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Waar moet u bij deze vragenlijst op letten? 
U moet de volgende vragenlijst uitgebreid en gedetailleerd beantwoor
den. De IND kan dan beoordelen of uw relatie duurzaam en exclusief is. 
Voor het beantwoorden van de vragen gebruikt u aparte vellen papier. 
Vermeld daarop het nummer van de vraag en uw antwoord. Op elk vel 
papier moet u uw handtekening en de datum van ondertekening zetten. 

U moet uw antwoorden met zoveel mogelijk bewijsstukken onder
bouwen. Denk bijvoorbeeld aan brieven, foto’s, emails en vliegtickets. 
U mag kopieën meesturen. 
Als u de vragen niet uitgebreid beantwoordt en geen bewijsstukken 
meestuurt, kan de IND uw relatie niet goed beoordelen.  
Uw aanvraag kan dan worden afgewezen. 

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.

De vragen moeten worden beantwoord door de partner (de referent) die in 
Nederland verblijft.

Vragen:
1.  Sinds wanneer kent u uw partner? Noem dag, maand en jaar.
2.  Hoe is het contact tussen u en uw partner ontstaan?
3.    Waar hebt u uw partner leren kennen? Noem de plaats en de precieze locatie.
4.1   Als u elkaar via internet of familie hebt leren kennen: hebt u elkaar al in persoon ontmoet? 
4.2  Zo ja, wanneer en waar was dat? Zo nee, waarom niet?
5.   Sinds wanneer hebt u een liefdesrelatie met elkaar? Noem dag, maand en jaar.  

Hoe is dit ontstaan?
6.    Hoe hebt u de relatie vanaf het begin tot nu onderhouden? Stuur zoveel mogelijk bewijsstukken mee, 

zoals brieven, e-mails, foto’s en vliegtickets. 
7.1  Is uw partner al in Nederland geweest? 
7.2  Zo ja, wanneer was dat? Noem dag, maand en jaar. 
7.3  Wat was de reden voor dat verblijf? 
7.4  In welke plaats en bij wie verbleef uw partner?
8.   Hebt u eerder een relatie gehad met iemand die voor u vanuit het buitenland naar Nederland  

is gekomen? Zo ja, met wie en wanneer was dat? 
9.   Heeft uw partner eerder een relatie gehad met iemand in Nederland? Zo ja, met wie en  

wanneer was dat?
10.1 Heeft uw partner minderjarige kinderen? 
10.2  Zo ja, hoe heten de kinderen, hoe oud zijn ze en waar wonen ze nu?
11.1 Reizen de kinderen samen met uw partner naar Nederland?
11.2  Zo nee, waarom niet? Wie zorgt er voor de kinderen na het vertrek van uw partner naar  

Nederland? 
12.  Bent u familie van uw partner? Zo ja, wat is de familierelatie?

Let op!
•  Hebt u op alle pagina’s de datum en uw handtekening gezet? 
•  Hebt u alle bewijstukken (in kopie) bijgevoegd?

Let op! Wees u ervan bewust dat als u de kinderen 
niet meteen laat overkomen er sprake kan zijn van 
een wachttermijn van 1 jaar.




