
 

 

 

 

Q & A Webinar 25 juni 2021 

Remigratie & Gezinshereniging 

 

 

 

 



 

1. Q: Kunt u ingaan op de administratieve stappen die bij gezinshereniging nodig zijn 

om na het verkrijgen van een faciliterend inreisvisum een verblijfsvergunning te verkrijgen, 

en de tijden die daarbij in acht genomen worden? 

 

A: Het gaat hier, neem ik aan, om een beroep op het arrest Chavez-Vilchez?  

 

U reist in met het faciliterend visum en vraagt dan zo snel mogelijk de verblijfsvergunning 

aan bij de IND.  

 

U krijgt van de IND een ontvangstbevestiging waarin staat dat u in procedure bent en 

rechtmatig verblijf heeft. Met deze brief kunt u zich inschrijven bij de gemeente op uw adres 

en zo een BSN krijgen. U kunt de IND telefonisch verzoeken om een brief waarin uw rechten 

op de arbeidsmarkt vermeld staan.  

 

De IND neemt binnen 6 maanden een beslissing. Bij inwilliging wordt er een 

verblijfsdocument gemaakt dat 5 jaar geldig is (of korter indien uw kind eerder 18 jaar wordt) 

en waarop staat dat u vrij bent op de arbeidsmarkt. 

 

Zodra de Corona-maatregelen de dienstverlening van de IND niet meer beïnvloeden, gaan 

we terug naar de normale situatie waarin u de IND belt om een afspraak bij het loket te 

maken. Bij deze afspraak komt u samen met uw Nederlandse kind om de aanvraag in te 

dienen. Er wordt dan een sticker in uw paspoort geplaatst waarmee u kunt aan tonen in 

procedure te zijn. Met deze sticker kunt u ingeschreven worden bij de gemeente. Houd onze 

website in de gaten ( Corona tegel) in verband met updates betreffende de afwijkende 

werkwijzen loketten i.v.m. corona. Zie: Coronavirus gevolgen voor aanvraaf of verblijf (ind.nl) 

 

2. Q: Is MVV gedekt door het faciliterend inreisvisum? 

 

A: Als een faciliterend visum wordt afgegeven dan is een MVV niet nodig. 

 
 

3. Q: Hoe lang duurt de aanmeldingsprocedure voor een MVV? Haal je dit makkelijk 

binnen 90 dagen of moet je meteen vol van start? 

 

A: De beslistermijn voor een MVV is 90 dagen bij een compleet ingediende aanvraag. Na 

een positieve beslissing is er maximaal 90 dagen om de MVV op te halen. Daarna is er 90 

dagen om Nederland in te reizen en het verblijfsdocument op te halen.Zie: Mvv: machtiging 

tot voorlopig verblijf (ind.nl) 

 
 

4. Q: Hebben de Turkse nog steeds ontheffing van de inburgeringstaalexamen. 

 

A: Turkse werknemers en hun gezinsleden hoeven geen Basisexamen Inburgering 

Buitenland af te leggen en hebben ook geen inburgeringsplicht zodra ze in Nederland zijn. 

Bent u ongehuwd of ongeregistreerde partner, dan wel. 
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Per 1 januari 2022 geldt de inburgeringsplicht voor mensen met de Turkse nationaliteit. Zie: 

Basisexamen inburgering in het buitenland (IND)  

 

5. Q: Moet je in Nederland wonen (en dus ingeschreven zijn) om de Nederlandse 

nationaliteit aan te vragen?  

 

A: Nee, dat kan ook vanuit het buitenland. Kijk op onze website: www.ind.nl onder het kopje 

Nederlanderschap. Zie: Nederlander worden in buitenland of Caribisch deel Koninkrijk 

(ind.nl) 

 
 

6. Q: Komt er na 1 januari 2022 een inburgeringsplicht voor Turkse mensen? 

 

A: Per 1 januari 2022 geldt de inburgeringsplicht voor mensen met de Turkse nationaliteit. 

Zie: Basisexamen inburgering in het buitenland (IND)  

 
 

7. Q: Ik neem aan dat je als Nederlander ‘gewoon’ terug kan? Wat moet je dan allemaal 

doen…? 

 

A: In principe wel. Er is helaas geen draaiboek. Inschrijven bij de gemeente is iets wat 

gedaan moet worden. Een zorgverzekering dient ook afgesloten te worden. Als Nederlander 

hoeft u in principe niks te regelen bij de IND. 

 
 

8. Q: Indien zowel de Nederlandse partner en buitenlandse partner geen inkomen uit 

werk hebben maar wel voldoende vermogen om van te kunnen leven, vervalt dan de eis van 

inkomen uit werk?  

 

A: Inkomen uit vermogen kan voldoen maar het vermogen zelf, de bron, mag niet afnemen. 

U zou dus van de rente moeten kunnen leven. Zie: Voorwaarde voor een verblijfsvergunning 

voor uw familielid: inkomen (ind.nl) 

 
 

9. Q: Wat is de immigratie procedure voor een inwoner van de Europese Unie met 

bijvoorbeeld Italiaanse nationaliteit?  

