

Ik heb een verblijfsvergunning - Wat moet ik
regelen?
Dit document is afkomstig van https://www.mycoa.nl, zie https://www.mycoa.nl/nl/printpdf/infosheetprint/1734

Wat u moet u regelen als u een verblijfsvergunning heeft
Als u een verblijfsvergunning heeft, moet u direct een aantal zaken regelen:
•inschrijven bij de gemeente (Basisregistratie Personen)
•bankrekening openen
•verblijfsdocument ophalen
•kinderbijslag en kindgebonden budget aanvragen
•financiering voor inburgeringscursus en studie aanvragen
•verzekeringen aanvragen
•DigiD aanvragen
U moet dit direct doen, voordat u in de gemeente gaat wonen. Uw contactpersoon bij het COA kan u hierover
meer informatie geven.

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 [1]
https://ind.nl/Paginas/Online-afspraak-maken.aspx



Inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)
Heeft u een verblijfsvergunning ontvangen? Dan moet u zich binnen 5 dagen melden bij de gemeente waar u
woont. U moet zich daar inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP is een lijst met de
persoonsgegevens van alle mensen die in Nederland wonen. Als u zich inschrijft in de BRP, krijgt u een uniek
persoonsnummer, het burgerservicenummer (BSN).
Ook als u 6 maanden in Nederland woont, moet u zich inschrijven in de BRP.
Het is belangrijk dat u zich inschrijft. Want het is door de wet verplicht. Zonder BSN kunt u niet werken, geen
uitkering aanvragen en krijgt u ook geen kinderbijslag voor uw kinderen.
Verhuizing
Het kan zijn dat u al bent ingeschreven in de BRP toen u op de procesopvangstlocatie (pol), of op een ander azc
verbleef. U heeft dan ook al een BSN. U hoeft zich dan niet opnieuw in te schrijven. Wel moet u uw nieuwe
adres aan de gemeente doorgeven.
Heeft u vragen? Ga naar uw contactpersoon bij het COA.

Links extern
Personel Records Database, BRP (Government.nl) [2]
https://www.government.nl/topics/personal-data/personal-records-database-brp
Basisregistratie Personen, BRP (Rijksoverheid.nl) [3]
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp

Bankrekening
Als vergunninghouder moet u een eigen bankrekening hebben. Als u gaat werken, wordt uw loon hierop gestort.
Ook uw eventuele uitkering en toeslagen komen op deze bankrekening. Het is daarom belangrijk dat u een eigen
bankrekening heeft voordat u naar de gemeente verhuist.
U kunt direct een eigen bankrekening aanvragen als u een burgerservicenummer (BSN) heeft. Dat kan bij elke
bank in Nederland. Als u nog niet goed Nederlands spreekt, kunt u het beste iemand meenemen om voor u te
vertalen.
U kunt het geld dat u ontvangt van het COA laten storten op uw eigen bankrekening. Ga hiervoor naar de
Infobalie van het COA.

Inburgeren: zelf regelen en betalen



Als u een verblijfsvergunning asiel voor Nederland heeft, dan heeft u een inburgeringsplicht. Uw
inburgeringscursus en inburgeringsexamen moet u zelf regelen en betalen. De regering verwacht van u dat u dit
doet.
Als u niet genoeg geld heeft voor de inburgeringscursus en het -examen, dan kunt u geld lenen. Als u een
verblijfsvergunning asiel heeft en op tijd slaagt voor het examen, dan hoeft u de lening niet terug te betalen.
Alle informatie over inburgeren kunt u vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Links extern
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) [4]
https://www.inburgeren.nl/

DigiD
Met een DigiD kunt u gemakkelijk online zaken regelen, bijvoorbeeld bij de gemeente, DUO, de SVB en de
Belastingdienst. U moet een BSN hebben om een DigiD te kunnen aanvragen. U vraagt deze code zelf aan via de
website: www.digid.nl (http://www.digid.nl) [5].

