijn legt het recht op samen zijn 

van familieleden vast mits jullie maar niemand (inclusief de overheid) tot last zijn. Je dient hiervoor 

meestal gehuwd te zijn, alleen in België volstaat een Wettelijk Samenwoonst. In het kort komt het er 

op neer dat jij en je gehuwd partner tenminste 6 (volgens de Richtlijn tenminste 3) maanden verblijf 

in een andere lidstaat dan waar jij onderdaan van bent. Je moet je banden met Nederland dan wel 

zoveel mogelijk doorsnijden, het ‘centrum van je belangen’ mag niet langer in Nederland zijn.  
 

Je zult dus buiten Nederland moeten gaan wonen (je mag er nog wel werken) en zo min mogelijk 

connecties met Nederland houden. Als EU burger heb je per definitie verblijfsrecht en jou partner 

mag zich (zonder inburgeringseisen e.d.) bij jou voegen: inreizen op een kosteloos C (kort verblijf) of 

D (lang verblijf, migratie) visum onder EU regels. De eerste 3 maanden mag je in dat andere land 

wonen zonder voorwaarden, daarna als je er werkt, studeert of voldoende middelen hebt (alle 

inkomsten die jij ontvangt uit legale bronnen bij elkaar opgeteld, bijvoorbeeld uit een baan in 

Nederland, huren die jij int, familie die jou helpt etc. ). Na enige tijd zou je terug kunnen keren naar 

Nederland waarbij je EU toetsing aanvraagt bij de IND. Ook hier gaat de nodige voorbereiding in 

zitten, raadpleeg daarvoor bijvoorbeeld het partnermigratie forum van www.buitenlandsepartner.nl  

Zie ook: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_nl.htm  

http://www.buitenlandsepartner.nl/
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_nl.htm
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Veelgestelde vragen over het verloop van de TEV procedure 

Hoelang duurt een aanvraag? 

Maximaal 3 maanden. Maar hoelang je moet wachten valt niet te zeggen. Er zijn mensen die binnen 

enkele weken al een uitslag hebben, of zelfs enkele dagen. Er zijn ook mensen die pas op de dag 

nummer 90 iets horen van de IND. Je zou uit kunnen gaan van een maand of 2 maar hou er rekening 

mee dat het evengoed een stuk sneller of langzamer kan gaan, er valt geen pijl op te trekken. 

 

Kan ik tussentijds contact opnemen met de IND? 

Je kunt bellen met het informatienummer van de IND (088-043-0430). De IND zal vragen op het 

vreemdelingennummer van jou partner. Dit tiencijferige nummer staat o.a. op correspondentie van 

de IND maar kun je ook vinden op bijvoorbeeld een visum kort verblijf sticker: onder 

‘bijzonderheden’ staat daar het V-nummer vermeld. De ervaring is dat het antwoord meestal ‘uw 
aanvraag is in behandeling’ is. Verdere details zoals in welk stadium van het traject de aanvraag is 

kunnen en mogen de medewerkers van het call-centrum niet geven. Het komt helaas meermaals 

voor dat iedere medewerker een ander antwoord op dezelfde vraag heeft. De grap gaat dan ook 

rond dat bij 3 keer bellen je 4 verschillende antwoorden krijgen. Maak aantekeningen van het 

telefoongesprek en noteer ook datum, tijdstip en naam van de medewerker die je hebt gesproken, 

dan heb je deze informatie voor toekomstige referentie bij de hand. Ook zou je het gesprek op 

kunnen nemen. Wees uiteraard vriendelijk en zo concreet mogelijk in je gesprekken. 

 

Ik heb een brief ontvangen van mijn behandelaar met instructies? 

