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Wat moet u, als werkgever, doen om een werknemer uit 
het buitenland te laten overkomen voor een verblijf van 
langer dan 3 maanden? Deze vraag staat centraal in de 
publicatie.

U vindt in deze publicatie informatie over:
Hoe u een werknemer uit het buitenland kunt laten •	
overkomen.
De voorwaarden waar u en de werknemer aan moeten •	
voldoen.
Het verkrijgen van een machtiging tot voorlopig verblijf •	
(mvv) en een verblijfsvergunning.
De instanties waarmee u en de werknemer te maken  •	
kunnen krijgen tijdens de toelatingsprocedure.

Het Loket Kennis- en Arbeidsmigratie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten over
komen, kunt u terecht bij het Loket Kennis en Arbeids
migratie. Het Loket Kennis en Arbeidsmigratie is gevestigd 
in het INDkantoor in Rijswijk en behandelt verblijfsaan
vragen van vreemdelingen die in Nederland in loondienst 
willen werken en hun gezinsleden. Het Loket Kennis en 
Arbeidsmigratie is opgezet met het doel de aanvragen snel 
en zorgvuldig te behandelen.

1.
Waarom deze publicatie?
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U kunt een werknemer uit het buitenland laten overkomen 
als arbeidsmigrant, als kennismigrant of als wetenschappe
lijk onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG.

Toelating als arbeidsmigrant

Een arbeidsmigrant is een buitenlandse werknemer die in 
Nederland arbeid in loondienst komt verrichten. U kunt een 
werknemer als arbeidsmigrant uit het buitenland laten 
overkomen als hij minimaal de bijstandsnorm/wettelijk 
minimumloon (wml) verdient. Meestal hebt u een tewerk
stellingsvergunning (twv) nodig voor de buitenlandse werk
nemer, afgegeven door UWV WERKbedrijf. De IND neemt de 
beslissing op het verzoek om advies voor de afgifte van een 
mvv in principe binnen 4 weken nadat de twv is afgegeven. 
Wanneer er voor de werknemer geen twv nodig is, beslist de 
IND binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek om advies. 
Op een aanvraag voor een verblijfsvergunning beslist de IND 
uiterlijk 6 maanden na ontvangst.

Toelating tot de verkorte procedure

Wanneer u voldoet aan bepaalde voorwaarden kunt u in 
aanmerking komen voor de verkorte procedure voor het 
verzoek om advies voor de afgifte van een mvv. Om gebruik 
te kunnen maken van deze verkorte procedure kunt u een 
convenant afsluiten met de IND. Wanneer u denkt in aan
merking te komen voor de verkorte procedure dient u 
schriftelijk een verzoek in bij het Loket Kennis en Arbeids
migratie. Als het Loket Kennis en Arbeidsmigratie positief 
op uw aanvraag om toelating beslist, sluit de IND een con
venant af met uw organisatie. Wanneer u bent toegelaten 
tot de verkorte procedure beslist de IND in principe binnen 
2 weken op een verzoek om advies voor de afgifte van een 
mvv voor de buitenlandse werknemer.

Toelating als kennismigrant

Een kennismigrant is ook een werknemer die in Nederland 
arbeid in loondienst komt verrichten, waarmee een bijdrage 
wordt geleverd aan de kenniseconomie. Hij kan via een ver
eenvoudigde toelatingsprocedure naar Nederland komen. 
Om een werknemer als kennismigrant uit het buitenland te 
kunnen laten overkomen moet u, als werkgever, een ver
klaring ondertekenen waarmee u een aantal verantwoorde
lijkheden op zich neemt. Het is niet mogelijk om kennis
migranten naar Nederland te laten overkomen als u niet tot 
deze regeling bent toegelaten. De werknemer moet een  
brutojaarinkomen verdienen van ten minste € 50.183 of  
€ 36.801* als hij jonger is dan 30 jaar. Dit inkomenscriterium 
geldt niet voor de werknemer die in Nederland te werk 

wordt gesteld voor het doen van wetenschappelijk onder
zoek of arts in opleiding tot specialist is. In dat geval moet 
het inkomen minimaal gelijk zijn aan de bijstandsnorm/
wettelijk minimumloon (wml). U hebt voor het in dienst 
kunnen nemen van de kennismigrant geen aparte tewerk
stellingsvergunning (twv) nodig. De IND beslist in principe 
binnen 2 weken op het verzoek om advies voor de afgifte 
van een mvv en de aanvraag voor een verblijfsvergunning. 
Deze termijn geldt alleen als de aanvraag compleet is 
ingediend.

*Deze bedragen gelden voor 2010 en worden jaarlijks geïndexeerd.

Toelating als wetenschappelijk onderzoeker in de zin van 

Richtlijn 2005/71/EG

Een wetenschappelijk onderzoeker is een werknemer die in 
Nederland een door een Nederlandse onderzoeksinstelling 
goedgekeurd onderzoeksproject gaat uitvoeren. Om een 
wetenschappelijk onderzoeker in de zin van Richtlijn 
2005/71/EG uit het buitenland te kunnen laten overkomen 
moet u, als onderzoeksinstelling, zich laten registreren bij 
de IND. De wetenschappelijk onderzoeker moet minimaal 
de bijstandsnorm/wettelijk minimumloon (wml) of een 
beurs ontvangen. U hebt geen tewerkstellingsvergunning 
nodig voor de wetenschappelijk onderzoeker in de zin van 
Richtlijn 2005/71/EG.

2.
Een werknemer uit het buitenland  
laten overkomen in het kort

Veranderen van werkgever
De werknemer vraagt bij het IND-loket in zijn regio een nieuwe 
verblijfsvergunning aan. Hiervoor moet hij een afspraak maken via 
telefoonnummer 0900 1234561  (€ 0,10 p.m. plus de kosten voor het 
bellen met uw mobiele telefoon).
De IND toetst zijn nieuwe aanvraag. De nieuwe werkgever vraagt, als 
dit nodig is, een nieuwe tewerkstellingsvergunning aan bij UWV 
WERKbedrijf. Dit geldt niet voor een kennismigrant die nog beschikt 
over een geldige verblijfsvergunning als kennismigrant. In dat geval 
moet de oude werkgever de kennismigrant schriftelijk bij de IND 
afmelden onder vermelding van datum beëindiging werkzaamheden 
en reden van ontslag. De nieuwe werkgever moet ook toegelaten zijn 
tot de kennismigrantenregeling. De nieuwe werkgever moet de IND 
schriftelijk melden dat de kennismigrant bij hem in dienst treedt.  
Hierbij moet een door beide partijen ondertekende arbeidsovereen-
komst worden overgelegd.
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U kunt een werknemer als kennismigrant, arbeidsmigrant 
of wetenschappelijk onderzoeker in zin van Richtlijn 
2005/71/EG uit het buitenland laten overkomen, als u en de 
werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor alle 
procedures gelden specifieke voorwaarden die u kunt lezen 
in hoofdstuk 7, 8 en 9 van deze publicatie. Daarnaast geldt 
voor al deze procedures een aantal algemene voorwaarden:

De werknemer moet in het bezit zijn van een geldig •	
paspoort;
De werknemer moet na aankomst in Nederland bereid •	
zijn een tuberculose onderzoek te ondergaan;*

De werknemer mag geen gevaar voor de openbare orde •	
vormen;
De werknemer moet een ziektekostenverzekering afgeslo•	
ten hebben.

