
Registrierung von EU-Bürgern beim IND  
 
 
1. Wie läuft die Meldeprozedur genau ab, wenn ein EU-Bürger in die Niederlande umzieht?  
Eerst melden bij de gemeente. Daarna inschrijven bij de IND. Vanuit Limburg afkomstige 
vreemdelingen schrijven zich in bij het IND-loket te Eindhoven (op afspraak)  
Zu erst die Registrierung bei der Gemeinde und wie geht es danach weiter?  
Bij de diverse doelen zijn diverse eisen gesteld. Het is een vrije bewijslast. Wij geven de 
kaders aan en per zaak zal aan de hand van voorliggende feiten en omstandigheden een 
beslissing worden genomen of herstel verzuim worden geboden. 
  
Wie muss sich der EU-Bürger beim IND melden?  
Telefonisch afspraak maken via 0900-1234561 of vanuit het buitenland: 0031 20 8893045.  
De aanvraagformulieren worden daarna thuisgezonden. 
Er is geen vrije inloop voor inschrijvingen 
 
Was ist, wenn er sich nach der Registrierung bei der Gemeinde nicht beim IND meldet? 
Er bestaat geen registratieverplichting op grond van de vrije vestiging van EU-burgers.  
Dus is er in principe niets aan de hand. 
De registratie moet echter aangetoond worden bij een beroep op de openbare kas (aanvraag 
biistandsuitkering etc), huursubsidie, studiefinanciering, verzekering ziektekosten, notariële 
inchrijvingen bij hypotheek, hypotheekverstrekking bij banken enzovoort. 
 
2. Wie geht das Verfahren weiter?  
Welche Unterlagen müssen beim IND vorgelegt werden? 
U kunt zich inschrijven als burger van de Unie (nationaliteit van de EU, EER of Zwitserland) 
voor een verblijf van meer dan drie maanden als:.  

 - werknemer.  
 - zelfstandig ondernemer.  
 - student.  
 - gezins- en familielid van een burger van de Unie als u zelf ook de nationaliteit heeft  
     van een EU- of EG-lidstaat of Zwitserland.  
 - economisch niet-actief (voor overige verblijfsdoelen).  

 
Inschrijving gebeurt na afspraak door middel van het toegezonden formulier. 
 
Kort overzicht voorwaarden 
Er moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldaan worden: 

 U hebt de nationaliteit van een lidstaat van de EU, EER of Zwitserland.  
 U bent ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente  
     waar u woont.  
 U hebt een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort).  
 U vormt geen actueel gevaar voor de openbare orde.  
 Als u economisch niet-actief bent: een ziektekostenverzekering.  
 Als u economisch niet-actief bent: voldoende middelen van bestaan zodat u geen 

beroep hoeft te doen op de sociale bijstand.  
 Als u economisch actief bent, verricht u reële en daadwerkelijke arbeid.  

 
Ingevolge het EU-recht is er bij deze voorwaarden sprake van een vrije bewijslast.  
Per individueel geval zal worden bekeken of wordt voldaan aan (de strekking van) de 
voorwaarden. Er wordt “maatwerk“ geleverd. 
 
 
 
 
 
 



Wer kann den Sticker z.B. in Kerkrade im EBC abholen?  
Wer nicht und warum? 
Een EU-registratiesticker wordt niet in Kerkrade of elders afgegeven. Dit geschiedt alléén bij 
de IND-loketten. Voor Limburg zal dit in Eindhoven zijn.  
 
Na politiek aandringen van de burgemeester van Kerkrade wordt het EBC door de IND 
gebruikt om verblijfsdocumenten bij vervanging of verlenging om te wisselen of om 
verblijfsdocumenten waarvoor reeds de leges zijn betaald op te halen.  
Er worden dus in Kerkrade alleen maar verblijfsdocumenten uitgereikt. 
 
Een inhoudelijke toetsing van verblijfsrechten, een inname of behandeling van aanvragen zal  
altijd plaatsvinden bij een IND-loket   
Het is een politiek besluit dat er in (Zuid) Limburg geen dependance van een IND-loket is. 
 
3. Was passiert mit den Menschen, die dann schon fünf Jahre in NL leben?  
Meldet sich der IND bei ihnen?  
- Op de IND-site en in algemene brochures wordt wel op de mogelijkheid gewezen om na vijf 
jaar achtereenvolgend verblijf in Nederland te opteren voor een verblijfsdocument 
“Duurzaam verblijf burgers van de Unie“. De IND meldt zich echter niet actief bij deze EU-
onderdanen.  
- Daarnaast kan ook de plaatselijke overheid er zelfstandig voor kiezen om door middel van 
publicaties de betrokken doelgroep hierop te wijzen. 
- Verder kan van de betrokkenen worden verwacht dat zij zelf het initiatief nemen door onze 
site te bezoeken of telefonisch informatie in te winnen bij de IND.  
- Bij het omwisselen van een document of het plaatsen van een EU-verblijfssticker wordt de 
vreemdeling door ons mondeling nader geïnformeerd.  
Wenn nicht, was sollen diese Menschen tun? 
Zie hiervoor. 
 