Indien er complicaties zijn zoals het ontbreken van bewijsstukken of nog het hebben voldaan aan je 

betalingsverplichting, zal de IND met jou contact opnemen. In de brief wordt medegedeeld wat er 

van jou wordt verwacht en dat je maximaal 2 weken de tijd hebt om actie te ondernemen. Je 

aanvraag wordt ook met maximaal 2 weken verlengt. Voorbeeld: Onderneem jij dezelfde dag nog 

actie en heeft de IND de volgende dag ontvangen waar zij om vroeg, dan komen er dus maximaal 2 

dagen bij en dus geen twee weken. Handel dus zo snel mogelijk indien de IND jou ergens toe 

verzoekt zodat de behandeltermijn niet onnodig oploopt.  

 

De behandeltermijn zit er (bijna) op, wat kan ik doen? 

Heb jij netjes en tijdig aan al je verplichtingen gedaan en ben je er zeker van dat de IND jouw 

aanvraag in goede orde heeft ontvangen (bijvoorbeeld omdat je een bevestiging van de IND hebt 

ontvangen per brief of omdat je naar de status van jou dossier hebt geïnformeerd bij de infolijn) 

maar heb je na 3 maanden (plus eventueel herstel termijn die jij nodig had om stukken na te sturen 

of de leges over te maken) nog geen uitslag ontvangen? Stel dan de IND in gebreken. Dit wordt 

afgehandeld door een apart afdeling dus maak je geen zorgen dat een ingebrekestelling of klacht een 

nadelig effect heeft op jullie aanvraag. Voor meer informatie: https://ind.nl/organisatie/contact 

 

Mag mijn partner de TEV procedure afwachten in Nederland? 

Het beste is dat je partner de procedure in Thailand afwacht, eigenlijk is het niet verboden maar de 

IND maakt hier in de praktijk een probleem van. Officieel stelt de wet (Vreemdelingencirculaire 2000 

(B)) dat rechtmatig verblijf tijdens de TEV procedure op bijvoorbeeld een visum kort verblijf is 

toegestaan mits dit niet als doel heeft de MVV plicht te omzeilen. De IND heeft echter al snel het 

vermoeden dat een vreemdeling de MVV plicht probeert te omzeilen, dus het beste is dat je partner 

niet in Nederland verblijft terwijl de procedure loopt. 

 

Hoe kan mijn partner zich voorbereiden om het basisexamen inburgering buitenland? 

Je partner kan naar een cursus gaan in Thailand of Nederland. Ook zijn er diverse zelfstudie 

pakketten te koop, het meest bekend is het door de Rijksoverheid aanbevolen pakket ‘Naar 

https://ind.nl/organisatie/contact
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Nederland’ maar er zijn diverse alternatieven die goedkoper en net zo goed of beter zijn. Er is online 
zelfs veel gratis materiaal te vinden. Uiteraard helpt het ook als jij zelf met je partner oefent met 

materialen of simpelweg proberen een paar woordjes Nederlands met elkaar te praten. Iedere 

persoon en situatie is anders dus welke manier het beste voor jou en je partner is kunnen jullie het 

beste zelf bepalen. Mijn partner werkte meer dan fulltime en mede daarom kozen wij voor 

zelfstudie, hiervoor gebruikte wij goedkope en gratis materialen. zoals de site en het studieboek van 

Ad Appel (www.adappel.nl) met leermateriaal en oefenexamens.  

 

Wat moet mijn partner meenemen naar de ambassade? 

Wat je partner mee moet nemen staat in de positief brief van de IND (dat is de brief waarin de IND 

aangeeft geen bezwaar te hebben tegen afgifte van een MVV). Hierbij moet je denken aan tenminste 

strikt dat wat noodzakelijk is om een MVV te maken: paspoort, 2 pasfoto’s en een ingevuld MVV 

aanvraag formulier van 2 kantjes (zie hiervoor de website van de ambassade) . Soms vraag de IND 

ook nog om andere documenten mee te nemen, bijvoorbeeld het origineel van de aktes die reeds als 

kopie bij de TEV aanvraag zijn ingeleverd. Mocht een origineel document reeds in Nederland zijn, 

neem dan contact op met de IND behandelaar. De IND is de partij die de eisen stelt, strikt volgens de 

wet (Vreemdelingenwet 2000) valt de hele procedure onder de IND en heeft een ambassade geen 

enkele zeggenschap. Uiteraard kan de ambassade bij vermoede van bijvoorbeeld fraude contact 

opnemen met de IND.  

