D-Visum | Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) / TEV aanvraag
Voorwaarden MVV-visum: Gezinshereniging met een minderjarig kind
Noodzakelijk voor aanvraag:
o

Aanvraagformulier 'Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin
(voor referent) (7018).

o

Kopie van het paspoort van de kind.
(!) Alleen de houderspagina en alle pagina's met opmerkingen en inreis stempels.
Het reisdocument moet nog minstens 3 maanden langer geldig zijn dan het
einde van de visumperiode en mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

o

Indien het buitenlandse kind niet in het land van zijn of haar nationaliteit verblijft:
een kopie van een verblijfsvergunning van het land van verblijf, geldig voor nog
minimaal zes maanden.

o

Kopie van het paspoort van de referent in Nederland
(!) Alleen de houderspagina en alle pagina's met opmerkingen en inreis stempels.

o

Als de referent niet de Nederlandse nationaliteit heeft: kopie van de voor- en
achterzijde van een geldige verblijfsvergunning in Nederland.

o

Kopie van de geboorteakte van het kind, met apostille of legalisatie. Deze mag op
het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan zes maanden. De geboorteakte
moet zijn vertaald door een beëdigd vertaler (zie de voorwaarden met betrekking
tot officiële documenten).

o

Bewijsstukken waaruit blijkt dat de referent het rechtmatig gezag over het kind
heeft. Is de referent de moeder van het kind, dan is dat meestal niet nodig;

o

Als de andere ouder van het kind achterblijft in het buitenland: kopie van een
verklaring van die ouder, waarin hij of zij toestemming geeft voor het vertrek
van het kind naar Nederland om daar bij de andere ouder Nederland te verblijven,
met een kopie van het paspoort van de achterblijvende ouder. Dit laatste is om de
handtekening van de achterblijvende ouder te kunnen controleren.

o

De inkomensgegevens genoemd in het formulier 'Bijlage – bewijsmiddelen
inkomen'.

o

Door de referent ondertekende 'Verklaring referent'.

Online-inburgeren.nl | E & I: Expat and Immigration Services the Netherlands | © 2016 | Alle rechten voorbehouden

Vervolg noodzakelijk voor aanvraag:
o

Indien van toepassing (zie Bijlage – TBC plicht): door de buitenlandse
echtgeno(o)t(e) ondertekende 'Bijlage intentieverklaring TBC-onderzoek'.
(!) Is het kind ouder dan 12 jaar, dan mag het kind zelf ook ondertekenen.

o

Als het kind 12 jaar of ouder is: door het kind ondertekende
Antecedentenverklaring.

o

Als het kind 15 jaar of ouder is: door het kind ondertekende
Verklaring burgerlijke staat.

Van papieren uit het buitenland moet alleen een kopie worden opgestuurd. Het originele
exemplaar moet meestal bij de afgifte van het MVV-visum aan de ambassade of het
consulaat in het buitenland te worden getoond.
Van formulieren die door een echtgeno(o)t(e), partner of kind uit het buitenland moeten
worden ondertekend volstaat een gescand/geprint exemplaar, mits deze voldoende
leesbaar is. Het is dus niet noodzakelijk om de origineel ondertekende exemplaren vanuit
het buitenland te laten terugsturen.

Voorwaarden aanvraag:
o

Bewijs van voldoende financiële middelen; u heeft een maandelijkse inkomen van
minimaal € 1524,60 bruto

o

U beschikt over een arbeidsovereenkomst (geldigheidsduur arbeidsovereenkomst
moet nog minimaal 12 maanden doorlopen bij indienen van de MVV-aanvraag)

o

U beschikt over een werkgeversverklaring

o

U beschikt over 3 salarisstroken van de afgelopen 3 maanden
(voorafgaande maanden voor het indienen van de MVV-aanvraag)

o

U heeft de leeftijd van 21+
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Wilt u een MVV-visum aanvragen? Dan kunt u bij ons terecht. Wij kunnen het MVV-visum
voor u verzorgen en begeleiden u gedurende de hele procedure. Wij;

o
o
o
o
o
o
o
o
o

melden u aan voor het basisexamen inburgering (optioneel)
zorgen ervoor dat u middels onze online inburgeringscursus het basisexamen
inburgering buitenland in één keer haalt
vragen direct het MVV-visum aan nadat u het basisexamen inburgering buitenland
heeft behaald
helpen u bij het invullen van alle formulieren ten behoeve van de aanvraag en
verzamelen alle benodigde stukken
zorgen voor een grondige controle van alle documenten voorafgaand aan de aanvraag
sturen alle stukken door naar de IND met een begeleidende brief/toelichting
bewaken actief de beslistermijn door periodiek contact op te nemen met de IND
informeren en begeleiden u gedurende de gehele procedure
verzorgen het bezwaarschrift mocht het visum onverhoopt worden afgewezen

Daarnaast handelen wij verdere telefoongesprekken en correspondentie af met de IND
(voor zover nodig voor de aanvraag).
Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij helpen u graag verder!
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