Aanvraag
voor een ‘machtiging tot voorlopig
verblijf - nareizigers asiel’
(647)

Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen.

Voor een mvv-aanvraag in het kader van nareis hoeft u geen leges te
betalen.

Voor wie is dit formulier?
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een mvv in het
kader van nareis voor uw partner, ouder, echtgeno(o)t(e) of (pleeg)kind,
die nog in het buitenland is, maar die zich bij u in Nederland wil voegen.
Voorwaarde is dat u een Nederlandse asielvergunning voor bepaalde tijd
hebt. U wordt in dit formulier ‘referent(e)’ genoemd. De mvv-aanvraag
wordt alleen ingewilligd als de partner, ouder, echtgenoot of (pleeg)kind
waarvoor de mvv wordt aangevraagd:
• feitelijk behoort tot het gezin van de referent(e) in Nederland; en
•	de aanvraag is ingediend binnen 3 maanden nadat aan de referent(e)
de asielvergunning is verleend.
Voldoet u en/of de vreemdeling voor wie u de mvv wilt aanvragen niet
aan deze voorwaarden? Of hebt u zelf een afgeleide verblijfsvergunning
asiel gekregen als nareizend gezinslid? Dien dan een aanvraag in voor
een verblijfsvergunning in het kader van ‘familie en gezin’.

Hoe vult u dit formulier in?
Dit formulier bestaat uit verschillende bijlagen, welke bijlagen u moet
invullen, hangt af van uw situatie. Dien uw aanvraag pas in als u dit
formulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en alle gevraagde
documenten en bewijsstukken hebt verzameld. Als uw aanvraag niet
compleet is, kan de IND uw aanvraag niet goed beoordelen.
Wilt u meer informatie?
Kijk dan op de website van de IND, www.ind.nl. U kunt ook bellen met
de IND. Het telefoonnummer is 088 043 04 30 (voor dit informatie
nummer betaalt u uw gebruikelijke tarief ). Vanuit het buitenland belt u
+31 88 043 04 30.

								1		Wie kan deze aanvraag indienen?
>

Kruis aan

De vreemdeling en de referent in Nederland kunnen deze aanvraag indienen. Alleen de referent kan dit
formulier gebruiken. Als de vreemdeling die in het buitenland verblijft een aanvraag voor een mvv wil doen,
moet hij zich richten tot de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging daar.
n U bent referent

								2		Eerdere procedures
Als de vreemdeling voor wie u de mvv aanvraagt al eerder een mvv-procedure heeft doorlopen, geef dat hier
dan aan.
2.1		Is voor deze vreemdeling al eerder
een mvv aangevraagd?
Zo ja, voor welk doel?
2.2			Zijn er sindsdien nieuwe feiten en
omstandigheden?
Zo ja, welke?

n Ja

n Nee

|
n Ja

n Nee

|
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Bewijsmiddelen

Voor uw aanvraag moet u bewijsmiddelen uit het buitenland verzamelen.
Deze bewijsmiddelen moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits
vertaald zijn door een bij een Nederlandse rechtbank beëdigde tolk of
vertaler. Deze bewijsmiddelen hoeven niet te worden gelegaliseerd.
Welke bewijsmiddelen u op moet sturen hangt af van welk gezinslid
er naar Nederland wil komen. U dient in ieder geval van elk nareizend
gezinslid een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort en/of identiteitskaart) met pasfoto mee te sturen. Hieronder leest u welke bewijsmiddelen er per gezinslid worden gevraagd. Dien pas een aanvraag in als u alle
bewijsmiddelen hebt verzameld.

Documentonderzoek
Het is mogelijk dat de IND onderzoek wil laten doen naar de documenten. Het is daarom van belang dat de referent over deze originele
documenten beschikt.
Wilt u uw biologisch kind laten overkomen?
Dan kan de IND een DNA onderzoek opstarten. Dit is alleen van toepassing als de IND heeft vastgesteld dat er sprake is van bewijsnood (het
is u niet toe te rekenen dat u niet kunt beschikken over de gevraagde
bewijsmiddelen). In dit kader wordt u verzocht om alvast een volledig
ingevulde en ondertekende bijlage DNA-onderzoek bij gezinshereniging
nareis mee te sturen.

