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1.1  V-nummer (indien bekend)

1.2  Naam

1.3  Geslacht en geboortedatum

1.4  Geboorteplaats

1.5  Geboorteland

1.6  Nationaliteit

1.7  Woonadres

2.1  Naam bedrijf/instelling

2.2  Loonheffingennummer

2.3  Bezoekadres

1  Gegevens van de werknemer 

2  Gegevens van het bedrijf/instelling 

Bijlage
Werkgeversverklaring

Voor iedere werkgever moet 1 exemplaar worden ingevuld en onder-
tekend. In het aanvraagformulier is aangegeven wanneer en van welke 
perso(o)n(en) u de werkgeversverklaring met uw aanvraag moet  
bijvoegen.

Let op! De IND controleert de juistheid van uw bijgevoegde loon-, arbeids- en  
uitkeringsgegevens bij een andere overheidsinstantie  (bijvoorbeeld Uitvoerings-
instituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Belastingdienst).

Achternaam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is           Dag  Maand  Jaar

n	 Man n	 Vrouw             

|

|

|
Straat                          Nummer

|                           |
Postcode          Plaats

   |

|

Straat                          Nummer

|                           |
Postcode          Plaats

   |
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3.1  Functie werknemer

3.2  Datum in dienst

3.3  Aard van het dienstverband

3.4  Periode dienstverband

3.5   Is er een doorbetalingsregeling van 
het loon gedurende de looptijd als er 
geen werk is?

3.6  Is er een proeftijd

3.7  Uren per week

3.8  Bruto salaris (exclusief vakantiegeld)

3.9  Sv-loon (exclusief vakantiegeld)

3.10  Netto salaris (exclusief vakantiegeld)

3.11  Percentage vakantiegeld

3.12   Verblijfsperiode in Nederland  
(maximaal 3 jaar)

4  Ondertekening door werkgever

4.1  Naam

4.2  Functie

4.3  Telefoonnummer

4.4  Plaats en datum

4.5   Handtekening en  
stempel bedrijf/instelling

3  Gegevens over het dienstverband

|
Dag   Maand  Jaar

> Kruis aan welke situatie van toepassing is

n	 Vast dienstverband   n	 Tijdelijk dienstverband  n	 Oproep contract   n	 Uitzendwerk

> Kruis aan welke situatie van toepassing is

n	 Onbepaalde tijd    n	 Bepaalde tijd  > Vul hieronder de bepaalde periode (van/tot) in

Dag   Maand  Jaar       Dag  Maand  Jaar

  
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

n	 Nee n	 Ja

         Dag  Maand  Jaar

n	 Nee n	 Ja, tot   

Uren contractueel    Uren feitelijk

     
              Afgerond in hele euro’s

n	 Per maand, of n	 Per 4 weken  € 

              Afgerond in hele euro’s

n	 Per maand, of n	 Per 4 weken  € 

              Afgerond in hele euro’s

n	 Per maand, of n	 Per 4 weken  € 

  %

> Onderstaand (3.12) alleen invullen voor Regeling Internationaal handelsverkeer

   Dag  Maand  Jaar

Van   (= datum inreis)

   Dag  Maand  Jaar

Tot   

Ik verklaar dat de bovengenoemde werknemer in dienst is bij het bovengenoemde bedrijf/instelling.  
Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld

|

|

Plaats                 Dag  Maand  Jaar

|                  

Handtekening             Stempel

|                |