*Onderdanen van Australië, België, Bulgarije, Canada, Cyprus, 
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Japan, Letland, Liechtenstein, 
Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, 
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, 
Suriname, Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde 
Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland zijn vrijgesteld van het 
tuberculose onderzoek.

De werknemer hoeft geen basisexamen inburgering af te 
leggen. Een uitzondering hierop is de werknemer die als 
godsdienstleraar of geestelijk voorganger in Nederland 
komt werken.
In veel gevallen heeft de werknemer een mvv nodig. 
Hierover leest u meer in hoofdstuk 6.

Om een werknemer als kennismigrant, arbeidsmigrant of 
als wetenschappelijk onderzoeker in de zin van Richtlijn 
2005/71/EG uit het buitenland te kunnen laten overkomen, 
moet de werknemer verschillende documenten uit het land 
van herkomst overleggen aan de IND. Ook andere instanties 
in Nederland vragen om documenten uit het land van her
komst van uw werknemer. Zo heeft de gemeente waar uw 
werknemer gaat wonen documenten nodig om de werk
nemer in te kunnen schrijven in de gemeentelijke basis
administratie persoonsgegevens (GBA). De volgende docu
menten heeft de werknemer in ieder geval nodig:

een geldig paspoort;•	
een gelegaliseerde geboorteakte (voor inschrijving bij de •	
gemeente).

Als de werknemer zijn gezin mee wil nemen naar Nederland, 
moeten de werknemer en de gezinsleden documenten uit 
het land van herkomst kunnen overleggen die de gezins
band aantonen. Denkt u daarbij aan documenten als pas
poorten, geboorteakten en huwelijksakten. Deze opsom
ming 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 geboorteakten of huwelijksakten) 
worden gelegaliseerd of voorzien van een apostillestempel 
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 70 348 48 44 of kijk op 
www.minbuza.nl.

Let op! Het legaliseren of apostilleren van documenten kan veel tijd in 
beslag nemen. Vraag de werk nemer daarom in een vroeg stadium te 
beginnen met het laten legaliseren of apostilleren van de  documenten 
in het land van herkomst.

3.
Voorwaarden

5.
Documenten

Taal van de documenten
Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Neder- 
lands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval?  
Laat de documenten dan vertalen door een vertaler  
die door een rechtbank is beëdigd en lever de vertaling 
en het document samen met de aanvraag in bij het 
IND-loket. Als u het document niet in Nederland laat 
vertalen door een bij de Nederlandse rechtbank 
beëdigde vertaler, maar in het buitenland, moet de 
vertaling ook gelegaliseerd zijn.

Het indienen van een verzoek om advies voor de afgifte van 
een mvv is gratis.
Het aanvragen van een mvv en een verblijfsvergunning kost 
geld, de zogeheten leges. Een aanvraag wordt pas in behan
deling genomen als de leges zijn betaald. Meer informatie 
over de wijze waarop u de leges moet betalen, vindt u in 
hoofdstuk 7, 8 en 9 onder ‘Kosten’. Voor informatie over de 
hoogte van de leges kunt u bellen naar telefoonnummer 
0900 1234561 (€ 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen 
met uw mobiele telefoon) of kijk op www.ind.nl.

4.
Kosten
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In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u een machtiging tot 
voorlopig verblijf (mvv) en/of een verblijfsvergunning kunt 
krijgen voor de werknemer.

Om Nederland in te mogen reizen voor een verblijf van lan
ger dan 3 maanden heeft de werknemer (kennismigrant en 
arbeidsmigrant of wetenschappelijk onderzoeker in de zin 
van Richtlijn 2005/71/EG) meestal een mvv nodig. Een mvv  
is een speciaal inreisvisum. Werknemers met de nationali
teit van Australië, België, Bulgarije, Canada, Cyprus, 
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Japan, 
Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Monaco, NieuwZeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, 
Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, 
Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van 
Amerika, ZuidKorea, Zweden en Zwitserland hebben geen 
mvv nodig.

Om langer dan 3 maanden in Nederland te mogen verblij
ven, moet de werknemer, nadat hij Nederland is ingereisd 
(met of zonder mvv), een verblijfsvergunning aanvragen.

Hoe krijgt de werknemer een mvv?

Aanvraag mvv

Aanvragen voor een mvv dient de werknemer in bij de 
Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van 
herkomst of bestendig verblijf. Pas na afgifte van de mvv 
kan de werknemer naar Nederland komen.

Verzoek om advies

Het is raadzaam dat u, voordat de werknemer de mvvaan
vraag indient, een verzoek om advies indient bij de IND voor 
de afgifte van een mvv. Als u een kennismigrant of weten
schappelijk onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG 
wilt laten overkomen, moet u voorafgaand aan de mvvaan
vraag een verzoek om advies indienen. Voor gezinsleden die 
samen met de werknemer willen komen moet u ook een 
verzoek om advies indienen. Bij een verzoek om advies kijkt 
de IND alvast of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Land van bestendig verblijf
Het land van bestendig verblijf is het land waar u langer 
dan 3 maanden legaal mag verblijven op grond van een 
verblijfstitel of in afwachting van een verblijfstitel.

6.
De toelatingsprocedure in het algemeen

Beoordelen verzoek om advies

De IND beoordeelt het verzoek om advies door te toetsen of 
u en de werknemer aan de voorwaarden voldoen. De voor
waarden voor verblijf als kennismigrant, arbeidsmigrant of 
wetenschappelijk onderzoeker in de zin van Richtlijn 
2005/71/EG vindt u in hoofdstuk 7, 8 en 9. Bij de beoordeling 
van het verzoek om advies bekijkt de IND ook of de werk
nemer en de eventuele gezinsleden over de vereiste (gelega
liseerde) documenten beschikken. U moet daarvoor  
kopieën van de (gelegaliseerde) documenten overleggen. 
Als u het verzoek niet compleet hebt 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 hier
van schriftelijk bericht. Het positieve advies is 6 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 bestendig verblijf. 
Wanneer de aanvraag compleet is en er wordt voldaan aan 
alle voorwaarden, krijgt u een positief advies van de IND. 
Daarna laat u de werknemer de mvvaanvraag indienen in 
het land van herkomst of bestendig verblijf. Vanwege het 
positieve advies van de IND kan de Nederlandse ambassade 
of het consulaat de mvv snel aan de werk nemer afgeven.