 

Aanvragen van de MVV bij de ambassade kan zonder afspraak van maandag t/m donderdagmiddag 

tussen 14.00 en 15.00 uur. Afhandeling neemt doorgaans een week in beslag. De MVV is gratis. 

 

Moet mijn partner nog andere documenten meenemen, de geboorteakte bijvoorbeeld? 

De geboorteakte is voor de TEV procedure geen vereiste, ook bij de inschrijving bij de gemeente is 

deze akte niet verplicht maar wordt deze wel vaak gevraagd. Een geboorteakte is verplicht voor het 

sluiten of inschrijven van een huwelijk, ook is het vereist bij naturalisatie. Om deze reden is het dus 

wel handig alvast de geboorteakte (plus vertaling en legalisaties) mee te nemen naar Nederland, 

maar lukt dat niet, dan is het geen probleem. Inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) van 

de gemeente kan namelijk op grond van de geboorteakte, de aangifte van de betrokkene of 

ambtshalve plaatsvinden zo stelt de wet Basisregistratiepersonen.  

 

Mag mijn partner met MVV via België of Duitsland komen? 

Ja, alhoewel het MVV een visum type D is geeft het ook 3 maanden toegang tot het hele 

Schengengebied als ware het VVR verblijfsvergunning. Je partner mag dus ook via een andere lidstaat 

binnen komen, dus indien de voorkeur uit gaat naar aankomst in België of Duitsland dan is dan 

prima. Uiteraard wacht je jouw partner wel op bij de luchthaven. Het MVV is zelfs een multiple entry 

visum, dus indien noodzakelijk zou je partner zelfs binnen de geldige termijn van het MVV op en neer 

terug naar Thailand kunnen. Twijfel je of de luchtvaartmaatschappij dit alles ook weet, neem dan van 

te voren contact met hen op.  

 

De Europese Commissie benadrukt dit nog eens in een mededeling van 28-8-2013: 

“Het geen inhoudt dat houders met een geldig visum voor verblijf van langere duur gedurende drie 

maanden per periode van zes maanden zich vrij mogen verplaatsen in de Schengenruimte. Een 

onderdaan van een derde land die houder is van een D-visum voor verblijf van langere duur, dat door 

een lidstaat is afgegeven, mag onder dezelfde voorwaarden als de houder van een 

verblijfsvergunning gedurende drie maanden per halfjaar naar de overige lidstaten reizen. Dit vrije 

verkeer behelst ook een onbeperkt aantal in- en uitreizen vanuit de Schengenruimte.” 

Zie de hele mededeling (beschikbaar in alle EU talen, hieronder in het Engels): 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004033/1004033

en.pdf  

http://www.adappel.nl/
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004033/1004033en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004033/1004033en.pdf
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Veelgestelde vragen over verblijf in Nederland 

Hoe zit dat met inschriijven bij de gemeente? 

Binnen 5 dagen moet jouw partner zich melden bij de gemeente. Iemand die met TEV positief en een 

MVV heeft meteen verblijfsrecht en verblijft dus per definitie legaal in Nederland. Inschrijving kan 

dan ook direct plaats vinden. Je hoeft geen VVR verblijfspasje te tonen (dat kan ook niet want die laat 

2 weken op zich wachten), je hoeft voor inschrijving dus niet langs de IND (t/m juni 2013 gaf de 

gemeente een ‘bewijs van bekendmaking’ die moest de IND tekenen en kon je weer langs de 
gemeente) . Ook een geboorteakte is geen vereiste (maar wel handig), want inschrijving kan volgens 

de wet BRP op basis van een geboorteakte, de aangifte in persoon of ambtshalve plaatsvinden.  

 

Mag mijn partner werken? 

