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Verblijfsdocument
Als u een verblijfsvergunning ontvangt, dan krijgt u ook een verblijfsdocument (verblijfsdocument). Dit
document wordt ook wel vergunninghouderspas of verblijfspas genoemd. U moet deze pas zelf ophalen bij de
IND. U moet via de IND-website een afspraak plannen. Het plannen van een afspraak kan alléén via de website:
www.ind.nl/afspraken (http://www.ind.nl/afspraken) [1]. Houdt er rekening mee dat u niet altijd meteen terecht
kunt bij het IND-loket. Maak dus tijdig, maar na ontvangst van de uitnodigingsbrief binnen 14 dagen een
afspraak. U moet uw pas laten zien aan uw contactpersoon bij het COA.
Een verblijfsdocument is een officieel en belangrijk document. Met deze pas kunt u zich in Nederland
identificeren: u kunt laten zien wie u bent. U heeft deze pas ook nodig voor het regelen van belangrijke zaken
voor uw verhuizing naar de gemeente. U heeft de pas bijvoorbeeld nodig als u:
•een huurcontract tekent
•een eigen bankrekening aanvraagt
•een bijstandsuitkering aanvraagt
•een zorgverzekering aanvraagt
•zich aanmeldt voor een opleiding
•werk zoekt
Zonder een geldige verblijfspas kunt u dit allemaal niet doen. Zonder deze pas loopt uw verhuizing naar de
gemeente vertraging op.
.

Ophalen verblijfsdocument
U krijgt een uitnodigingsbrief van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) als uw verblijfsdocument klaar
ligt. Hierin staat bij welk IND-loket u het verblijfsdocument kunt ophalen. En ook welke papieren u allemaal mee
moet nemen. Via Google Maps kunt u zien hoe u bij het IND-loket komt. U moet uw verblijfsdocument zelf
ophalen bij de IND. Iemand anders mag dat niet doen. Als u een partner, kinderen en/of andere familieleden
heeft, moeten zij ook zelf hun document ophalen. U krijgt uw reiskosten van het COA vergoed (bij een enkele
reis van meer dan 10 kilometer).
Het kan zijn dat u al direct bij de inwilligende beschikking een verblijfsdocument ontvangt. U hoeft het dan niet
meer apart op te halen.



Het verblijfsdocument is uw officiële ID-kaart in Nederland.
.

Links extern
Online afspraak maken [2]
https://ind.nl/Paginas/Online-afspraak-maken.aspx