Let op! Voor de mvv-aanvraag bij de Nederlandse ambassade of het 
consulaat in het land van herkomst of bestendig verblijf zijn echter wel 
leges verschuldigd. 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 in 
hoofdstuk 7, 8 en 9 onder ‘Kosten’.

De afgifte van de mvv

De werknemer dient de mvvaanvraag in op de Nederlandse 
ambassade of het consulaat in het land van herkomst of 
bestendig verblijf. Op dat moment moet hij een geldig  
nationaal paspoort en eventueel de originele (gelegaliseer
de) documenten van hem laten zien. Als de leges voor de 
mvv zijn betaald, wordt de mvv in het paspoort van de werk
nemer geplakt. De mvv is 6 maanden geldig. Binnen deze 
termijn moet de werknemer Nederland inreizen.

Negatief advies

Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor de afgifte 
van een mvv, geeft de IND een negatief advies. U ontvangt 
hiervan schriftelijk bericht. U kunt geen bezwaar maken 
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tegen een negatief advies. Als op een later moment alsnog 
wordt voldaan aan de voorwaarde(n) op grond waarvan eer
der een negatief advies is uitgebracht, kunt u een nieuw ver
zoek om advies indienen.

Let op! Voor het indienen van verzoeken om advies voor de werknemer 
en de gezinsleden, hebt u maar één aanvraagformulier nodig.

Hoe krijgt de werknemer een verblijfsvergunning?

Indienen aanvraag

Als de werknemer in Nederland is en hij wil langer dan  
3 maanden in Nederland blijven, moet hij binnen 3 dagen 
na binnenkomst een aanvraag voor een verblijfsvergunning 
indienen. Dit doet hij bij het INDloket in zijn regio (voor de 
locaties van de INDloketten zie www.ind.nl). Hiervoor moet 
altijd telefonisch via de afsprakenlijn van de IND een afspraak 
worden gemaakt (0900 1234561, € 0,10 p.m. plus de kosten 
voor het bellen met uw mobiele telefoon). Als de werk
nemer een aanvraag indient bij het INDloket, krijgt hij een 
verblijfssticker in zijn paspoort. Daarmee kan hij aantonen 
dat hij legaal in Nederland is, terwijl hij wacht op de beslis
sing op de aanvraag. Op deze sticker staat ook of de werk
nemer, in afwachting van de beslissing, mag werken.

Let op! De aanvraag voor een verblijfsvergunning als kennismigrant  
of wetenschappelijk onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG 
dient u of de werknemer in bij het Loket Kennis- en Arbeidsmigratie in 
Rijswijk. Geadviseerd wordt om deze aanvraag per post in te dienen. 
Nadat de aanvraag per post is ontvangen, wordt een sticker in het pas-
poort van de werknemer geplakt als bewijs dat een verblijfsaanvraag is 
ingediend. Deze sticker kan bij het IND-loket in Rijswijk, maar ook bij 
één van de overige IND-loketten worden verkregen. Als u de aanvraag 
in persoon indient bij het IND-loket in Rijswijk, dan wordt tegelijk de 
sticker in het paspoort van de werknemer geplakt. Voor het in persoon 
indienen van de aanvraag en/of het afhalen van de sticker moet altijd 
eerst telefonisch via de afsprakenlijn van het Loket Kennis- en Arbeids-
migratie een afspraak worden gemaakt (070 779 58 25).  
Vervolgens moet de werknemer naar de gemeente waar hij woont om 
zich als inwoner van de gemeente in te schrijven in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Beoordelen aanvraag

De IND beoordeelt de aanvraag door te kijken of u en de 
werknemer aan de voorwaarden voldoen. De voorwaarden 
voor verblijf als kennismigrant, arbeidsmigrant of weten
schappelijk onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG 
vindt u in hoofdstuk 7, 8 en 9. Bij de beoordeling van de 
aanvraag controleert de IND of de werknemer en eventueel 
de gezinsleden over de vereiste (gelegaliseerde) documen
ten beschikken. Denk eraan dat u kopieën van deze gelega
liseerde documenten moet overleggen.

Beslissing op de aanvraag

De werknemer kan drie reacties krijgen op zijn aanvraag 
voor een verblijfsvergunning.
1. De aanvraag is niet compleet. De werknemer krijgt een 

brief met het verzoek de aanvraag aan te vullen.
2. De aanvraag wordt ingewilligd en de werknemer krijgt 

een verblijfsvergunning. Hij wordt daarover schriftelijk 
geïnformeerd. Vervolgens wordt de werknemer door het 
INDloket in zijn regio opgeroepen om zijn verblijfsdocu
ment in ontvangst te nemen.

3. De aanvraag van de werknemer wordt afgewezen.  
Hij wordt daarover schriftelijk geïnformeerd. De werk
nemer kan tegen een afwijzing van de aanvraag bezwaar 
maken bij de IND.

Meereizende gezinsleden

Als de gezinsleden van de werknemer in Nederland zijn en 
langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven,  
moeten zij ook een verblijfsvergunning aanvragen. Als de 
gezinsleden tegelijk met de werknemer Nederland zijn 
in gereisd, is het raadzaam om de aanvragen voor een ver
blijfsvergunning voor de werknemer en zijn gezinsleden 
tegelijk in te dienen. De aanvragen worden dan 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 mvvplicht is in 
grote lijnen dezelfde als voor een werknemer die wel een 
mvv nodig heeft. Wel hoeft een werknemer die inreist met 
een mvv minder documenten te laten zien bij het indienen 
van de aanvraag. Een aantal documenten is immers al 
gecontroleerd bij de mvvaanvraag.

Inschrijving gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens

De werknemer heeft sinds kort in een aantal gemeenten 
(waaronder Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en 
Eindhoven) ook de mogelijkheid aangifte te doen van ver
blijf en adres voor inschrijving in de gemeentelijke basisad
ministratie persoonsgegevens (GBA) voordat hij in het bezit 
is van een verblijfssticker (bewijs van rechtmatig verblijf ). 
De werknemer ontvangt van de GBA dan een ‘Bewijs van 
Bekendmaking bij de GBA’ (BvB GBA). Deze verklaring moet, 
bij indiening van de aanvraag voor een verblijfsvergunning 
bij de IND, worden bijgevoegd en wordt vervolgens door de 
IND voor definitieve inschrijving aan de GBA 
teruggezonden.
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Voorwaarden

U kunt een werknemer uit het buitenland laten overkomen 
als arbeidsmigrant, als:

aan u een tewerkstellingsvergunning (twv) is verleend •	
door UWV WERKbedrijf voor deze werknemer;
de werknemer arbeid in loondienst gaat verrichten en dit •	
aantoont met een arbeidsovereenkomst;
de werknemer arbeid in loondienst gaat verrichten in  •	
het kader van een overplaatsing in concernverband. 
Wanneer er geen arbeidsovereenkomst wordt aangegaan 
met het in Nederland gevestigde onderdeel, moet in elk 
geval een verklaring van het (moeder)bedrijf in het bui
tenland worden overgelegd;
de hoogte van het inkomen van de werknemer minimaal •	
gelijk is aan het wettelijk minimumloon. 