 Ja, jouw partner krijgt dezelfde rechten als jijzelf. Ben jij Nederlander dan mag jou partner dus 

zonder tewerkstellingsvergunning (TWV) hier in Nederland aan de slag. Dit zal ook achter op het 

pasje staan: ‘Verblijf bij partner. Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist.” 

 

Mogen ik of mijn partner huur/zorg/… toeslagen aanvragen? 

Toeslagen zoals zorgtoeslag of huurtoeslag worden niet gezien als gebruik maken van publieke 

middelen (dat is bijvoorbeeld wel de Bijstand) en dus heeft de IND daar geen bezwaar tegen. Of jou 

of je partner in aanmerking komen voor toeslagen kun je navragen bij de belastingdienst.  

 

Welke informatie moet ik aan de IND doorgeven? 

Alle belangrijke informatie of informatie die van invloed kan zijn op het verblijfsrecht van jouw 

partner moet je doorgeven: denk aan verhuizingen, uit elkaar gaan of niet langer kunnen voorzien in 

voldoende inkomen (zoals door het aanvragen van een Bijstandsuitkering).  

 

Hoe vraag ik verlenging aan van de verblijfsvergunning? 

De IND adviseert om uiterlijk 12 weken voordat de huidige verblijfsvergunning eindigt een verlenging 

aan te vragen, maar dit kan al vanaf 6 maanden van te voren. Raadpleeg de IND website voor actuele 

informatie en een formulier voor verlenging van de verblijfsvergunning. 

 

Mogelijk kan je partner inmiddels al een gunstiger type verblijfsvergunning bekomen zoals een 

wijziging naar ‘verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd’ of een ‘zelfstandige verblijfsvergunning voor 

voortgezet verblijf’. Je partner moet dan 5 jaar lang onafgebroken aan de voorwaarden voor de 

verblijfsvergunning hebt voldaan (zoals het middelenvereiste) én het inburgeringsexamen hebben 

behaald. Wil je van al onzekerheid rond de verblijfsstatus af , overweeg dan naturalisatie tot 

Nederlander. Indien jij en je partner gehuwd zijn en de inburgering is afgerond kan dat al na 3 jaar 

met behoud van de Thaise nationaliteit. Informeer bij de IND voor meer informatie.  

 

Ik ben werkloos geworden, wat nu? 

Als je werkloos wordt nadat de verblijfsvergunning is verstrekt, hoeft dat niet direct gevolgen te 

hebben zolang jouw inkomen nog steeds voldoende en zelfstandig is. Een werkloosheidsuitkering telt 

bijvoorbeeld mee, maar een bijstandsuitkering niet. Doe je een beroep op de bijstand dan kan de IND 

overgaan tot intrekken van het verblijfsrecht.  

 

Hoelang mogen mijn partner en ik op vakantie buiten Nederland? 

Je Thaise partner mag met een verblijfsvergunning in ieder geval niet meer dan 6 maanden aan 

elkaar (achtereenvolgend) buiten Nederland verblijven. Er is dan sprake van verplaatsen 

hoofdverblijf. Het hoofdverblijf is de plaats waar de vreemdeling permanent woont in Nederland. 
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Verplaatsing van het hoofdverblijf buiten Nederland wordt in ieder geval aangenomen, als de 

vreemdeling: 

- Meer dan 6 maanden aan elkaar (achtereenvolgend) buiten Nederland heeft verbleven en 

een vergunning voor bepaalde tijd heeft. 

- Voor het derde achtereenvolgende jaar (3 jaar aan elkaar), meer dan 4 maanden 

(achtereenvolgend) aan elkaar buiten Nederland heeft verbleven en een vergunning voor 

bepaalde tijd heeft. 

Telkens een halfjaar samen met je partner in Thailand overwinteren is dus niet toegestaan! Tot en 

met 2013 kon dit nog wel, maar sindsdien zijn de termijnen helaas aangescherpt. 

 

Kunnen we op vakantie binnen Europa? 