Kies het gezinslid dat u wilt laten overkomen
U kunt per aanvraagformulier één gezinslid aankruisen. Als u meerdere gezinsleden aankruist, is uw aanvraag (mogelijk) niet meer geldig.
Als u twijfelt, neem dan contact op met de IND.
n Uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner
Als het om een huwelijk gaat, voeg dan toe:
• een kopie van de huwelijksakte.
Als het om een geregistreerd partnerschap gaat, voeg dan toe:
• een kopie van de akte van geregistreerd partnerschap.
n Uw ongehuwde partner
Voeg bij uw aanvraag bewijsmiddelen toe waaruit blijkt dat u in het land van
herkomst hebt samengewoond en waaruit blijkt dat u partners van elkaar bent.
n Uw ouders
U bent een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) dat een verblijfsvergunning asiel
voor bepaalde tijd heeft en u wilt een aanvraag indienen voor uw ouder(s)
Voeg bij uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
• bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de vreemdeling uw ouder is;
•	bewijsmiddelen waaruit blijkt dat uw ouder in het land van herkomst tot uw
gezin behoorde;
• bewijsmiddelen waaruit blijkt wie uw voogd in Nederland is.
Is er volgens u sprake van bewijsnood voeg dan ook alvast toe:
•	een volledig ingevulde en ondertekende bijlage DNA-onderzoek bij gezins
hereniging nareis.
n Uw biologische kind
Voeg bij uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
• een kopie van de geboorteakte van het kind; en
•	bewijsmiddelen waaruit blijkt dat het kind in het land van herkomst tot uw
gezin behoorde.
Is er volgens u sprake van bewijsnood voeg dan ook alvast toe:
•	een volledig ingevulde en ondertekende bijlage DNA-onderzoek bij gezins
hereniging nareis.
•	geef voor uw kind in een aparte bijlage antwoord op alle volgende vragen
en licht alle antwoorden uitgebreid toe:
- Woonde uw kind ten tijde van uw vertrek uit het gezin zelfstandig?
- Zo nee, woont uw kind op dit moment zelfstandig?
- Voorzag uw kind ten tijde van uw vertrek in het eigen onderhoud?
- Zo nee, voorziet uw kind op dit moment in het eigen onderhoud?
- Was uw kind ten tijde van uw vertrek uit het gezin gehuwd of in een relatie?
- Zo nee, is uw kind op dit moment gehuwd of in een relatie?
- Was uw kind ten tijde van uw vertrek uit het gezin belast met de zorg voor
een buitenechtelijk kind?
- Zo nee, is uw kind op dit moment belast met de zorg voor een buiten
echtelijk kind?
Als de andere ouder van uw kind achterblijft in het buitenland, voeg dan ook toe:
•	de door de achterblijvende ouder of wettelijk vertegenwoordiger(s) ondertekende ‘toestemmingsverklaring’ (Appendix Declaration of consent of the
parent remaining behind) in de bijlage bij dit formulier. In deze verklaring staat
dat deze ouder toestemming geeft voor de komst van het kind naar Nederland. Is het niet mogelijk om de toestemmingsverklaring door de achterblijvende ouder of wettelijk vertegenwoordiger(s) te laten ondertekenen?
Vul dan zelf 10 ‘toestemmingsverklaring’ in. Daar moet u ook aangeven welke
inspanningen u heeft verricht om daadwerkelijk in contact te treden met de
achterblijvende ouder of wettelijk vertegenwoordiger(s);
•	een kopie van het identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort) voorzien van
handtekening van de achterblijvende ouder.

n Uw pleegkind
Hiervan is sprake als het kind als pleegkind is opgenomen in uw gezin. Kies ook
voor deze optie als het kind een biologisch kind is van uw echtgeno(o)t(e) of
(geregistreerd) partner, maar niet van uzelf.
Voeg bij uw aanvraag de volgende bewijsmiddelen toe:
•	bewijsmiddelen waaruit blijkt dat het kind in het land van herkomst tot uw
gezin behoorde;
•	als het een biologisch kind is van uw echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner
maar niet van uzelf: een geboorteakte;
•	geef voor uw kind in een aparte bijlage antwoord op alle volgende vragen
en licht alle antwoorden uitgebreid toe:
- Woonde uw kind ten tijde van uw vertrek uit het gezin zelfstandig?
- Zo nee, woont uw kind op dit moment zelfstandig?
- Voorzag uw kind ten tijde van uw vertrek in het eigen onderhoud?
- Zo nee, voorziet uw kind op dit moment in het eigen onderhoud?
- Was uw kind ten tijde van uw vertrek uit het gezin gehuwd of in een relatie?
- Zo nee, is uw kind op dit moment gehuwd of in een relatie?
-W
 as uw kind ten tijde van uw vertrek uit het gezin belast met de zorg voor
een buitenechtelijk kind?
-Z
 o nee, is uw kind op dit moment belast met de zorg voor een buiten
echtelijk kind?
Als de andere ouder(s) van uw kind (van uw echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner)
achterblijft/achterblijven in het buitenland, voeg dan ook toe:
•	de door de achterblijvende ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van
het kind ondertekende ‘toestemmingsverklaring’(Appendix Declaration of
consent of the parent remaining behind) in de bijlage bij dit formulier. In deze
verklaring staat dat deze ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) toestemming geeft (geven) dat het kind naar Nederland komt. Is het niet mogelijk
om de toestemmingsverklaring door de achterblijvende ouder of wettelijk
vertegenwoordiger(s) te laten ondertekenen? Vul dan zelf 10 ‘toestemmingsverklaring’ in. Daar moet u ook aangeven welke inspanningen u heeft verricht
om daadwerkelijk in contact te treden met de achterblijvende ouder of wettelijk vertegenwoordiger(s);
•	een kopie van het identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort) voorzien van een
handtekening van de achterblijvende ouder;
•	indien van toepassing: bewijsmiddelen waaruit de familierechtelijke relatie
tussen uzelf en het kind blijkt (bijvoorbeeld een familie-uittreksel van de
burgerlijke stand).
Kunt u buiten uw schuld niet beschikken over de gevraagde bewijsmiddelen?
Geef dan hieronder aan wat de reden hiervoor is en onderbouw dit met zoveel
mogelijk stukken:

