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1. Achtergrond

Vanuit diverse vreemdelingendiensten
is aangedrongen op opname van een
zogenaamde relatieverklaring in de
Vreemdelingencirculaire. Dit in ver-
band met het tegengaan van schijnre-
laties. Thans is het zo dat indien gecon-
stateerd wordt dat sprake is van een
schijnrelatie niet steeds een strafrech-
telijke sanctie tegen de beide ’part-
ners’ kan worden opgelegd. Met de
relatieverklaring kan het Openbaar
Ministerie een of beide partners ver-
volgen wegens valsheid in geschrifte.
Uiteraard dienen de partners vooraf
uitdrukkelijk te worden gewezen op
de consequenties van het valselijk
ondertekenen van deze verklaring.

2. Procedure

De relatieverklaring zal net als de ante-
cedentenverklaring worden opgeno-
men in hoofdstuk A4 onder 6.2.1 Vc.
De consequentie hiervan is dat indien
de relatieverklaring niet wordt onder-
tekend door beide partners, de aan-
vraag buiten behandeling wordt
gesteld.
Nadat de relatieverklaring door beide
partners is ondertekend en ook is vol-
daan aan de overige vereisten voor het
in behandeling nemen van de aan-
vraag, wordt de aanvraag in behande-

ling genomen en wordt het onderzoek
naar de inwilligbaarheid van de aan-
vraag gestart.
Indien blijkt dat ten onrechte door een
of beide partners de relatieverklaring
is ondertekend, wordt een voorstel aan
de IND gedaan middels model D16. Dit
betreft een voorstel tot niet inwilliging
van de aanvraag om een vergunning
tot verblijf, dan wel een voorstel tot
intrekking van de verleende vergun-
ning tot verblijf. Tevens wordt in deze
gevallen aangifte van valsheid in
geschrifte gedaan bij het Openbaar
Ministerie.

3. Wijzigingen Vreemdelingencirculaire

In hoofdstuk A4 zal na paragraaf
6.1.2.7 (Antecedentenverklaring) een
nieuwe paragraaf 6.1.2.8
(Relatieverklaring) worden opgeno-
men. 
De tekst van hoofdstuk B1 onder 3.2.1
(Vaste relatie) zal worden aangepast
aan de relatieverklaring.
De relatieverklaring zal worden opge-
nomen als model D19 in deel D van de
Vreemdelingencirculaire (het zoge-
naamde modellenboek).

NB Voorzover door de vreemdelingen-
dienst zogenaamde aankruisformulie-
ren worden gebruikt dient hier ook de
relatieverklaring in te worden opge-
nomen.

3.1  Gewijzigde teksten

A4.6.1.2.8  Relatieverklaring
Aan vreemdelingen van 18 jaar en
ouder die een aanvraag willen indie-
nen voor verblijf bij partner, wordt een
relatieverklaring ter ondertekening
voorgelegd (model D19). Deze verkla-
ring dient tevens te worden onderte-
kend door degene bij wie verblijf
wordt beoogd.

B1.3.2.1  Exclusieve vaste relatie
Na het tekstblok over schijnrelaties
wordt het volgende tekstblok inge-
voegd:
Om schijnrelaties tegen te gaan dienen
de beide partners een relatieverklaring
te ondertekenen (model B19). De part-
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ners worden vooraf gewezen op de
consequenties van het niet naar waar-
heid ondertekenen van deze verkla-
ring. Indien geconstateerd wordt dat
de verklaring door een of beide part-
ners niet naar waarheid is  onderte-
kend, wordt door de korpschef aangif-
te gedaan van valsheid in geschrifte bij
het Openbaar Ministerie. 

Model D19  Relatieverklaring
Als bijlage is de tekst gevoegd van de
relatieverklaring.

4. Tot slot

De tekst van de circulaire zal bij de
eerstvolgende aanpassing van de
Vreemdelingencirculaire worden ver-
werkt.

Den Haag, 17 augustus1998.
De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris,
Het plv. hoofd van de Immigratie en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos.
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Model D19  Relatieverklaring

De ondergetekende

Naam: …
Voornamen: …
Geboortedatum: …
Nationaliteit: …
Adres: …

Verklaart
1. dat hij/zij met medeondergetekende met ingang van ... een exclusieve relatie
onderhoudt en daartoe een gemeenschappelijke huishouding voert en feitelijk
samenwoont op bovenstaand adres.
2. dat hij/zij de beëindiging van zijn/haar exclusieve relatie met medeondergetekende
terstond ter kennis zal brengen aan de Vreemdelingendienst.
3. dat hij/zij ook andere in dit kader van belang zijnde wijzigingen aan de
Vreemdelingendienst ter kennis zal brengen.

De medeondergetekende

Naam: …
Voornamen: …
Geboortedatum: …
Nationaliteit: …
Adres: …

verklaart

dat de ondergetekende zijn/haar levenspartner is en dat hij/zij hiermee een gemeen-
schappelijke huishouding voert en feitelijk hiermee samenwoont op genoemd adres
met ingang van ...

Aldus naar waarheid opgemaakt1

Plaats: … Datum: …

Ondertekening:

(Aanvrager) Partner)

1 Het invullen van de relatieverklaring in strijd met de waarheid levert een strafbaar feit op, waar-
van in alle gevallen aangifte wordt gedaan bij het openbaar ministerie.