Wat is een tewerkstellingsvergunning?

In het algemeen hebt u een tewerkstellingsvergunning  
(twv) nodig als u een werknemer uit het buitenland laat 
overkomen. Een twv is nodig op grond van de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav). U vraagt de twv aan bij UWV 
WERKbedrijf. De werknemer kan dit niet zelf doen.  
Meer informatie over de twv vindt u op www.werk.nl.

Toegang tot de arbeidsmigrantenprocedure

Om gebruik te kunnen maken van de arbeidsmigranten
procedure hoeft u geen verklaring te ondertekenen. U kunt 
meteen een verzoek om advies voor de afgifte van een mvv 
indienen. De werknemer kan meteen een aanvraag voor een 
verblijfsvergunning indienen.

Hoe dient u een verzoek om advies voor de afgifte van een mvv in?

1. U vult het aanvraagformulier ‘Verzoek om advies voor 
afgifte machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) arbeid in 
loondienst’ in op de website van de IND (www.ind.nl > 
Publicaties en Formulieren > Formulieren). Daar vindt u 
de link naar de website van het Digitaal Loket Arbeids
migratie UWVIND. Na het invullen van het formulier 
drukt u het af. Hiervoor hebt u geen inlognaam en wacht
woord nodig. (U kunt dit formulier ook bestellen bij de 
IND via 0900 1234561, (€ 0,10 p.m. plus de kosten voor het 
bellen met uw mobiele telefoon) of afhalen bij een IND
loket).

2. U ondertekent de afgedrukte versie en deze stuurt u, 
inclusief de gevraagde bijlagen, naar het in het formulier 
vermelde adres.

3. Met dit formulier dient u tegelijkertijd een aanvraag in 
voor een twv bij UWV WERKbedrijf. Als u geen twv krijgt, 
wordt het verzoek om advies voor de afgifte van een mvv 
altijd afgewezen door de IND.

4. Als UWV WERKbedrijf besluit een twv af te geven, beoor
deelt de IND aan de hand van de overige voorwaarden of 
u een positief advies krijgt.

5. De IND en UWV WERKbedrijf streven ernaar u binnen  
5 weken op de hoogte te stellen van de afhandeling van 
uw verzoek. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

6. Als u een positief advies ontvangt, kan de werknemer een 
mvvaanvraag indienen bij de Nederlandse ambassade of 
het consulaat.

Digitaal Loket Arbeidsmigratie

Wanneer u een buitenlandse werknemer in dienst wilt 
nemen, kunt u gecombineerd een mvv en een twv aan
vragen bij de IND en UWV WERKbedrijf. Op de website  
www.arbeidsmigratie.nl kunt u een elektronisch formulier 
doorlopen. Door het beantwoorden van een aantal vragen 
wordt voor u automatisch bepaald of en zo ja welke vergun
ning uw buitenlandse werknemer in zijn specifieke situatie 
nodig heeft.

Als blijkt dat uw buitenlandse werknemer één of meerdere 
vergunningen nodig heeft, dan kunt u vervolgens op deze 
website verder gaan met het invullen van een aanvraag
formulier voor een tewerkstellingsvergunning en/of een 
machtiging tot voorlopig verblijf voor uw buitenlandse 
werknemer. U kunt het ingevulde formulier vervolgens als 
PDFbestand downloaden en printen. Daarna kunt u het 
formulier ondertekenen, de aangegeven benodigde docu
menten toevoegen en inzenden. Het verzendadres staat op 
het voorblad van het geprinte formulier. Uw aanvraag wordt 
vervolgens door UWV WERKbedrijf en/of de IND behandeld.

Hoe dient u een aanvraag voor een verblijfsvergunning in?

1. U of de werknemer vult het aanvraagformulier ‘Aanvraag 
verblijfsvergunning regulier met mvv’* in op de website 
van de IND (www.ind.nl > Publicaties en Formulieren > 
Formulieren). Ook kunt u of de werknemer dit aanvraag
formulier bestellen via 0900 1234561 (€ 0,10 p.m. plus de 
kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) of  
afhalen bij een INDloket. De werknemer ondertekent  
het formulier.

2. De aanvraag voor een verblijfsvergunning dient de werk
nemer in bij het INDloket in zijn regio. Voor het indie
nen van de aanvraag moet altijd vooraf telefonisch een 
afspraak worden gemaakt via het telefoonnummer  
0900 1234561 (€ 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen 
met uw mobiele telefoon).

3. De werknemer ontvangt uiterlijk 6 maanden na ontvangst 
een beslissing op de aanvraag. U ontvangt ook een 
afschrift van de beslissing.

7.
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Let op! De werknemer moet op het moment dat de aanvraag voor een 
verblijfsvergunning wordt ingediend in Nederland verblijven.

*Voor werknemers die zijn vrijgesteld van de mvv-plicht, vraagt u een 
verblijfsvergunning aan met het aanvraagformulier ‘Aanvraag ver-
blijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel’ (arbeid 
in loondienst).

Verblijfssticker in paspoort

Bij het indienen van de aanvraag bij het INDloket in zijn 
regio, krijgt de werknemer een sticker in het paspoort waar
mee 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. Vooraf moet 
tele fonisch een afspraak worden gemaakt bij het INDloket 
via het telefoonnummer 0900 1234561 (€ 0,10 p.m. plus de 
kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon).

Kosten

Hoe betaalt u de leges voor de mvv?
De leges voor de mvvaanvraag 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 werk
nemer de leges kunt betalen.
1. De IND stuurt met het positieve advies een factuur mee 

die u of de werknemer vervolgens betaalt door een bedrag 
over te maken op een bankrekening in Nederland.

2. Na het indienen van de mvvaanvraag bij de ambassade of 
het consulaat maakt de werknemer een bedrag over op 
een bankrekening in Nederland.

Hoe betaalt u de leges voor een verblijfsvergunning?
De leges voor de aanvraag voor een verblijfsvergunning 
betaalt de werknemer bij het INDloket in zijn regio via  
contante betaling. Pinnen is ook mogelijk.

Geldigheidsduur verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning van de werknemer wordt verleend 
voor de duur van de twv. De geldigheidsduur van de twv is 
afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst.  
De arbeidsmigrant moet op het moment van de aanvraag 
beschikken over een geldig paspoort.