 

A: EU burgers kunnen makkelijk naar Nederland komen om te wonen en werken. Een 

inschrijving bij de gemeente genereert een BSN. Zie ook onze website: www.ind.nl,  kopje 

EU. Zie Burger, EU, EER of Zwitserland (ind.nl)  Let op: Een EU burger mag in beginsel 

geen beroep op de bijstand doen. 

 

 

 
 

10. Q: Wordt er iets gedaan aan het ‘kastje naar de muur’ probleem? (inschrijven, 

zorgverzekeraar, baan, woningnood etc.) 
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A: Buitenlandse Zaken heeft een website Nederlandwereldwijd.nl. Na de zomer komen 

verschillende uitvoeringsorganisatie bij elkaar om de logische stapjes op een rij te zetten. 

"remigratie" in brede zin  gaan we uitwerken. Dit doet de IND in goed overleg met de 

stichting Goed. 

 
 

11. Q: Als mijn Engelse echtgenoot een goede baan heeft bij Engelse werkgever. Een 

baan die hij online ook in Nederland kan blijven doen. Dus inkomsten. Is dat ook eventueel 

voldoende als inkomen bij remigratie, als ik als referent niet werk?  

 

A: De Brexit deadline is al voorbij.  Zie : Wonen in Nederland volgens het 

Brexitakkoord(ind.nl) Er kan daarom  alleen een vergunning gevraagd worden op nationaal 

recht. Bij de eerste aanvraag wordt het inkomen van de referent getoetst, in dit geval de 

Nederlander. Als de vergunning is afgegeven dan kan later eventueel het inkomen van de 

Britse partner gedeeltelijk of helemaal meetellen. 

 
 

12. Q: Begrijp ik het goed dat je als niet EU partner (uit VK dus geen MVV plicht) een 

verblijfsvergunning kan aanvragen zonder het inburgeringsexamen al te hebben afgelegd? 

Ik hoorde zeggen dat je dan 5 jaar de tijd hebt om dit af te leggen. Heb ik dat goed 

begrepen?  

 

A: Een partner met de Britse nationaliteit is niet MVV-plichtig. Er is dus geen Basisexamen 

Inburgering Buitenland of inburgering in Nederland verplicht. Een inburgeringsdiploma is wel 

vereist als iemand na 5 jaar een vergunning voor onbepaalde tijd. Zie: Onbepaalde tijd na 5 

jaar verblijf in Nederland (ind.nl),een zelfstandige vergunning, zie: Aanvraag-

verblijfsvergunning-humanitair-niet-tijdelijk-voortgezet verblijf (ind.nl) of naturalisatie wil 

aanvragen. Zie: Naturalisatie (ind.nl) 

Mensen met een MVV-plichtige nationaliteit die een verblijfsvergunning hebben voor verblijf 

bij partner/echtgenoot krijgen 3 jaar de tijd om hun inburgeringsdiploma te halen. Zie: 

Inburgering in Nederland (ind.nl) 

 

13. Q: Komt er naar 1 januari 2022 een inburgerings-examen plicht voor Turkse 

mensen?  

 

A: Turkse nieuwkomers moeten gaan inburgeren (wib) in het buitenland vanaf 1 januari 

2022. 

 
 

14. Q: Chavez- arrest vraag: na 18de jaar kan je partner toch op een of andere manier 

wel blijven of moet hij/zij terug? 

 

A: Dan zou er een ander verblijfsdoel gevonden/aangevraagd moeten worden, bijvoorbeeld 

verblijf bij partner of echtgenoot, arbeid in loondienst, arbeid als zelfstandige of 

kennismigrant. 
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15. Q: Als beide ouders voor het minderjarig kind zorgen, en 1 ouder is Nederlander en 

de ander niet, maar we willen als gezin naar Nederland komen. Kan ik dan bewijzen dat wij 

samen voor het kind zorgen en is dat genoeg voor de Chavez Vilchez aanvraag? Ik doe 

deze aanvraag dan alleen voor mijn partner toch? Niet voor mijzelf (de Nederlander)  

 

A: De partner (niet EU) dient zelf een EU aanvraag in bij de IND op basis van het arrest 

Chavez-Vilchez als verzorgende ouder van een Nederlands minderjarig kind. Hiervoor zijn 

bewijsstukken nodig van de zorg en opvoeding. Bijvoorbeeld dat er samen werd gewoond in 

het buitenland, financiële zorg voor het kind, bewijs van bezoek aan huisarts, tandarts, 

ziekenhuis, betrokkenheid bij kinderopvang of school of sport. Zie: Ouder(s) van een 

minderjarig Nederlands kind (ind.nl) 

De Nederlandse ouder en Nederlandse kinderen hoeven niets aan te vragen bij de IND; zij 

hebben rechtmatig verblijf in Nederland en hoeven zich alleen in te schrijven bij de 

gemeente. 