Links extern
digid.nl [6]
https://www.digid.nl/
DigiD (Animatie) [7]
https://digid.uabc.nl/nl/

Uitkering
Als u naar een woning in de gemeente bent verhuist en geen werk of vermogen heeft, dan kunt u een
bijstandsuitkering (bijstandsuitkering) aanvragen. U moet die uitkering aanvragen bij uw gemeente. Als u een
bijstandsuitkering krijgt, moet u regelmatig solliciteren. Ook moet u zich ook als werkzoekende inschrijven bij
UWV Werkbedrijf.

Verzekeringen
Zorgverzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering (zorgverzekering) hebben. Een
zorgverzekering betaalt de zorgkosten als u ziek bent. U betaalt elke maand geld (de premie) aan uw



zorgverzekeraar en een bijdrage aan de overheid die afhankelijk is van uw inkomen.
De zorgverzekering bestaat minimaal uit een basispakket. Het basispakket dekt niet alle kosten. Kosten voor de
tandarts worden bijvoorbeeld vaak niet vergoed. U kunt hiervoor een extra verzekering afsluiten. Dit heet een
aanvullende verzekering.
Wanneer u op het azc woont, betaalt het COA uw zorgverzekering. Op de dag dat u vertrekt uit het azc, moet u
zelf een zorgverzekering hebben afgesloten.
Andere verzekeringen
Het COA raadt u ook aan, voordat u in uw woning in de gemeente gaat wonen, u te verzekeren voor wettelijke
aansprakelijkheid (WA-verzekering). De WA-verzekering betaalt een deel van de schade die u of uw kinderen
per ongeluk veroorzaken. Bijvoorbeeld wanneer u een ongeluk heeft en daarbij schade aan een andere auto
veroorzaakt.
Het afsluiten van een inboedelverzekering (tegen diefstal en brand) en een uitvaartverzekering
(uitvaartverzekering) is niet verplicht, maar wel aan te raden.

Links extern
Uitleg Zorgverzekering [8]
https://www.uitlegzorgverzekering.nl/nl/

Huurtoeslag en zorgtoeslag
Als u een woning huurt, kunt u misschien een bijdrage krijgen voor de huurkosten. Deze bijdrage is de
huurtoeslag. De hoogte van uw toeslag hangt af de hoogte van uw huur en van uw persoonlijke situatie zoals de
hoogte van uw inkomen en of u samenwoont met andere mensen.
Als u naar de gemeente verhuist moet u ook een eigen zorgverzekering afsluiten. Hiervoor kunt u misschien ook
een bijdrage in de kosten krijgen. Dit heet zorgtoeslag.
Deze toeslagen ontvangt u via de Nederlandse belastingdienst.
Aanvragen huurtoeslag en zorgtoeslag
Het COA helpt u om uw huurtoeslag en zorgtoeslag aan te vragen. U heeft bij het COA (een kopie van) uw
huurcontract gebracht. Met deze gegevens gaat het COA uw huurtoeslag aanvragen Ook vragen wij zorgtoeslag
voor u aan.

Kinderbijslag en kindgebonden budget
In Nederland ontvangt u van de overheid een financiële bijdrage voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar. Er



zijn twee soorten bijdragen: de kinderbijslag en het kindgebonden budget.
Kinderbijslag
De kinderbijslag moet u zelf aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit moet u direct doen als u een
verblijfsvergunning heeft. Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. Als uw kind 6 jaar
wordt, krijgt u meer kinderbijslag. De kinderbijslag gaat opnieuw omhoog als uw kind 12 jaar wordt. De SVB
keert de kinderbijslag uit na afloop van elk kwartaal (dat is elke 3 maanden). Als u een verblijfsvergunning heeft,
krijgt u van het COA geen financiële toeslag meer voor uw kinderen.
Kindgebonden budget
Dit is een extra maandelijkse bijdrage van de Belastingdienst voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Het
kindgebonden budget is bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen. Of u recht heeft op kindgebonden budget
hangt dus af van het inkomen van uw gezin. Het kindgebonden budget wordt uitgekeerd per maand, vanaf het
moment dat u recht heeft op kinderbijslag. Voor kinderen van 12 tot 18 jaar, is de bijdrage van het kindgebonden
budget hoger dan voor jongere kinderen. Ook als alleenstaande ouder krijgt u een hogere bijdrage.