Gezinsleden
De echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner van de arbeids
migrant krijgt een verblijfsvergunning voor de duur van  
1 jaar, waarna de verblijfsvergunning kan worden verlengd. 
De verblijfsvergunningen van de kinderen hebben dezelfde 
geldigheidsduur als de verblijfsvergunning van de arbeids
migrant. De gezinsleden moeten op het moment van de 
aanvraag beschikken over een geldig paspoort.

Werken

De arbeidsmigrant mag in Nederland werken als hij is inge
reisd met een geldige mvv en nadat hij een aanvraag voor 

een verblijfsvergunning heeft ingediend, er een verblijfs
sticker in zijn paspoort is geplakt, en hij een twv heeft.  
De arbeidsmigrant die is ingereisd zonder mvv mag werken 
op het moment dat hij een twv heeft en de aanvraag voor 
een verblijfsvergunning heeft ingediend en er een sticker in 
zijn paspoort is geplakt.

Gezinsleden
Gezinsleden van de arbeidsmigrant hebben een twv nodig 
om te mogen werken. De gezinsleden mogen pas werken als 
er positief is beslist op de aanvraag voor een verblijfsvergun
ning en er een twv is afgegeven.
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Voorwaarden

U kunt een werknemer uit het buitenland laten overkomen 
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 brutojaarinkomen verdient van ten •	
minste € 50.183 of € 36.801* als hij jonger is dan 30 jaar. 
Dit inkomenscriterium geldt niet voor de werknemer die 
in Nederland te werk wordt gesteld voor het doen van 
wetenschappelijk onderzoek of arts in opleiding tot  
specialist is. Zijn inkomen moet minimaal gelijk zijn aan 
de bijstandsnorm/wettelijk minimumloon (wml).

*Deze bedragen gelden voor 2010 en worden jaarlijks geïndexeerd.

Wat is een verklaring?

Om gebruik te mogen maken van de kennismigranten
procedure moet u eerst een verklaring ondertekenen. 
Hiermee verklaart u dat u een aantal verantwoordelijkheden 
voor de werknemer op zich neemt, bijvoorbeeld dat de aan
vraag volledig wordt ingediend. Ook staat u financieel 
garant voor de werknemer, zodat de kosten voor het verblijf 
van de werknemer niet ten laste van de Nederlandse over
heid komen. Doordat u deze verantwoordelijkheden op zich 
neemt, is de IND in staat de aanvragen voor verblijf als ken
nismigrant via een versnelde procedure te behandelen.

Toegang tot de kennismigrantenprocedure

1. Om gebruik te kunnen maken van de kennismigranten
procedure, vult u de verklaring in en ondertekent deze.  
U vindt de verklaring voor de toelating van kennismigran
ten op de website van de IND (www.ind.nl > IND in bedrijf 
> Wonen en Werken in Nederland > Loket Kennis en 
Arbeidsmigratie > Formulierenmodule > Formulieren > 
Diversen > Aanmelden Kennismigrantenregeling).

2. U stuurt de verklaring met de gevraagde bijlagen op naar 
het Loket Kennis en Arbeidsmigratie.

Let op! De verklaring mag niet zijn ondertekend door een derde partij 
(bijvoorbeeld een gemachtigde of een bemiddelingsbureau).

Hoe dient u een verzoek om advies voor de afgifte van een mvv in?

1. U gaat naar de website van de IND (www.ind.nl > IND in 
Bedrijf > Wonen en Werken in Nederland > Loket Kennis 
en Arbeidsmigratie > Formulierenmodule > Formulieren) 
en kiest voor het aanvraagformulier ‘Aanvraagformulier 
advies machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)’. U vult het 
formulier in en drukt het af.

2. U ondertekent de afgedrukte versie en deze stuurt u, 
inclusief de gevraagde bijlagen, naar het Loket Kennis  
en Arbeidsmigratie.

3. Als het verzoek om advies compleet is ingediend, ont
vangt u in principe binnen 2 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 
mvvaanvraag indienen bij de Nederlandse ambassade of 
het consulaat.

Hoe dient u een aanvraag voor een verblijfsvergunning in?

1. U gaat naar de website van de IND (www.ind.nl > IND in 
Bedrijf > Wonen en werken in Nederland > Loket Kennis 
en Arbeidsmigratie > Formulierenmodule > Formulieren) 
en kiest voor het formulier ‘Aanvraagformulier verblijfs
vergunning met mvv.** U vult het aanvraagformulier in en 
drukt het af. De werknemer ondertekent het formulier.

2. De aanvraag voor een verblijfsvergunning dient u of de 
werknemer in bij het Loket Kennis en Arbeidsmigratie.  
U kunt de aanvraag per post naar het Loket Kennis en 
Arbeidsmigratie sturen. Voor het indienen van een aan
vraag in persoon moet u een afspraak maken via het tele
foonnummer 070 779 58 25. Deze afspraak vindt plaats bij 
het INDloket in Rijswijk.

3. Als de aanvraag compleet is ingediend, ontvangt de werk
nemer in principe binnen 2 weken een beslissing op de 
aanvraag. U ontvangt ook een afschrift van de beslissing.

Let op! De werknemer moet op het moment dat de aanvraag voor een 
verblijfsvergunning wordt ingediend in Nederland verblijven.

**Voor werknemers die zijn vrijgesteld van de mvv-plicht, vraagt u een 
verblijfsvergunning aan met het aanvraagformulier ‘Aanvraag ver-
blijfsvergunning zonder mvv’.

Verblijfssticker in paspoort

Bij het indienen van de aanvraag voor een verblijfsvergun
ning bij het Loket Kennis en Arbeidsmigratie, krijgt de  
kennismigrant een verblijfssticker in zijn paspoort waar 
mee 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 al mag werken. Als u de 
aanvraag per post naar het Loket Kennis en Arbeidsmigratie 
hebt gestuurd, kunt u of de werknemer daarna een sticker  
in het paspoort van de werknemer laten plakken bij het 
INDloket in uw/zijn regio. Hiervoor moet vooraf telefo
nisch een afspraak worden gemaakt via het telefoonnum
mer 070 779 58 25. Als u of de werk nemer de aanvraag in 
persoon indient (dit kan alleen bij het INDloket in 
Rijswijk), wordt meteen een sticker geplakt in het paspoort 

8.
Verblijf als kennismigrant

Immigratie- en Naturalisatiedienst  |  Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen 10



van de werknemer en de eventuele gezinsleden.  
Hiervoor moet vooraf telefonisch een afspraak worden 
gemaakt via het telefoonnummer 070 779 58 25.