 
 

16. Q: Zijn er uitzonderingen voor Nederlanders die voor Brexit in het VK waren 

gevestigd en willen terugkeren naar NL met een VK partner, waar de relatie voor Brexit 

begon?  

 

A: Er zijn geen uitzonderingen meer nu de Brexit al een feit is. De Britse partner kan op 

grond van de nationale wetgeving verblijf vragen bij zijn/haar Nederlandse partner. zie ook 

onze website, er is een tegel "Brexit". Zie: Wonen in Nederland volgens het Brexitakkoord 

(ind.nl)  

 
 

17. Q: Als er geen inkomen is vanuit werk, kan er dan gekeken worden naar eigen 
vermogen, tijdens de procedure om als Nederlander samen met niet-EU ""vreemdeling"" 
naar Nederland te komen? 
 
A: Er kan gekeken worden naar eigen vermogen mits de bron hiervan niet aangetast wordt. 
Als de vergunning is verstrekt is de niet-EU vreemdeling vrij op de arbeidsmarkt. Zolang 
hij/zij de vergunning ‘verblijf bij partner/echtgenoot’ heeft moeten wijzigingen in de 
inkomenssituatie doorgegeven worden. Een beroep op de bijstand is een reden om de 
vergunning in te trekken. WW of Ziektewet niet. Zie: Voorwaarde voor een 
verblijfsvergunning voor uw familielid: inkomen (ind.nl) 
 
 

18. Q:  Bij dubbele nationaliteit, door huwelijk verkregen (in Italië in mijn geval) moet ik 
dan ook aangeven bij inschrijving bij BRP dat ik dubbele nationaliteit heb en moet ik daar 
bepaalde documenten voor overleggen?  
 
A: De gemeente registreert geen tweede nationaliteit. In uw geval wordt dus alleen de 
Nederlandse nationaliteit genoteerd in de BRP. 
 
 
 

19. Q: Als je voor Brexit in het VK hebt samengewoond (moet je kunnen aantonen), dan 
mag je met een Britse partner of niet EU partner naar NL dat deze partner moet inburgeren.  
 
A: Als een Nederlander kan aantonen minimaal 3 maand voor de Brexit (en sindsdien nog 
steeds) te hebben samengewoond met zijn/haar Britse partner of niet-EU partner in het VK 
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dan kan de partner een verblijfsvergunning vragen op grond van het EU recht. Er geldt dan 
geen inkomenseis voor de Nederlandse partner. Ook geldt er geen inburgeringsvereiste. 
 
De Britse partner of niet EU-partner kan ook een vergunning vragen bij de Nederlander op 
grond van het nationale recht. Dan geldt ook geen MVV en daarmee ook geen Basisexamen 
Inburgering Buitenland maar wel een inkomenseis voor de Nederlander. Ook dient de 
vreemdeling in te burgeren in Nederland na het krijgen van de verblijfsvergunning. 
 
 
 

20. Q: Hoe kan je nagaan of je de Nederlandse nationaliteit eventueel kwijt bent 
geraakt? 
 
A: In het buitenland kan navraag gedaan worden bij de Nederlandse ambassade/consulaat, 
in Nederland bij de gemeente. Zie: Nederlandse nationaliteit terugkrijgen als oud-
Nederlander (ind.nl) 
 
 

 

21. Q: Nog even een vraag over het tijdelijke verblijf van 5 jaar i.v.m. Chavez-Vilchez. 

Mocht de aanvrager naar het buitenland willen voor familie bezoek bijvoorbeeld (dus een 

soort korte vakantie), moet de persoon dan als hij weer terug wil naar Nederland telkens 

opnieuw een faciliterend visum aanvraag doen bij de ambassade?  

 

A: Nee, op het moment dat de Chavez aanvraag is goedgekeurd en er een vergunning is op 

basis van Chavez, dan kunt u met deze vergunning en uw eigen geldige paspoort reizen. De 

geldige verblijfsvergunning fungeert in feite als een inreisvisum.  

 

Bent u nog in procedure voor een aanvraag op grond van het arrest Chavez dan dient u wel 

een TKV (terugkeervisum) aan te vragen bij de IND. vragen. Zie: Terugkeervisum (ind.nl) 

 

22. Q: Mijn vrouw heeft een faciliterend inreisvisum gekregen in het kader van Chavez 

Vilchez. Nu zie ik dat er grote nadelen aan die procedure verbonden zijn, want zij zou een 

tijdelijke verblijfsvergunning niet om kunnen zetten naar onbepaalde tijd. Is het dan niet beter 

om als zij hier in Nederland aankomt toch een aanvraag voor een ""gewone"" 

verblijfsvergunning te starten, of is dat niet meer mogelijk?  

 

A: Inreizen met een faciliterend visum maar vervolgens een verblijfsvergunning aan te 

vragen waarvoor een MVV geldt is niet verstandig. Deze aanvraag zal afgewezen worden op 

het ontbreken van de MVV. 
 

