
Welke documenten zijn nodig voor de MVV aanvraag voor verblijf bij 
partner? 

 
 
De partner die naar Nederland wil komen heeft de volgende documenten nodig: 

 Paspoort  
 (Gelegaliseerde) geboorteakte 
 (Gelegaliseerde) huwelijksakte óf (gelegaliseerde) verklaring van niet-gehuwd zijn (niet ouder 

dan zes maanden) 
 Uitslag van het basisexamen inburgering 
 Reisverzekering (met een minimum dekking van € 30.000, inclusief repatriëring, dringende 

medische zorg of spoedbehandeling in een ziekenhuis). De reisverzekering is bedoeld om het 
verblijf in Nederland te dekken. 

De partner in Nederland heeft de volgende documenten nodig: 

 Nederlands paspoort of verblijfsvergunning; 
 Uittreksel uit het GBA waarop het woonadres, de burgerlijke staat (getrouwd of niet 

getrouwd) en samenstelling van het gezin van de partner in Nederland staat; 
 Bewijs van voldoende inkomen (zit bij de aanvraag formulieren) 
 Garantverklaring (zit bij de aanvraag formulieren). 
 Verblijfsvergunning aanvragen in Nederland 
 Bij aankomst in Nederland moet een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aangevraagd 

worden bij de IND. De volgende stappen moeten worden genomen: 
 Inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), in de gemeente waar de persoon 

gaat wonen. Dit moet op hetzelfde adres als waar de partner woont. 
 Maak een afspraak om naar het IND loket in de regio te gaan. Bel hiervoor 0900 1234561. 
 Nadat de aanvraag voor een verblijfsvergunning is ingediend en betaald, wordt een sticker in 

het paspoort geplakt. Dit toont aan dat diegene in Nederland mag verblijven.  
 De IND controleert of iemand aan alle voorwaarden voldoet. Daarna wordt een officiële brief 

(beschikking) gestuurd, waarin staat of iemand een vergunning krijgt. 
 Als de aanvraag wordt afgewezen, kan bezwaar gemaakt worden. Hoe dat moet, staat in de 

brief die de IND stuurt. 
 Als de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt iemand een verblijfsvergunning voor verblijf bij 

partner. Deze is maximaal één jaar geldig. Daarna moet de vergunning verlengd worden. 
Zorg dat dit op tijd gebeurt (12 weken voordat de oude vergunning afloopt). 

 


