
Vragenlijst voor Machtiging voorlopig verblijf (MVV) voor partner 
 
U wilt een M W aanvragen orn uw partner over te laten komen naar Nederland. Hiervoor 
dient u de onderstaande vragen te beantwoorden. U kunt de antwoorden op een aparte 
bijlage aanleveren. 
 
 
A. Eerder verblijf in Nederland van uw partner 
 
1.    Verbleef uw partner eerder in Nederland? 
Ja.    
Nee, Ga verder naar B. 
2.    In welke periode verbleef uw partner in Nederland? 
3.    Bij wie verbleef uw partner? 
4.    Op welk adres verbleef uw partner? 
5.    Wat was doel van het verblijf? 
S.    Had uw partner voor dat verblijf een verblijfsvergunning? 
 
 
B. Gegevens over uw relatie 
1.    Sinds wanneer kent u uw partner? 
2.    Waar heeft u uw partner leren kennen? 
3.    Sinds wanneer heeft u een relatie met uw partner? 
4.    Hoe is deze relatie tot stand gekomen? 
5.    Hoe onderhoudt u nu de relatie met uw partner? 
6.    Heeft u een duurzame en exclusieve relatie met uw partner? Stuur bewijzen mee, 
bijvoorbeeld foto's. 
7.    Heeft u eerder samen niet uw partner een huishouding gevoerd? 
Ja.  
Nee. Ga verder naar C. 
8.    Waar heeft u samen een huishouding gevoerd? 
9.    In welke periode heeft u samen een huishouding gevoerd? 
10.  Zijn uw familieleden op de hoogte van uw relatie? 
Ja 
Nee- Ga verder naar "Eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap". 
11. Heeft u familieleden die bereid zijn een verklaring over uw relatie af te leggen? 
Ja 
Nee. Als u wel familieleden heeft, maar deze zijn niet bereid hierover een verklaring af te 
leggen, dient u uit te leggen waarom dit het geval is. 
12.  Wat zijn de voor- en achternamen van deze familieleden? 
13.   Wat is het adres van deze familieleden? 
14.  Wat is het telefoonnummer van deze familieleden? 
 
C. Eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap van u. 
1.    Bent u eerder getrouwd, geweest of heeft u eerder een geregistreerd partnerschap 
gehad? 
Ja 
Nee. Ga verder naar D 
2.    Wat is de voor- en achternaam van uw ex-partner? 
3.    Wat is de geboortedatum van uw ex-partner?- 
4.    Wanneer werd de relatie verbroken? 
5.    Heeft u uw ex-partner naar Nederland laten komen? 
6.    Wanneer was dat? 
 
D. Eerdere (niet-huweiijkse, niet-geregistreerde) partnerrelatie van u. 
1.    Heeft u eerder voor een partner garant gestaan? 
Ja 
Nee. Ga verder naar E. 
 2.    Wat is de voor-en achternaam van deze persoon? 
3.     Wat is de geboortedatum van deze persoon? 
4.    Wanneer heeft u garant gestaan? 
 
E. Eerdere relaties van de vreemdeling 
1.    Is uw buitenlandse partner eerder getrouwd geweest of heeft uw partner eerder een 
geregistreerd partnerschap gehad? 



Ja  
Nee. Ga naar F. 
2.    Wat is de voor-en achternaam van de ex-partner? 
3.    Wat is de geboortedatum van de ex-partner? 
4.    Wanneer werd de relatie verbroken? 
 
 
F.  Minderjarige kinderen van uw partner 
1.    Heeft uw partner minderjarige kinderen?  
Ja. 
Nee, Ga naar G. 
2.    Wat zijn de voor- en achternamen van deze kinderen? 
3.    Wat zijn de geboortedata van deze kinderen? 
4.    Op welk adres verblijven deze kinderen? 
5.     Reizen de kinderen mee naar Nederland?  
Ja. Ga verder naar 6. 
Nee. Ga verder naar 7. 
6.    Heeft u voor deze kinderen thans een aanvraag voos een MVV aangevraagd? 
Ja. Ga verder naar G. 
Nee. Wat is hiervan de reden? 
7.    Wie zorgt er voor de kinderen in het land van herkomst? 
8.    Op welk adres verblijven -de kinderen, of- als zij thans bij uw buitenlandse partner 
wonen - op welk adres zullen de kinderen verblijven? 
9.    Is het de bedoeling dat de kinderen op een ander tijdstip naar Nederland komen? 
10.  Wie is de natuurlijke vader of moeder van de kinderen? 
11.  Wat is de geboortedatum van de vader of de moeder?  
12. Wat is het adres van de vader of moeder? 
 
G. Overige gegevens over uw partner 
1.    Is uw partner ooit veroordeeld voor een misdrijf? 
Ja. 
Nee. Ga verder naar 4. 
2.    Waarvoor is uw partner veroordeeld? 
3.    Welke straf kreeg uw partner? 
4.    Is uw partner ooit de toegang tot Nederland geweigerd? 
Ja. Wat was hiervan de reden? 
Nee. 
5.    Is uw partner ooit Nederland uitgezet? 
Ja. Wat was hiervan de reden? 
Nee. 