 

Het klopt dat een verblijfsvergunning op grond van het arrest Chavez beperkingen heeft. Als 

de EU vergunning op grond van het arrest Chavez-Vilchez is verleend en iemand wil deze 

daarna omzetten in een ander type verblijfsrecht dan kan dat mits er voldaan wordt aan de 

voorwaarden van die andere verblijfsvergunning. 

 
 

23. Q: Hoe lang duurt het ongeveer om een verblijfsvergunning wedertoelating te 

verkrijgen vanaf het moment dat je in Nederland teruggekomen bent en deze 

verblijfsvergunning meteen aanvraagt? 
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A: Zie: Beslistermijn voor uw aanvraag bij de IND 

Kun je dan in de tussentijd gewoon werken? Zie: Terugkeer naar Nederland en Oud-

Nederlanders (ind.nl) 

De beslistermijn is 3 maanden. Je mag werken tijdens de lopende aanvraag. tenzij je de 

aanvraag in hebt gediend zonder een mvv procedure terwijl je nationaliteit stelt dat je een 

mvv (procedure) moet hebben. Dan is arbeid niet toegestaan. Dit lees je na in onze 

werkinstructie ( B 9, aanvraag humanitair niet tijdelijk (= wedertoelating). Zie: WI-2021-

15.pdf (ind.nl) 

 

24. Q: Bij het Chavez-Vilchez was er geen inkomenseis. Mochten we bij aankomst in 
Nederland nog geen werk hebben kunnen vinden, mogen wij dan tijdelijk aanvraag doen 
voor bijstand?  
 
A: Een Nederlander kan een beroep op de bijstand. De gemeente beoordeelt uw verzoek. 
 
 

25. Q: Als je als Amerikaan de Nederlandse nationaliteit aanvraagt omdat je getrouwd 
bent met een Nederlander, en dus je Amerikaanse nationaliteit opgeeft, hoe kan je dan 
voorkomen dat Uncle Sam je je leven lang belasting plichtig houdt? 
 
A: Geen idee, wij gaan hier niet over. Dit kunt u aan de Amerikaanse belastingdienst vragen. 
 
 

26. Q: Op dit moment wonen mijn vrouw en ik in Yakima in Washington State. We 
hebben het idee om augustus 2023 naar Nederland te remigreren. Mijn vrouw heeft een 
Zuid Afrikaans paspoort en we willen tegelijkertijd naar Nederland komen. We zijn op dat 
moment 6 jaar getrouwd en hebben 6 jaar samengewoond. Ik wil graag weten hoe we 
samen naar Nederland kunnen komen en waar ik dan aan zou moeten denken? 
 
A: Uw vrouw zou erover kunnen denken om tot Nederlander te naturaliseren in de VS. Als u 
daar meer informatie en advies over wenst kunt u mij mailen op mijn kantooradres. Dat zal 
op de laatste slide van mijn presentatie staan. Hermie Kijk op ind.nl/nederlanderschap.  
Lukt dat niet dan moet uw echtgenote de mvv procedure starten. Zie: Partner procedure 
(ind.nl) (kies optie zonder mvv). Het Basisexamen Inburgering maakt daar onderdeel van uit. 
Meer informatie hierover vindt u hier. Begin op tijd! 
 

 
27. Q: Ik heb 3 dochters die graag willen studeren aan de universiteit . Is er bijstand van 
de overheid. 
 
A: Dat is meer een vraag voor DUO. Ik weet niet of uw dochters de Nederlandse nationaliteit 
hebben? De kosten van een studie (collegegeld) zijn afhankelijk van de nationaliteit. Niet EU 
onderdanen kunnen in principe geen aanspraak maken op studiefinanciering, kijk verder op 
duo.nl  
 
 

28. Q: Kan mijn man ook Nederlander worden als ik als oud-Nederlander terug ga en zijn 
Amerikaanse nationaliteit behouden? 
 
A: Als een Amerikaan is getrouwd met een Nederlandse, kan hij later ook Nederlander 
worden én zijn Amerikaanse nationaliteit behouden. Zie ind.nl/nederlanderschap.  
Allereerst moet u eerst weer Nederlander worden.  Hoe dat moet vindt u op ind.nl. Gebruik 
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in het zoekvenster de zoekopdracht: ‘oud Nederlander’.  Uw man kan in zijn vrije termijn  Uw 
man kan in zijn vrije termijn Nederland inreizen, hij is niet MVV-plichtig. Binnen die eerste 90 
dagen doet hij de aanvraag bij de IND voor een verblijfsvergunning bijvoorbeeld ‘verblijf bij 
echtgenote’. Tijdens de aanvraagprocedure mag hij hier verblijven. Zie: Partner procedure 
(ind.nl) 
 
 

29. Q: Mijn vriendin is Amerikaans staatsburger en ik zou graag eerst haar op een MVV 
naar Nederland willen laten komen. Amerikaanse staatsburgers hoeven niet die toetsen te 
doen als ik het juist heb begrepen. Hoe lang duurt het aanvragen van een MVV dan? 
 