|
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								4		Gegevens van u
4.1		

V-nummer

4.2		

Burgerservicenummer (indien bekend)

invullen in blokletters

Achternaam (zoals in het paspoort)

4.3		

Naam

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is											Dag		Maand		Jaar

4.4		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

4.5		

Geboorteplaats

|

4.6		

Geboorteland

|

4.7		

Nationaliteit

|
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

4.8		

Burgerlijke staat

n ongehuwd

n gehuwd n geregistreerd partnerschap

n gescheiden

n weduwe/weduwnaar

Straat																										Nummer

4.9		Woonadres

|																											|
Postcode										 Plaats

			 |
Telefoon														E-mail

4.10		

Contactgegevens

|																|

								5		Gegevens van de vreemdeling
5.1		

invullen in blokletters

V-nummer
Achternaam (zoals in het paspoort)

5.2		

Naam

|
Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is											Dag		Maand		Jaar

5.3		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

5.4		

Geboorteplaats

|

5.5		

Geboorteland

|

5.6		

Nationaliteit

|
> Kruis aan welke situatie van toepassing is

5.7		

Burgerlijke staat

n ongehuwd

n gehuwd n geregistreerd partnerschap

n gescheiden

n weduwe/weduwnaar

> Kruis aan welke situatie van toepassing is

5.8		Huidige verblijfadres en
huidige contactgegevens

n Het adres en contactgegevens zijn bekend				 (vul de gevraagde gegevens hieronder in)
n Het adres en contactgegevens zijn onbekend, omdat? (vul verder in op de volgende pagina)
Straat																										Nummer

|																											|
Postcode										 Plaats

|												|
Telefoon														E-mail

|																|
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Plaats afhalen mvv (als de aanvraag wordt ingewilligd)
Nederlandse ambassade of consulaat in het land van herkomst (of van bestendig verblijf). Bestendig verblijf
wordt onder andere aangenomen indien uw gezinslid verblijft in een land op basis van een verblijfsvergunning
met een geldigheidsduur van drie maanden of meer. Het bestendig verblijf in dat land dient met bewijsstukken
te worden onderbouwd.
Als er geen Nederlandse ambassade of consulaat is dan moet de MVV worden opgehaald in het dichtstbijzijnde
land waar wel een vertegenwoordiging is. Als de vreemdeling de mvv komt ophalen in Ethiopië of Kenia, geeft
u dan ook het telefoonnummer waarop de vreemdeling te bereiken is.

6.1		

Plaats

|

6.2		

Land

|
|

6.3		Telefoonnummer

Als de IND aanvullende gegevens nodig heeft over de identiteit van de vreemdeling en de gezinsband, dan wordt de vreemdeling uitgenodigd voor een interview op de ambassade. Het is noodzakelijk dat de ambassade kan bellen met de nareiziger(s) voor het maken van nadere afspraken.
Daarom dient u een telefoonnummer in te vullen waarop de vreemdeling bereikbaar is.