Binnen het Schengengebied reizen is geen probleem want dan vervangt een verblijfsvergunning het 

Schengenvisum. Uiteraard reist je partner dan met het Thaise paspoort en het VVR verblijfspasje. 

Ook kan je partner via deze Schengenlanden naar buiten de EU reizen of via deze landen het 

Schengengebied betreden.  

 

Kunnen we reizen naar het Verenigd Koninkrijk? 

Willen jullie naar bijvoorbeeld Engeland op vakantie dan moet je onthouden dat het Verenigd 

Koninkrijk geen onderdeel is van het Schengengebied. Indien jouw partner een normale VVR 

verblijfsvergunning dan heeft je partner een visum nodig. Zijn jullie getrouwd vallen jullie onder 

Europese regels omtrent verblijf van niet-EU partner en hun EU familieleden, vastgelegd in Richtlijn 

2004/38/EG. Jouw familieleden hebben recht op een kosteloos visum voor alle EU landen waaronder 

het Verenigd Koninkrijk. Voor het VK is dat het “EU/EEA spouse permit”. Meer informatie vind je op 

de website van de Britse autoriteiten: https://www.gov.uk/family-permit/overview  

 

Tip: mensen die over een verblijfskaart beschikken (bijvoorbeeld mensen die de EU-route doen of 

hebben gedaan) in plaats van een gewone verblijfsvergunning hebben een pasje waarop staat dat zij 

familielid van een EU onderdaan zijn. In dat geval mag zo iemand visumvrij reizen, maar in de praktijk 

doet het VK hier op dit moment nog moeilijk over totdat de Britten hun wetgeving hebben aangepast 

in overeenkomst met een uitspraak van het Europese Hof van Justitie(ECJ) afgelopen december 

2014.  

 

Het is zelfs mogelijk om –indien gehuwd- aan de Britse grens een visum te bekomen. Een handige tip 

als vooraf een visum regelen via de website van de Britse visum autoriteit UKVI geen optie is. Reis je 

per vliegtuig dan zal je de grens waarschijnlijk nooit bereiken omdat de luchtvaartmaatschappij 

iemand zonder geldig visum niet zal laten instappen. Maar reis je via bijvoorbeeld van Calais naar 

Dover met de boot of kanaaltunnel dan kom je al vóór de oversteek een Britse grenswacht tegen. 

Indien jullie kunnen aantonen dat jouw partner familie van jou is (door middel van een huwelijk, 

gebruik hiervoor bijvoorbeeld een Engelstalig huwelijksuittreksel, te verkrijgen via jullie gemeente) , 

jullie je legitimeren (paspoorten) en samen reizen (dat mag wel duidelijk zijn als jullie je samen 

melden) dan hebben de Britten je partner aan de grens een visum te geven. Ga er niet vanuit dat dit 

makkelijk of snel gaat: reken op oponthoud van 1-2 uur en ga dan ook goed voorbereid en ruim op 

tijd van huis.  

 

Meer informatie over reizen naar EU landen met niet-EU familieleden vind je op:  

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_nl.htm 

 

Ervaringen over een Brits visum aan de grens Calais-Dover:  

http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?50955-Vakantie-naar-Londen  

Lees in het bijzonder bericht nummer 80 van Sailor66 (pagina 8) over reizen per auto en bericht 

nummer 170 (pagina 17) van Empress876 over reizen per trein.   

https://www.gov.uk/family-permit/overview
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_nl.htm
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?50955-Vakantie-naar-Londen
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Tot slot 

Ik kan niet genoeg benadrukken dat een goede voorbereiding essentieel is. Kijk dan ook altijd op de 

website van de IND voor actuele informatie en regelgeving. Kijk ook op de website van de ambassade 

voor actuele instructies rondom het afhandelen en laten inplakken van de MVV visumsticker.  