A: Een Amerikaans staatsburger is niet MVV-plichtig. Uw vriendin kan Nederland inreizen 
zonder visum en vervolgens binnen de eerste 90 dagen haar aanvraag indienen bij de IND. 
De IND heeft een beslistermijn van 90 dagen voor een compleet ingediende aanvraag. 
 
 

30. Q: Woon in Amerika en wat moet ik doen voor een remigratie? 
 
A: De IND werkt met andere overheidsorganisaties onder leiding  van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken aan een item remigratie op nederlandwereldwijd.nl. Eind van dit jaar 
hopen we klaar te zijn. Dat doen we samen met de stichting Goed. Zij hebben remigratie als 
thema. 
 
In principe moet u verblijf en inkomen regelen voordat u remigreert. Eenmaal in Nederland 
moet u een zorgverzekering afsluiten. 
 
 

31. Q: Voor ex-Nederlanders die zich in NL willen vestigen (woon + werk) met een 
beroep op Chavez-Vilchez: is het vanwege COVID onmogelijk om direct een sticker in het 
paspoort te krijgen. 
 
Wat is de rechtspositie wat betreft werk en wonen zolang dit noodproces in behandeling is? 
De IND suggereerde dat ik geen recht heb op wonen en werken, maar dat kan toch niet 
kloppen omdat Nederland door deze noodregels handelt in strijd met de geest van Chavez-
Vilchez? 
 
 
A: Zodra de IND heeft vastgesteld dat u een terecht beroep heeft gedaan op dit arrest wordt 
er een verblijfsdocument gemaakt waarop staat dat u vrij bent op de arbeidsmarkt. In de 
periode hiervoor bent u in procedure en mag u in Nederland zijn, u ook inschrijven in de 
BRP (gemeente) en een zorgverzekering afsluiten maar u heeft nog geen toegang tot de 
arbeidsmarkt. Vanwege covid hebben we een iets andere werkwijze (schriftelijk aanvragen 
i.p.v. aan het loket/ een brief i.p.v. een sticker) maar dat heeft voor uw (verblijfs)rechten 
geen nadelige gevolgen. 
 
 

32. Q: U raad aan om op Schiphol te vliegen. Echter vanuit Kameroen zijn er alleen 
omwegen naar Schiphol terwijl er een directe vlucht is naar Brussel wat nou juist vanwege 
Corona prettig is om contact op meerdere vliegvelden te beperken. Is dit dan toch een 
mogelijkheid? 
 
A: Met betrekking tot het reizen naar Nederland ivm Covid en de reisbeperkingen, verwijs ik 
u naar de website van de Rijksoverheid, ook gezien het feit dat er continu vele wijzigingen 
plaatsvinden. Hier vindt u de actuele reissituatie: Checklist: (terug) naar Nederland reizen | 
Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
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Via Brussel reizen zou een mogelijkheid kunnen zijn.  
 
Kijk wel goed op de site van de Belgische overheid en of de luchtvaartmaatschappij wat de 
eisen zijn voor binnenkomst in België. 
 
 

33. Q: Ik heb een vraag wat betreft het inkomen als bewijsstuk. Ik  ga niet voor mijn 
vrouw naar Nederland en zal dan ook geen inkomen hebben in Nederland. We komen met 
een eigen vermogen om ons te onderhouden voor meerdere jaren. Is dit ook voldoende?  
 
A: Ja, als het kapitaal niet minder wordt (u heeft bijvoorbeeld huurinkomsten of een vast 
inkomen uit vermogen). 
 
 

34. Q: Als in Nederland gehuwd echtpaar (Nederlander en buitenlandse) inmiddels 
gezamenlijk meer dan 5 jaar in een land buiten de EU gewoond. In het buitenland hebben zij 
een pleeggezin gevormd.  
 
De buitenlandse echtgenote heeft in het buitenland de pleegkinderen geadopteerd terwijl de 
Nederlander in Nederland was om te werken en de gezinshereniging voor te bereiden. 
 
De Nederlander was niet een adopterende partij in het buitenlandse adoptieproces. Slechts 
de buitenlandse partner heeft de kinderen geadopteerd. Wanneer het voltallige gezin in 
Nederland aankomt, dan zal de Nederlander de kinderen erkennen. 
 
Het verblijf in het buitenland diende niet om kinderen te adopteren en naar Nederland terug 
te keren. 
 
Aangaande het indienen van documenten voor gezinshereniging bij de IND: 
Dient er bij de IND melding van de buitenlandse adoptie gedaan worden? Of worden deze 
kinderen als zijnde biologische kinderen van de partner beschouwd en is een standaard 
aanvraag mogelijk? 
 
Kent u de website van de stichting adoptievoorzieningen?   
 