4. Was ist mit den EU-Bürgern, die schon sehr lange in NL leben, zum Teil schon 10 bis 20 
Jahre und die unterschiedlichsten ´Verblijfsdocumente haben?  
Indien het verblijfsdocument vervangen moet worden, kan men zelf informatie zoeken zoals 
bij antwoord 3. is vermeld. 
Daarnaast kan wederom de plaatselijke overheid op eigen initiatief algemene voorlichting 
publiceren. 
Voor een voorbeeld van plaatselijke voorlichting kan ik verwijzen naar de gemeente 
Eindhoven. Deze heeft een zogeheten “Vreemdelingen Informatie Punt“ in het leven 
geroepen. Zie: http://www.eindhoven.nl/artikelen/Vreemdelingen-Informatie-Punt.htm 
  
5. Was passiert mit den nationalen Identitätsdokumenten (Reisepass, Personalausweis)? 
Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit bezit. De Vreemdelingenwet 
schrijft voor dat een vreemdeling altijd in het bezit moet zijn van een geldig nationaal 
grensoverschrijdingsdocument. Voor EU-onderdanen is dit een nationaal paspoort, maar 
geldt ook een nationale identiteitskaart. Hier zal dan ook altijd naar gevraagd worden bij een 
IND-bezoek. 
 
6. Es heißt, es wird ein Sticker in den Pass geklebt?  
Ist das so richtig?  Dat klopt. De sticker die in het nationale paspoort wordt geplakt is een 
aantekening van registratie van een EU-burger. 
Was passiert mit den Leuten, die mit einem z.B. deutschen Personalausweis kommen?  
In dat geval wordt in een inlegvel de genoemde sticker geplaatst. 
Verblijft de EU-burger aantoonbaar langer dan 5 jaar aaneengesloten in Nederland dan kan 
een verblijfsdocument “Duurzaam verblijf burgers van de Unie“ worden aangevraagd. Een 
sticker hoeft dan niet meer.  
 
 
 



7. Was passiert, wenn der nationale Ausweis ungültig wird? 
De EU-burger dient eerst te zorgen dat hij een geldig nationaal document heeft. Is aparte 
nationale eis Zie ook antwoord 5.. 
 
8. Wie sind die Instruktionen an die niederländischen Behörden, bei der Beantragung von 
Sozialleistungen oder z.B. der Eröffnung eines Kontos, nach dem Sticker "Verblijfsdocument" 
zu fragen?   
Een EU-burger moet aantonen bij de IND geregistreerd te zijn. Dit kan met een 
registratiesticker (zie antwoord 6.) of met een verblijfsdocument “Duurzaam verblijf burgers 
van de Unie“. Hij/zij moet dit aantonen om handelingen te kunnen verrichten bij de overheid, 
zoals studiefinanciering, huursubsidie/gewenning, bestandsuitkering (Socialhilfe) of voor 
rechtshandelingen bij een notaris of bij een bank om een hypotheek af te kunnen sluiten. 
 
Wissen die niederländischen Behörden, dass ein EU-Bürger keine Erlaubnis für den 
Aufenthalt in den Niederlanden benötigt? 
Voor het verblijf is inderdaad geen toestemming nodig. Er is vrij verkeer van personen 
binnen de EU-landen en ook een vrije vestiging van EU-burgers. 
 
9. Wie wird verfahren, wenn der EU-Bürger in Begleitung eines Drittstaatsangehörigen 
(EHE)-Partners einreist?  
Eerst zal deze EU-burger zichzelf moeten registreren, daarna hun (huwelijks)relatie 
aantonen en met feiten en gegevens onderbouwen. Vervolgens kan de IND het zogeheten 
afgeleide EU- recht van toepassing verklaren op de partner.   
Vervolgens kan dan deze partner een verblijfsdocument krijgen als zijn/haar verblijf als zijnde 
rechtmatig wordt getoetst.  
Er dienen uit het oogpunt van openbare orde (acute bedreiging voor de openbare orde: 
recentelijk gepleegde misdrijven - antecedenten - misdragingen) geen bezwaren te zijn en 
het levensonderhoud (financiën) moet zijn gewaarborgd uit eigen bestaansmiddelen. 
 
Gibt es Unterschiede bei der Registrierung und den benötigten Dokumenten? 
De niet-EU partner is verplicht zich te melden en te registreren: Hij/zij dient een aanvraag om 
een verblijfsvergunning in. Er moet bij de aanvraag een door de woongemeente af te geven 
Bewijs van Bekendmaking (BVB) worden ingeleverd. 
Er wordt bij inwilliging van de aanvraag een document EU/EER met de aantekening 
“familielid van een burger van de Unie“ afgegeven. 
 
10. Wo findet der neu eingereiste EU-Bürger und der, der schon länger in den Niederlanden 
lebt, die genauen Fundstellen auf der Homepage des IND?   
http://www.ind.nl  -> klantdienstwijzer -> bijzondere groepen - > EU-onderdanen 
 
of: 
 
http://www.indklantdienstwijzer.nl/ -> bijzondere groepen - > EU-onderdanen 
 
Wo gibt es sonst noch rechtlich verbindliche Informationen zu diesem Thema?  
Werk.nl  
Nuffic (diplomavergelijking - studie etc)  
Naar Nederland.nl  
newtoholland.nl 
 
 
Herzlichen Gruß, 
Jan Plompen 
IND-loketten Eindhoven 
telno: (0031)-(0)402329150) 
janplompen@ind.minbzk.nl 
 


