
 

 

Relatieverklaring  
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Let op! Deze verklaring alleen invullen als u een verblijfsvergunning aanvraagt voor verblijf bij 

uw ongehuwde partner. Deze volledig ingevulde en ondertekende verklaring moet bij uw 

aanvraag zitten. 

 

 

CRV-nummer: _______________________ 

 

 

Gegevens vreemdeling (de aanvrager) 

(conform paspoort) 

 

Achternaam    : _____________________   Voorna(a)m(en) : _____________________ 

 
Straat        : _____________________   Huisnummer   : _____________________ 

 
Plaats        : _____________________    � Bonaire    � Sint Eustatius     � Saba 

 
Burgerlijke staat : _____________________ 

 
Geboortedatum  : _____________________   Geboorteplaats  : _____________________ 

 
Geboorteland   : _____________________   Nationaliteit    : _____________________ 

 
 

Ik, de aanvrager, verklaar het volgende: 
- ondergenoemde partner is mijn levenspartner; 

- met mijn ondergenoemde partner onderhoud ik met ingang van ____________ (datum) een 
exclusieve relatie; 

- met mijn ondergenoemde partner voer ik een gemeenschappelijke huishouding en woon 
feitelijk samen op genoemd adres; 

- de beëindiging van mijn exclusieve relatie met mijn ondergenoemde partner zal ik meteen 
doorgeven aan de IND-unit Caribisch Nederland; 

- ook andere in dit kader van belang zijnde wijzigingen zal ik aan de IND-unit Caribisch 
Nederland doorgeven; 

- ik weet dat als ik deze verklaring in strijd met de waarheid invul, ik een strafbaar feit bega, 
waarvan in alle gevallen aangifte wordt gedaan. 
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Gegevens verblijfgever (de partner) 

(conform paspoort) 

 

Achternaam    : _____________________   Voorna(a)m(en) : _____________________ 
 

Straat        : _____________________   Huisnummer   : _____________________ 
 
Plaats        : _____________________    � Bonaire    � Sint Eustatius     � Saba 

 

Burgerlijke staat : _____________________ 
 

Geboortedatum  : _____________________   Geboorteplaats  : _____________________ 

 

Geboorteland   : _____________________   Nationaliteit    : _____________________ 

 

 

Ik, de verblijfgever (de partner), verklaar het volgende: 

-  bovengenoemde aanvrager is mijn levenspartner; 

- met mijn bovengenoemde partner onderhoud ik met ingang van _____________ (datum) 

een exclusieve relatie; 

- met mijn bovengenoemde partner voer ik een gemeenschappelijke huishouding en woon 

feitelijk samen op genoemd adres; 

- de beëindiging van mijn exclusieve relatie met mijn bovengenoemde partner zal ik meteen 

doorgeven aan de IND-unit Caribisch Nederland; 

- ook andere in dit kader van belang zijnde wijzigingen zal ik aan de IND-unit Caribisch 

Nederland doorgeven; 

- ik weet dat als ik deze verklaring in strijd met de waarheid invul, ik een strafbaar feit bega, 

waarvan in alle gevallen aangifte wordt gedaan. 

 

 

 

 

Ondertekening 

 

Aldus naar waarheid ingevuld. 

 

 

 

_________________________________      _________________________________ 

Handtekening aanvrager                 Handtekening verblijfgever (partner) 

 

 

 

_________________________________      _________________________________ 

Plaats                             Datum 

 

 

 