A: Als de kinderen juridisch 100% geadopteerd zijn door uw echtgenote, kunt u voor haar en 
haar kinderen bij de IND aanvraag doen voor de overkomst. Doe dat wel in één keer voor 
zowel uw echtgenote alsmede haar kinderen (anders moeten de kinderen een jaar 
wachten). Zie: Adoptie- of pleegkind (ind.nl). 
 
 

35. Q: Ik ben in bezit van de Nederlandse nationaliteit heb een bedrijfspensioen en de 
AOW, woon momenteel in Amerika met mijn Amerikaanse partner met wie ik 6 jaar 
getrouwd ben. Wat zijn de regels om naar Nederland te remigreren?  
 
A: Op onze website vindt u de regels voor een verblijf bij echtgenoot. Zie: 
Verblijfsvergunning voor uw partner (ind.nl) 
 
Bewijsstukken die nodig zijn voor deze vergunning zijn: een gelegaliseerde huwelijksakte 
voor de IND, een gelegaliseerde geboorteakte voor de gemeente, bewijsstukken van uw 
inkomen en een geldig Amerikaans paspoort.  
Misschien voldoet uw man ook aan de voorwaarden voor een zelfstandige vergunning als 
kennismigrant, voor arbeid in loondienst of als zelfstandige op grond van het Nederlands 
Amerikaans Vriendschapsverdrag. Als hij zo’n vergunning krijgt dan kan hij daarmee met u 
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samenwonen in Nederland. 
 
 
 

36. Q: Mijn dochters wonen nu met mij in Zuid Afrika(ze zijn hier geboren) maar willen 
dol graag in Nederland studeren . ze zijn Nederlands met Nederlandse paspoorten.  
 
A: Dat kan. Uw dochters hebben de Nederlandse nationaliteit en hebben daarom geen 
verblijfsvergunning van de IND nodig. Ze kunnen zich in Nederland vestigen. Kijk op de 
website van DUO en het Nuffic wat mogelijk is en op de websites van universiteiten en 
hogescholen om te zien welke toelatingseisen er gelden. 
 
 

37. Q: Ik woon in Amerika en denk over remigreren over een paar jaar. Het lijkt alsof ik 
zou moeten bewijzen dat ik genoeg geld verdien voor ons samen. Maar in mijn geval heeft 
mijn man (van 7 jaar huwelijk) het inkomen, pensioen en zo, en ik heb geen eigen inkomen. 
Kunnen we allebei samen naar NL remigreren en zal dan zijn inkomen tellen?  
 
A: Uw man is geen Nederlander maar verdient voldoende geld. U hebt zelf geen inkomen 
begrijp ik. Dan kan hij geen verblijfsvergunning krijgen voor verblijf bij u, zijn echtgenote. 
Mocht u gedeeltelijk AOW hebben met een pensioen bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat u wel 
aan het inkomensvereiste voldoet.  
 
Misschien voldoet uw man wel aan de voorwaarden voor een zelfstandige vergunning als 
kennismigrant, voor arbeid in loondienst of als zelfstandige op grond van het Nederlands 
Amerikaans Vriendschapsverdrag. Als hij zo’n vergunning krijgt dan kan hij daarmee met u 
samenwonen in Nederland. 
 
 

38. Q: Als mijn buitenlandse man een baan aangeboden krijgt in NL, kunnen we dan de 
aanvraag indienen terwijl we daar zijn? 
 
A: Als uw man MVV-plichtig is dan is een MVV nodig voor een verblijfsvergunning. Bij een 
vergunning voor arbeid in loondienst of als kennismigrant hoeft geen Basisexamen 
Inburgering Buitenland gedaan te worden voor de MVV. Als hij een verblijfsvergunning wil 
voor verblijf bij u dan moet het examen wel gehaald worden als voorwaarde voor de MVV. 
Pas als de aanvraag voor verblijf bij u is ingewilligd is uw man vrij op de arbeidsmarkt. Hij 
kan dan voor elk bedrijf of als zelfstandige gaan werken.  
 
Als uw man niet MVV-plichtig is dan kan hij binnen 90 dagen na inreis in Nederland de 
aanvraag bij de IND indienen. 
 
 

39. Q: Als geen MVV nodig is, moet de verblijfsvergunning dan vanuit NL aangevraagd 
worden, of kan het ook worden aangevraagd vanuit het buitenland? 
 
A: Als u zekerheid wilt dan kunt u ook een verblijfsvergunning aanvragen vanuit het 
buitenland ( als niet MVV-plichtige) mits u kunt voldoen aan alle voorwaarden voor de 
vergunning terwijl u in het buitenland verblijft. Met de positieve uitkomst ( de kennisgeving) 
kunt u Nederland inreizen. 
 
 

40. Q: Wat betekent "gelegaliseerd" precies? 
 
A: Op ind.nl kunt u in het zoekscherm 'legalisatie' intoetsen en dan krijgt u de uitleg. Ook op 



de website nederlandwereldwijd.nl vindt u informatie over legalisatie en hoe dat gaat in 
verschillende landen. 
 