 

Veel informatie rondom de procedure is te vinden bij de IND. Toch kan het zijn dat de IND verkeerde 

informatie geeft, dus ik adviseer ook om te kijken op een forum voor Nederlanders met een 

buitenlandse partner: www.buitenlandsepartner.nl .Op dat forum zijn niet alleen 

ervaringdeskundigen maar ook juristen actief die met het delen van kennis en ervaring elkaar verder 

helpen. Mijn partner en ik hebben er bijzonder veel baat bij gehad toen we ons op de 

toelatingseisen, het inburgeringsexamen etc. moesten voorbereiden.  

 

Heb je na het lezen van dit dossier nog vragen neem dan zeker een kijken op het SBP forum. Sta je 

zelf op het punt om een procedure te starten dan vind je het misschien leuk om actuele ervaringen 

van ‘lotgenoten’ te delen, zo is er elke maand een topic met mensen die op dat moment in de 
procedure zitten: http://www.buitenlandsepartner.nl/forumdisplay.php?45-Aanvraag-MVV-VVR-

%28TEV-procedure%29  

 

Bronnen:  

- www.ind.nl  

- http://thailand.nlambassade.org 

- www.inburgeren.nl  

- http://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/volledig/geldigheidsdatum_01-05-

2015#Hoofdstuk1a_Afdeling2_Paragraaf2  

- http://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/geldigheidsdatum_01-05-2015#Hoofdstuk2_Afdeling1_2  

- http://wetten.overheid.nl/BWBR0012289/volledig/geldigheidsdatum_01-05-2015#B1_3_33_331  

- http://wetten.overheid.nl/BWBR0012289/volledig/geldigheidsdatum_01-05-

2015#B1_3_34_341_3413  

- http://www.nvvb.nl/sites/default/files/nvvb/20130614%20Infosheet%20Nederlandse%20gemee

nten_0.doc  

- http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004033/100

4033en.pdf  

- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0038  

- http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004033/100

4033en.pdf  

- http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004033/100

4033nl.pdf  

- http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_nl.htm  

- http://www.buitenlandsepartner.nl/  

- http://vreemdelingenrecht.startpagina.nl/ 

- http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?60481-Inschrijven-BRP-geboorteakte-echt-

nodig 

-  

 

 

http://www.buitenlandsepartner.nl/
http://www.buitenlandsepartner.nl/forumdisplay.php?45-Aanvraag-MVV-VVR-%28TEV-procedure%29
http://www.buitenlandsepartner.nl/forumdisplay.php?45-Aanvraag-MVV-VVR-%28TEV-procedure%29
http://www.ind.nl/
http://thailand.nlambassade.org/
http://www.inburgeren.nl/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/volledig/geldigheidsdatum_01-05-2015#Hoofdstuk1a_Afdeling2_Paragraaf2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/volledig/geldigheidsdatum_01-05-2015#Hoofdstuk1a_Afdeling2_Paragraaf2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/geldigheidsdatum_01-05-2015#Hoofdstuk2_Afdeling1_2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0012289/volledig/geldigheidsdatum_01-05-2015#B1_3_33_331
http://wetten.overheid.nl/BWBR0012289/volledig/geldigheidsdatum_01-05-2015#B1_3_34_341_3413
http://wetten.overheid.nl/BWBR0012289/volledig/geldigheidsdatum_01-05-2015#B1_3_34_341_3413
http://www.nvvb.nl/sites/default/files/nvvb/20130614%20Infosheet%20Nederlandse%20gemeenten_0.doc
http://www.nvvb.nl/sites/default/files/nvvb/20130614%20Infosheet%20Nederlandse%20gemeenten_0.doc
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004033/1004033en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004033/1004033en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0038
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004033/1004033en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004033/1004033en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004033/1004033nl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004033/1004033nl.pdf
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_nl.htm
http://www.buitenlandsepartner.nl/
http://vreemdelingenrecht.startpagina.nl/
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?60481-Inschrijven-BRP-geboorteakte-echt-nodig
http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?60481-Inschrijven-BRP-geboorteakte-echt-nodig