Let op! De verblijfssticker kan pas in het paspoort geplakt worden, als 
de schriftelijk ingediende aanvraag door het Loket Kennis- en Arbeids-
migratie ontvangen en geregistreerd is. Als op de dag van de afspraak 
blijkt dat er geen aanvraag voor een verblijfsvergunning schriftelijk is 
geregistreerd, kan er geen sticker worden geplakt!

Kosten

Hoe betaalt u de leges voor de mvv?
U betaalt de leges voor de mvvaanvraag per eenmalige 
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 behande
ling van het verzoek om advies voor de afgifte van een mvv 
is gratis. Als u de mvvaanvraag niet per eenmalige incasso 
wilt betalen, ontvangt u een factuur van de IND met het ver
zoek 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 afgegeven, nadat de leges voor de 
mvvaanvraag zijn ontvangen.

Hoe betaalt u de leges voor een verblijfsvergunning?
Door de verklaring te ondertekenen gaat u er als werkgever 
mee akkoord de leges per eenmalige incasso te betalen.  
Dat houdt in dat u bij elke aanvraag een incassoformulier 
ondertekent. De leges voor de aanvraag voor een verblijfs
vergunning worden geïnd nadat u de aanvraag hebt inge
diend.

Geldigheidsduur verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning van een kennismigrant wordt ver
leend voor de duur van de arbeidsovereenkomst, met een 
maximum van 5 jaar. De kennismigrant moet op het moment 
van de aanvraag beschikken over een geldig paspoort.

Gezinsleden
De echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner van de kennis
migrant krijgt een verblijfsvergunning voor de duur van  
1 jaar, waarna de verblijfsvergunning kan worden verlengd. 
De verblijfsvergunningen van de kinderen hebben dezelfde 
geldigheidsduur als de verblijfsvergunning van de kennis
migrant. De gezinsleden moeten op het moment van de 
aanvraag beschikken over een geldig paspoort.

Werken

De kennismigrant mag in Nederland werken als hij is inge
reisd met een geldige mvv, en een aanvraag voor een ver
blijfsvergunning heeft ingediend. De kennismigrant die is 
ingereisd zonder mvv mag pas beginnen met werken, nadat 
er positief is beslist op de aanvraag voor een verblijfsver
gunning.

Gezinsleden
Gezinsleden van de kennismigrant zijn vrij op de arbeids
markt. Zij hebben geen twv nodig. Gezinsleden die zonder 
een geldige mvv zijn ingereisd mogen pas werken, nadat er 
positief is beslist op de aanvraag voor een verblijfsvergun
ning.

Onverplichte mvv
Wilt u dat de kennismigrant die is vrijgesteld van de mvv
plicht toch meteen kan werken bij aankomst in Nederland? 
Dan kunt u ook een verzoek om advies indienen. Als het 
advies positief is, mag de kennismigrant bij aankomst in 
Nederland werken, nadat hij een aanvraag voor een ver
blijfsvergunning heeft ingediend en er een verblijfssticker 
in zijn paspoort is geplakt.
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Voorwaarden

U kunt een wetenschappelijk onderzoeker in de zin van 
Richtlijn 2005/71/EG (hierna genoemd wetenschappelijk 
onderzoeker) uit het buitenland laten overkomen, als:

de onderzoeksinstelling geregistreerd en erkend is door •	
de IND;
de onderzoeksinstelling door de IND is toegelaten tot de •	
toelatingsprocedure voor wetenschappelijk onderzoekers;
de wetenschappelijk onderzoeker in het bezit is van een •	
diploma van een opleiding in het hoger onderwijs en het 
diploma toegang geeft tot een doctoraatprogramma;
de wetenschappelijk onderzoeker door uw onderzoek•	
instelling is geselecteerd om een project uit te voeren 
waarvoor het betreffende diploma vereist is;
de wetenschappelijk onderzoeker een met uw onderzoeks•	
instelling gesloten gastovereenkomst heeft overgelegd;
de wetenschappelijk onderzoeker een garantstelling van •	
uw onderzoeksinstelling heeft overgelegd;
de hoogte van het inkomen van de wetenschappelijk •	
onderzoeker minimaal gelijk is aan de bijstandsnorm/
wettelijk minimumloon (wml).

Als aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan is een 
tewerkstellingsvergunning niet vereist.

Wat is de registratie?

Toelating in het kader van wetenschappelijk onderzoek kan 
volgens de richtlijn alleen plaatsvinden bij vooraf erkende 
onderzoeksinstellingen. Dit vereiste wordt gesteld om de 
kwaliteit van de ontvangende onderzoeksinstellingen te 
waarborgen. Een onderzoeksinstelling in de zin van 
Richtlijn 2005/71/EG kan zowel publiek als particulier zijn. 
Erkende onderzoeksinstellingen komen in aanmerking voor 
de versnelde procedure. Dit betekent dat de IND er naar 
streeft om binnen 2 weken na ontvangst van een verzoek 
om advies of een aanvraag tot het verlenen van een ver
blijfsvergunning te beslissen.

Toegang tot de procedure voor de wetenschappelijk  

onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG

1. Om gebruik te kunnen maken van de procedure voor de 
wetenschappelijk onderzoeker, vult u het registratie
formulier in en ondertekent deze. U vindt het registratie
formulier voor de toelating van wetenschappelijk onder
zoekers op de website van de IND (www.ind.nl > IND in 
bedrijf > Wonen en werken in Nederland > Loket Kennis 
en Arbeidsmigratie > Formulierenmodule > Formulieren 
> Diversen > Registratieformulier ‘Verzoek toelating 
wetenschappelijk onderzoekers’).

2. U stuurt de verklaring met de gevraagde bijlagen naar het 
Loket Kennis en Arbeidsmigratie.

3. Als de IND het registratieformulier heeft ontvangen, 
krijgt u een ontvangstbevestiging. Na goedkeuring en 
registratie door de IND wordt het benodigde aanvraagfor
mulier beschikbaar gesteld aan uw onderzoeksinstelling. 
U kunt aanvragen gaan indienen.

Hoe dient u een verzoek om advies voor de afgifte van een mvv in?

1. U vult het formulier ‘Verzoek om advies afgifte machti
ging tot voorlopig verblijf: verblijfsdoel verblijf als onder
zoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG’, dat u van de 
IND hebt ontvangen, in en stuurt het formulier terug naar 
de IND samen met alle benodigde documenten. De beno
digde documenten staan vermeld op het formulier;

2. U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende aan
vraagformulier naar het Loket Kennis en Arbeidsmigratie. 
U ontvangt (als het verzoek compleet is) in principe  
binnen 2 weken antwoord;

3. Als het advies positief is, kan de vreemdeling de mvvaan
vraag indienen bij de Nederlandse ambassade of het 
consulaat.

Hoe dient u een aanvraag voor een verblijfsvergunning in?