 
 

41. Q: Kan iemand mij bevestigen wat de regels zijn voor naturalisatie voor mijn 
Argentijnse echtgenoot?Wij zijn 6 jaar getrouwd en wonen in Argentinië.  
 
A: Als u in een derde land woont (niet Nederland en niet Argentinië) en uw man heeft zijn 
inburgeringsexamen gehaald dan zou hij bij de Nederlandse ambassade in dat derde land 
waar u samenwoont een aanvraag voor naturalisatie kunnen doen. Zie:  Nederlander 
worden in buitenland of Caribisch deel Koninkrijk (ind.nl) 
 
 

42. Q: Ik ben Nederlands en woon met Amerikaanse vrouw en kind in USA.  Ik hoop 
binnen enkele maanden dual NL/USA citizenship te verkrijgen. Indien wij binnen de 
komende jaren naar Nederland willen migreren, begrijp ik het dan goed dat wij alle drie in 
principe dual NL/USA citizenship kunnen verkrijgen?  En dat er vanuit USA in principe 
weinig problemen te verwachten zijn v.w.b. verblijfsvergunning voor naturalisatie?   
 
A: Uw Amerikaanse vrouw heeft eerst een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te 
kunnen wonen. Zodra ze aan alle voorwaarden voor naturalisatie voldoet 
Naturalisatie:uitzonderingen 5-jaarstermijn (IND) ze Nederlander worden. Omdat ze 
getrouwd is met een Nederlander hoeft ze geen afstand te doen van haar Amerikaanse 
nationaliteit. 
 
 
 

 
 

43. Q: Wij, man vrouw en 2 minderjarige kids willen terug naar Nl. Mijn man is Turks, wij 
3en Ned. Heb gezien dat "faciliterend visum ouder minderjarig kind" bij hem van toepassing 
is. Hij moet daarvoor eerst Schengenvisum C aanvragen, maar daar worden bewijzen 
gevraagd die niet van toepassing zijn, bv garantstelling, logiesverstrekking, bewijs terugkeer 
etc. Hij heeft 8 jaar met mij in Ned. gewoond, kinderen zijn toen geboren. Had dus daar 
verblijfsvergunning/BSN nr en daar ook gewerkt en kan goed Ned. spreken. 
İnburgeringscertificaat heeft hij ook. Onze situatie is dus even wat anders zodat we 
schengen visum formulier niet compleet kunnen invullen. Wat moet ik doen? 
 
A: Bij de ambassade moet duidelijk vermeld worden dat het gaat om een faciliterend visum 
in het kader van een aanvraag bij minderjarig Nederlands kind. Bijvoorbeeld door bovenaan 
het visumformulier EU CHAVEZ te schrijven. Zo is het voor de ambassade medewerker 
duidelijk welke voorwaarden en bewijzen van toepassing zijn en welke niet (bijv. 
garantstelling, logiesverstrekking en bewijs terugkeer). Bij de aanvraag van een faciliterend 
visum moet betrokkene de identiteit van én de familierechtelijke relatie tussen zichzelf, de 
andere ouder en het Nederlandse kind al wel aantonen. Als betrokkene al een geldig, 
'normaal' visum kort verblijf heeft , dan hoeft hij niet nog eens een faciliterend visum aan te 
vragen. Mocht de KMAR bij inreis in Nederland vragen naar doel van het verblijf dan kunnen 
de bewijsstukken voor een Chavez aanvraag getoond worden zodat duidelijk is dat bij de 
IND een aanvraag ingediend zal gaan worden op grond van het EU recht/ Chavez. 
 
 

44. Q: Wij gaan later dit jaar (als Amerikanen) naar Nederland remigreren. is het juist dat 
wij pas een verblijfsvergunning aan kunnen vragen als wij daadwerkelijk in Nederland zijn , 
of kan dit al eerder online , terwijl wij nog hier in de VS zijn ? 
 

http://ind.nl/Nederlander
http://ind.nl/Nederlander
http://ind.nl/Nederlander
about:blank
about:blank


A: Amerikanen kunnen inderdaad eerst Nederland inreizen en dan een aanvraag op starten. 
Het is ook mogelijk om in het buitenland een onverplichte mvv op te starten. Dit gebeurt dan 
bij de Nederlandse vertegenwoordiging. 
 
 

45. Q: Ik ben Nederlandse, met twee paspoorten (NL en US), getrouwd met een 
amerikaan. Wij werken allebei voor een privé stichting in de VS, hij als president, ik als 
werknemer. De stichting betaalt onze salarissen. Hij is dus mijn werkgever.Ik ben eind 2020 
weer terugverhuisd naar Nederland, sta daar weer ingeschreven en woon  in Haarlem. Mijn 
echtgenoot wil graag een verblijfsvergunning in Nederland. Hij is vooralsnog niet van plan 
om Nederlander te worden, maar wil wel uiteindelijk wel het grootste deel van het jaar in 
Nederland doorbrengen.Als ik op de IND naar de aanvraag kijk voor een verblijfsvergunning 
voor een buitenlandse partner, wordt er van uitgegaan dat ik de broodwinner ben (ik heb 
een goed inkomen, maar hij verdient het dubbele). Er wordt gevraagd naar mijn 
loonstrookje. Geen probleem, maar het komt wel uit de VS. En er wordt een verklaring van 
mijn werkgever gevraagd. In ons geval is mijn werkgever dus ook de man voor wie ik de 
verblijfsvergunning aanvraag. Kan dat wel? 
 
