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Vul deze verklaring alleen in als u een verblijfsvergunning aanvraagt voor 
verblijf bij of voor uw ongehuwde partner. Let op! Het invullen van de  
relatieverklaring in strijd met de waarheid levert een strafbaar feit op, 
waarvan in alle gevallen aangifte wordt gedaan.

1.1  Naam

1.2  Geslacht en geboortedatum

1.3  Geboorteplaats

1.4  Geboorteland

1.5  Nationaliteit

1.6  Woonadres

1.7  Burgerlijke staat

2.1  V-nummer (indien bekend)

2.2  Naam

2.3  Geslacht en geboortedatum

2.4  Geboorteplaats

2.5  Geboorteland

2.6  Nationaliteit

2.7  Woonadres

1  Gegevens van de referent (de partner)

2  Gegevens van de vreemdeling 

Achternaam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is           Dag  Maand  Jaar

n	 Man n	 Vrouw             

|

|

|
Straat                          Nummer

|                           |
Postcode          Plaats

   |
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

n	 ongehuwd n	 gehuwd n	 geregistreerd partnerschap   n	 gescheiden n	 weduwe/weduwnaar

Achternaam (zoals in het paspoort)

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is           Dag  Maand  Jaar

n	 Man n	 Vrouw             

|

|

|
Straat                          Nummer

|                           |
Postcode          Plaats

   |
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2.8  Burgerlijke staat

4  Ondertekening

3  Verklaring

4.1  Naam

4.2  Plaats en datum

4.3  Handtekening

3.1  Datum

> Kruis aan welke situatie van toepassing is

n	 ongehuwd n	 gehuwd n	 geregistreerd partnerschap   n	 gescheiden n	 weduwe/weduwnaar

Ik heb deze verklaring naar waarheid ingevuld

|
Plaats                 Dag  Maand  Jaar

|                  

Handtekening vreemdeling          Handtekening referent

|                |

Referent en vreemdeling verklaren beiden dat zij een exclusieve relatie onderhouden en daartoe een  
gemeenschappelijke huishouding (gaan) voeren en feitelijk (gaan) samenwonen op het onder 1.6 genoemde 
adres, met ingang van:

Dag   Maand  Jaar

Als u op dit moment nog niet samenwoont omdat u/uw partner nog niet in Nederland is, vermeld dan de 
verwachte datum van inreis in Nederland.

De referent en vreemdeling verklaren beiden dat zij bij de beëindiging van hun exclusieve relatie de Immigratie- 
en Naturalisatiedienst hierover binnen 4 weken informeren. Hiervoor moet het meldingsformulier voor familie 
en gezin worden gebruikt, dat te vinden is op www.ind.nl.

Verwerking van persoonsgegevens 
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling van uw aanvraag, melding 
of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als dat nodig is.  
Ook gebruikt en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt zich daarbij aan 
de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook 
rechten. Als u dat vraagt, mag u bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen 
over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven. Op www.ind.nl leest u hoe de IND met uw 
gegevens omgaat en welke rechten u hebt. Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.