1. U vult het aanvraagformulier ‘Aanvraag verblijfsvergun
ning met mvv: verblijfsdoel verblijf als onderzoeker in de 
zin van Richtlijn 2005/71/EG’* dat aan uw onderzoeks
instelling is verstrekt in. De wetenschappelijk onderzoe
ker ondertekent het formulier.

2. De aanvraag voor de verblijfsvergunning dient u of de 
wetenschappelijk onderzoeker in bij het Loket Kennis en 
Arbeidsmigratie. U kunt de aanvraag per post naar het 
Loket Kennis en Arbeidsmigratie sturen. Voor het indie
nen van een aanvraag in persoon moet u een afspraak 
maken via het telefoonnummer 070 779 58 25.  
Deze afspraak vindt plaats bij het INDloket in Rijswijk.

*Voor werknemers die zijn vrijgesteld van de mvv-plicht, vraagt u een 
verblijfsvergunning aan met het aanvraagformulier ‘Aanvraag ver-
blijfsvergunning zonder mvv: verblijfsdoel verblijf als onderzoeker in de 
zin van Richtlijn 2005/71/EG’.

Verblijfssticker in paspoort

Bij het indienen van de aanvraag voor een verblijfsvergun
ning bij het Loket Kennis en Arbeidsmigratie, krijgt de 
wetenschappelijk onderzoeker een verblijfssticker in het 
paspoort waarmee hij kan aantonen dat hij legaal in 
Nederland is in afwachting van de beslissing. Op deze stic

9.
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in de zin van Richtlijn 2005/71/EG

Immigratie- en Naturalisatiedienst  |  Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen 12



ker staat ook of hij in afwachting van de beslissing al mag 
werken. Als u de aanvraag per post naar het Loket Kennis 
en Arbeidsmigratie hebt gestuurd, kunt u of de wetenschap
pelijk onderzoeker daarna een sticker in het paspoort van de 
werknemer laten plakken bij het INDloket in uw/zijn regio. 
Hiervoor moet vooraf telefonisch een afspraak worden 
gemaakt via het telefoonnummer 070 779 58 25. Als u of de 
wetenschappelijk onderzoeker de aanvraag in persoon 
indient (dit kan alleen bij het INDloket in Rijswijk), wordt 
meteen een sticker geplakt in het paspoort van de werk
nemer en de eventuele gezinsleden. Ook hiervoor moet 
vooraf telefonisch een afspraak worden gemaakt via het 
telefoonnummer 070 779 58 25.

Kosten

Hoe betaalt u de leges voor de mvv?
U betaalt de leges voor de mvvaanvraag per eenmalige 
incasso. Bij het verzoek om advies stuurt u een ondertekend 
incasso formulier 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 behande
ling van het verzoek om advies voor de afgifte van een mvv 
is gratis. Als u de mvvaanvraag niet per eenmalige incasso 
wilt betalen, ontvangt u een factuur van de IND met het ver
zoek 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 afgegeven, nadat de leges voor de 
mvvaanvraag zijn ontvangen.

Hoe betaalt u de leges voor een verblijfsvergunning?
Door het registratieformulier te ondertekenen gaat u er als 
werkgever mee akkoord de leges per eenmalige incasso te 
betalen. Dat houdt in dat u bij elke aanvraag een incasso
formulier ondertekent. De leges voor de aanvraag voor een 
verblijfsvergunning worden geïnd nadat u de aanvraag hebt 
ingediend.

Geldigheidsduur verblijfsvergunning

De verblijfsvergunning van een wetenschappelijk onder
zoeker wordt verleend voor de duur van het onderzoek vol
gens de gastovereenkomst, met een maximum van 5 jaar. 
De wetenschappelijk onderzoeker moet op het moment van 
de aanvraag beschikken over een geldig paspoort.

Gezinsleden
De echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner van de weten
schappelijk onderzoeker krijgt een verblijfsvergunning voor 
de duur van 1 jaar, waarna de verblijfsvergunning kan wor
den verlengd. De verblijfsvergunningen van de kinderen 
hebben dezelfde geldigheidsduur als de verblijfsvergunning 
van de wetenschappelijk onderzoeker. De gezinsleden moe
ten op het moment van de aanvraag beschikken over een 
geldig paspoort.

Werken

De wetenschappelijk onderzoeker mag in Nederland werken 
als hij is ingereisd met een geldige mvv, hij bij de IND een 
aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft ingediend en er 
een verblijfssticker in zijn paspoort is geplakt. De weten
schappelijk onderzoeker die is ingereisd zonder mvv mag 
pas werken, nadat er positief is beslist op de aanvraag voor 
een verblijfsvergunning.

Gezinsleden
Gezinsleden van de wetenschappelijk onderzoeker zijn vrij 
op de arbeidsmarkt. Zij hebben geen twv nodig. 
Gezinsleden die zonder een geldige mvv zijn ingereisd 
mogen pas werken, nadat er positief is beslist op de aan
vraag voor een verblijfs vergunning.

Onverplichte mvv
Wilt u dat de wetenschappelijk onderzoeker die is vrijge
steld van de mvvplicht toch meteen kan werken bij aan
komst in Nederland? Dan kunt u een verzoek om advies 
indienen. Als het advies positief is, mag de wetenschappe
lijk onderzoeker bij aankomst in Nederland werken, nadat 
hij bij de IND een aanvraag voor een verblijfsvergunning 
heeft ingediend en er een verblijfssticker in zijn paspoort is 
geplakt.
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Hieronder vindt u vragen en antwoorden 
over de kennis migrantenprocedure die vaak 
aan het Loket Kennis en Arbeidsmigratie 
worden gesteld.

Kan een buitenlands bedrijf gebruik maken van 
de kennismigrantenprocedure?
Nee, alleen in Nederland gevestigde bedrij
ven kunnen gebruik maken van de kennis
migrantenprocedure.

Is mijn toelating tot de kennismigranten
procedure gebonden aan een minimum aantal 
aanvragen per jaar?
Nee, om toegelaten te worden tot de 
kennismigranten procedure bent u niet ver
plicht een minimum aantal aanvragen per 
jaar in te dienen. Er is ook geen maximum 
aan het aantal in te dienen aanvragen.

Mijn werknemer heeft een verblijfsvergunning 
met als doel ‘arbeid in loondienst’, 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 aanvraagformulier 
‘Aanvraagformulier verblijfsvergunning 
zonder mvv/wijziging beperking (doel)’. 
Voor deze wijziging moeten leges betaald 
worden. Deze aanvragen worden ook bin
nen de streeftermijn van 2 weken afgehan
deld. De gezinsleden van de arbeidsmigrant 
hoeven geen aanvraag in te dienen om het 
verblijfsdoel te laten wijzigen, omdat hun 
verblijfsdoel niet verandert. Wel kunnen zij 
een verblijfsdocument aanvragen met een 
gewijzigde arbeidsmarktaantekening.

