Vragenlijst
(huwelijks)partner nareis

Beantwoord deze vragenlijst uitgebreid en gedetailleerd.

1.		Sinds wanneer kent u uw (huwelijks)
partner? Noem dag, maand en jaar.

|

2.		Hoe en wanneer is de relatie tussen u
en uw (huwelijks)partner ontstaan?

|

3.		Hebt u met uw (huwelijks) partner
samengewoond? Zo nee, waarom
niet? Zo ja, vanaf wanneer en op
welk(e) adres(sen)?

|

4.		Hebt u op dit moment ook een relatie
met een andere persoon dan voor wie
u deze aanvraag indient? Zo ja, met
wie en wat voor relatie is dat?

|

Vraag 5 is alleen van toepassing bij een relatie die
wordt beschouwd als partnerschapsrelatie:
5.		Hoe hebt u vanaf het begin tot nu
invulling gegeven aan de relatie ?

|

6.a		Heeft uw (huwelijks)partner militaire
dienstplicht vervuld?

|

6.b		Zo ja, sinds wanneer en in welk legeronderdeel? (voeg een kopie van het
militaire boekje bij deze bijlage)

|
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7.a		Is uw (huwelijks)partner aangesloten
(geweest) bij een gewapende groep?

|

7.b		Zo ja, bij welke groep en sinds
wanneer?

|

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.
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