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Kennismigranten regeling

Geachte heer Van Leuven,
Hierbij bevestig ik de ontvangst op 10 juni 2008 van de door u ingevulde en ondertekende
verklaring kennismigranten.
Nu u de verklaring heeft ondertekend en deze is geaccepteerd, betekent dit dat u verzoeken
om advies en aanvragen voor een verblijfsvergunning kunt gaan indienen voor de toelating
en het verblijf van kennismigranten (en eventuele gezinsleden).
De aanvraagformulieren voor kennismigranten zijn alleen verkrijgbaar via de
formulierenmodule op de internetsite ww.ind.nl. Om toegang te krijgen tot de
formulierenmodule gaat u naar ww.ind.nl en klikt u op 'IND-Ioket kennis- en
arbeidsmigratie'. Meer informatie om gebruik te kunnen maken van de formulierenmodule
en op welke wijze u verzoeken om advies en/ of aanvragen voor een verblijfsvergunning
voor een kennismigrant kunt indienen vindt u in de verblijfswijzer.
Uw inloggegevens voor de formulierenmodule

treft u hierbij aan.

Als u vragen hebt over het invullen van de aanvraagformulieren, kunt u een e-mail sturen
naar arbeid@ind.minjus.nl. Gelieve bij het onderwerpveld van de mail dan aan te geven of
het een technische vraag of een vraag over het formulier betreft en in de mail een
telefoonnummer te vermelden waaronder u bereikbaar bent.
V00l1S

breng ik het volgende onder uw aandacht.

Indien u de verklaring voor de toelating van kennismigranten van toepassing zou willen
verklaren op de in Nederland gevestigde nevenvestigingen, dochterondernemingen
ofbij
kantoren van het bedrijf het volgende:
In verband met de administratieve verwerking van deze gegevens en om een snelle
afhandeling van verzoeken en aanvragen voor kennismigranten te waarborgen, verzoek ik
u per ncvenvestlglng, dochteronderneming
ofkamoor de gegevens aan te leveren zoals
deze gevraagd worden bij de registratie ten behoeve van de kennismigrantenregeling
op
internet. U kunt hiervoor gebruik maken van de registratie op internet, waarbij u de
verklaring niet opnieuw hoeft te ondertekenen.
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In bovengenoemd verband verzoek ik u op grond van artikel 7 van deze verklaring, ten
behoeve van Nouvall B.V. om toezending van het volgende stuk:
een verklaring betalingsgedrag,
Belastingdienst.

niet ouder dan drie maanden, afgegeven door de

Ik wijs u erop dat alleen verzoeken en aanvragen voor kennismigranten kunnen worden
ingediend ten behoeve van de nevenvestigingen, dochterondernemingen
of kantoren die
zijn aangemeld bij het IND-loket kennis- en arbeidsmigratie.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

i ,af~-en Naturalisatiedienst
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