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 verblijfs
vergunning als kennismigrant niet per eenmalige 
incasso wil betalen?
U kunt de leges betalen via een acceptgiro. 
Geef in een begeleidend schrijven bij de ver

klaring aan dat u niet per eenmalige incasso 
wilt betalen. Vermeld ook of de acceptgiro 
aan u of aan de kennismigrant moet worden 
verstuurd. U of de kennismigrant ontvangt 
dan bij elke aanvraag een acceptgiro.  
Na betaling van de leges duurt het 1 week tot 
meerdere weken, voordat de IND hiervan 
bericht ontvangt. De IND adviseert u daar
om 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 aanvraag bin
nen 2 weken af te handelen. De IND is niet 
verplicht binnen 2 weken te beslissen op uw 
aanvraag.

Wat moet ik doen als ik de leges voor de mvvaan 
vraag niet per eenmalige incasso wil betalen?
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 verblijfsvergunning 
van de kennis migrant 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. De werkgever bij wie de kennismigrant 
vertrekt, meldt deze af. Als de werknemer 
door zijn nieuwe functie of nieuwe werk
gever niet meer aan de voorwaarden voor 
verblijf als kennismigrant voldoet, moet de 
werkgever dit melden bij de IND. In dat 
geval trekt de IND de verblijfsvergunning in, 
tenzij er sprake is van onvrijwillig ontslag; 
dan krijgt de kennismigrant een zoekperiode 
van 3 maanden.

Kan ik een aanvraag voor een verblijfsvergun
ning als kennis migrant indienen voor een ken
nismigrant die nog niet in Nederland verblijft?
Nee, dat kan niet. De aanvraag voor een ver
blijfsvergunning kan pas ingediend worden 
als de kennismigrant in Neder land is.

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 kennismigrant gaat werken?
Nee, u vult altijd het adres in waar de ken
nismigrant op het moment van de aanvraag 
verblijft, ook als de kennismigrant tijdelijk 
op dat adres verblijft (bijvoorbeeld in een 
hotel). 

Kan ik voor een werknemer met de nationaliteit 
van de EUlid staten Bulgarije en Roemenië een 
aanvraag als kennismigrant indienen?
Ja, dat kan. Als de werknemer aan de voor
waarden voor verblijf als kennismigrant vol
doet, is een twv niet nodig.

Is het voor werknemers met de nationaliteit van 
één van de overige EU of EERlidstaten of 
Zwitserland zinvol om een aanvraag als kennis
migrant in te dienen?
Nee, deze werknemers hebben het recht om 
vrij in Neder land iedere arbeid te verrichten.

Welk salariscriterium geldt als de kennismigrant 
in de loop van zijn verblijf de leeftijd van 30 jaar 
bereikt?
Als een kennismigrant op het moment van 
het verzoek om advies of de aanvraag nog 
geen 30 jaar is, geldt het salariscriterium 
voor onder de 30 jaar. Zolang de kennis
migrant bij dezelfde werkgever in dienst is, 
blijft dit criterium van toepassing. Dus ook 
als hij inmiddels 30 jaar of ouder is en een 
verlengingsaanvraag nodig is. Pas op het 
moment dat de kennismigrant van werk
gever verandert, wordt opnieuw getoetst 
aan het dan geldende salariscriterium.  
Als de kennismigrant dan inmiddels 30 jaar 
of ouder is, is het daarvoor geldende,  
hogere, salariscriterium van toepassing.

10.
Veelgestelde vragen
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Hebt u na het lezen van deze publicatie nog vragen? Ga dan 
naar www.ind.nl of neem contact op met de IND. Dit kan op 
verschillende manieren.

Telefoon

De IND is bereikbaar via 0900 1234561 (€ 0,10 p.m. plus de 
kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) op werk
dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Vanuit het buitenland belt 
u +31 20 889 30 45 (dit nummer is vanuit Nederland niet 
bereikbaar). 

Hebt u een vraag over de stand van zaken van uw lopende 
aanvraag? Houd dan de volgende gegevens paraat:

Vnummer, indien bekend•	
naam en voornaam (eventueel meisjesnaam)•	
geboorteplaats en geboortedatum•	
nationaliteit•	

Brief of e-mail

Algemene vragen
Immigratie en Naturalisatiedienst
Afdeling Voorlichting
Postbus 3211
2280 GE  Rijswijk
Email: voorlichting@ind.minjus.nl

Vragen over kennis- en arbeidsmigranten (in loondienst)
Immigratie en Naturalisatiedienst
Loket Kennis en Arbeidsmigratie
Postbus 3022
2280 GA  Rijswijk
Email: arbeid@ind.minjus.nl

Vragen over legalisatie
Bel voor meer informatie over de legalisatie of apostilleve
reisten voor documenten per land met het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, telefoon +31 70 348 48 44, of kijk op 
www.minbuza.nl.

Vragen over de tewerkstellingsvergunning (twv)
Voor meer informatie over het aanvragen van de twv kunt u 
terecht bij het UWV WERKbedrijf; www.werk.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.

Bezoek

U kunt ook terecht bij een INDloket. Hiervoor hoeft u  
geen afspraak te maken. Kijk op www.ind.nl voor de dichtst
bijzijnde vestiging.

Klachten

Als u een klacht hebt over de wijze waarop u door de IND 
bent behandeld, adviseren wij u te kijken op www.ind.nl > 
Klantdienstwijzer > Contact > Ik wil een klacht indienen. 
Hier vindt u een klachtenformulier. Dit formulier kunt u 
invullen, printen en per post sturen naar:
Immigratie en Naturalisatiedienst
Postbus 5805
2280 HV  Rijswijk

Schrijft u liever zelf een brief? Stuur deze dan ook naar 
bovenstaand postadres.
U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de IND. Het tele
foonnummer is 070 779 54 40.

Wonen, werken of studeren in Nederland

In deze publicatie vindt u alleen informatie van de IND.  
Gaat u in Nederland wonen, werken of studeren, dan moet 
u ook zaken regelen met andere onderdelen van de 
Rijksoverheid. Op de website www.newtoholland.nl vindt u 
wat u moet regelen, met welke overheidsinstantie en op 
welk moment.

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 verwerkt. De IND doet dit om vast te stellen 
of u in aanmerking komt voor een machtiging tot voorlopig 
verblijf of een verblijfsvergunning. De minister van Justitie 
is hiervoor verantwoordelijk. Vragen die u hebt over deze 
gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen 
naar de IND, Postbus 1200, 2280 CE  Rijswijk. U kunt hier 
ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gege
vens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw per
soonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te 
schermen.

11.
Meer informatie
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