A: Deze vraag is al beantwoord in de Q&A. ja dat kan in principe. Deze situatie kan vragen 
opleveren ( een mogelijke schijnconstructie) dus leg de situatie goed uit en onderbouw eea 
goed met stukken.( werkgeversverklaring, firma stempel etc etc) 

 
Q: Een groter probleem is dat wij niet begrijpen of we het proces van aanvraag 
moeten beginnen als hij in Nederland is, of als hij in de VS is? 

 
 
A: Meest gebruikelijk is dat de aanvraag door een Amerikaan ( mvv en visum vrij ) in 
Nederland wordt ingediend. 
 
Q: Als we de aanvraag beginnen terwijl hij in Nederland is, moet hij dan tijdens de 
aanvraag in Nederland blijven? 
 
A: Nee, hij kan gedurende de procedure reizen. Na het indienen van de aanvraag 
kan hij een afspraak maken bij een IND loket om een sticker (Verblijfsaantekening 
Algemeen) in zijn paspoort te laten plakken waarmee hij aan kan tonen in Nederland 
in procedure te zijn. 
 
Q: Hoe lang duurt de aanvraag? 
 
A: 3 maanden 
 
Q: (Hij reist op dit moment veel heen en weer vanwege zijn werk en vanwege zijn 
zeer oude ouders). Kan hij tijdens de aanvrage vrij heen en weer reizen? 
 
A: Ja. nu in verband met corona zou hij een onverplichte TKV (terugkeer visum ) 
tegen betaling kunnen halen bij de IND ( afspraak hiervoor via de oap 
(www.ind.nl/afspraak maken) 
 
 

46. Q: Ik woon samen met mijn echtgenoot op Aruba, wij zijn in feb 2019 op Bonaire 
getrouwd (dat moest daar omdat een huwelijk tussen hetzelfde geslacht niet op Aruba 
voltrokken kan worden. Mijn echtgenoot is van Chileense afkomst en wij zijn sinds januari 
2017 samen en ook woonachtig op Aruba. (Ik woon hier al vanaf 1999) Omdat het afgeven 
van een vergunning vanwege gezinshereniging hier erg moeizaam gaat is hij als het ware 
statenloos want hij kan zich zonder vergunning hier niet inschrijven. Ik ben werkzaam als IC 

http://www.ind.nl/afspraak


verpleegkundige en benaderd of ik weer in nl wil komen werken. Een baan en huisvesting is 
geen probleem maar mijn vraag is welke procedure ik moet volgen om samen naar nl te 
kunnen komen. Uiteraard is ons plan om tegelijkertijd te komen.Moet hij als echtgenoot van 
een Nederlander die op Aruba woont een inburgeringscursus volgen? 
Ik vraag dat omdat ik via de site van IND 2 x te horen heb gekregen dat dat niet nodig zal 
zijn omdat ik (nog) niet in Nl woon en werkzaam ben gelden er andere regels en zouden wij 
als echtpaar gewoon in nl kunnen vestigen. Is dat correct? 
 
A: Wanneer een inwoner van Aruba, Curaçao, St. Maarten of Caribisch Nederland naar 
Nederland wil reizen om in Nederland te wonen, dan is het afhankelijk van de nationaliteit 
van betrokkene om te kijken of er een mvv aangevraagd moet worden of niet. Iemand met 
de Nederlandse nationaliteit heeft dezelfde rechten als elke andere Nederlander. Niet 
helemaal duidelijk is of de Chileense partner nu wel of niet rechtmatig verblijf heeft op 
Aruba? Er van uitgaande dat dat wel zo is, dan dient er een mvv te worden opgestart ( 
Mijnheer is Chileen en dus mvv plichtig. Hij zal gezien de verblijfsduur van minder dan 5 jaar 
op Aruba niet in een bezit zijn van een vergunning die hem een mvv vrijstelling op levert). 
Voor een aanvraag voor toegang tot en verblijf tot Nederland kan men in Aruba terecht bij 
het Kabinet van de Gouverneur van Aruba. Voor de verdere voorwaarden en documenten 
voor een mvv in het kader voor verblijf bij partner, kijk hier Verblijfsvergunning voor uw 
partner (ind.nl). Na een positieve beslissing haalt uw partner de mvv op bij de ambassade. 
Daarna reist u samen naar Nederland. Onderdeel van de mvv procedure is inderdaad 
inburgeren in het buitenland. Zie: Basisexamen inburgering in het buitenland (IND) Voor Aruba 
geldt Oranjestad als examenplaats. 
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