7		

Identificatie
Voeg bij de aanvraag de volgende kopieën toe:
Van uzelf:
• een kopie van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.
Van de vreemdeling:
•	een kopie van de pagina’s met identiteitsgegevens en geldigheidsduur van het paspoort. Kopieer ook de
pagina’s met reisstempels. Het is niet nodig om lege pagina’s te kopiëren.
Indien de vreemdeling niet over een (eigen) paspoort beschikt kruis dan hieronder aan wat van toepassing is:
n	De vreemdeling beschikt niet over een eigen geldig paspoort. In dat geval voegt u zoveel mogelijk andere
bewijsmiddelen toe waaruit de identiteit en nationaliteit blijken.
n	De vreemdeling is jonger dan 18 jaar en staat bijgeschreven in het geldige paspoort van zijn ouder. U voegt
de kopieën van dat paspoort toe, inclusief de pagina’s met de identiteitsgegevens, geldigheidsduur van het
paspoort en de reisstempels. Het is niet nodig om lege pagina’s te kopiëren.
Voor de meeste Nederlandse ambassades in het buitenland is een identiteitsbewijs met pasfoto nodig om
toegang te kunnen krijgen tot de ambassade. Dit geldt in ieder geval voor de ambassade in Ethiopië en Kenia.
De IND vraagt een kopie van dit identiteitsbewijs toe te voegen aan deze aanvraag.
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Ondertekening
Als u dit formulier ondertekent, krijgt u rechten en plichten. Als u niet weet welke rechten en plichten dit zijn,
kijk dan op www.ind.nl.

>

n Ik heb de aanvraag binnen de drie-maanden-termijn ingediend.
n Ik heb de aanvraag buiten de drie-maanden-termijn ingediend. > Geef hieronder aan wat de oorzaak daarvan is.

Kruis aan wat van toepassing is

|

>

Kruis aan

n Ik heb de ondertekende bijlage ‘Verklaring referent’ bijgevoegd.

>

Kruis aan

n Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering
van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens
daarvoor nodig hebben. Ik geef wijzigingen in de situatie van mij en/of de vreemdeling die gevolgen hebben voor het verblijfsrecht, direct door aan de IND. Ik ben mij ervan bewust dat wanneer ik dit niet doe, dit
gevolgen kan hebben voor mijn positie als referent of de verblijfsrechtelijke positie van mijn gezinslid als
vreemdeling. Ik weet dat mij een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Ik weet wat de rechten en de
plichten van de vreemdeling en de referent zijn.
Ik lever dit formulier en						

(aantal) bijlagen/bewijsstukken in.

|

8.1		

Naam

8.2		

Plaats en datum

|																		

8.3		

Handtekening

|

Plaats																	Dag		Maand		Jaar

9		

Indienen van de aanvraag
U hebt alle benodigde bewijsmiddelen verzameld die nodig zijn voor de aanvraag. Wanneer u niet in Nederland
verblijft, kunt u de aanvraag laten indienen door uw referent in Nederland of u richt zich tot de Nederlandse
ambassade of consulaat in uw land van herkomst om een aanvraag om een mvv in te dienen.
U stuurt het aanvraagformulier, de bijlagen en de gevraagde bewijsmiddelen per post op naar de IND.
Stuur nooit originele bewijsmiddelen op. U moet goed leesbare en volledige kopieën van de originele
bewijsmiddelen opsturen. Gebruik geen nietjes of paperclips. Stuur geen USB sticks, CD’s, DVD’s en
dergelijke mee. Stop alle bewijsmiddelen in een enveloppe met voldoende postzegels.
Stuur uw aanvraag naar het volgende adres:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 287
7600 AG Almelo
Wat gebeurt er met uw aanvraag?
Als u uw aanvraag hebt ingediend bij de IND dan beoordeelt de IND uw aanvraag. Als uw aanvraag niet
compleet is, kan de IND uw aanvraag niet goed beoordelen. U ontvangt schriftelijk bericht als uw aanvraag
is afgehandeld. Als uw aanvraag wordt ingewilligd, ontvangt u ook een brief met informatie over de nader te
volgen procedure.
Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is
die de gegevens van uw verzoek of aanvraag verwerkt. De IND doet dit om uw verzoek of aanvraag te kunnen
behandelen. Vragen die u hebt over deze gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen naar de
IND, Postbus 287, 7600 AG Almelo. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te
schermen.
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Toestemmingsverklaring
Hierbij verklaar ik dat de achterblijvende ouder van het kind

>

Vul in naam en geboortedatum kind(eren)

|

>

Kruis aan wat van toepassing is

n w
 el in staat is om de toestemmingsverklaring te ondertekenen waarmee hij/zij instemt met het vertrek van
dit kind naar Nederland.
n niet in staat is om de toestemmingsverklaring te ondertekenen waarmee hij/zij instemt met het vertrek van
dit kind naar Nederland. Motiveer waarom niet.
n de toestemmingsverklaring niet wil ondertekenen. Motiveer waarom niet.
n geprobeerd heb de ‘toestemmingsverklaring’ te verkrijgen. Geef hier onder concreet met gedetailleerde
voorbeelden aan welke inspanningen u wanneer heeft ondernomen en wat de resultaten daarvan zijn.

|

10.1		

V-nummer
Achternaam (zoals in het paspoort)

10.2		

Naam

|
Voornamen

|
Dag			Maand		Jaar								Nationaliteit

10.3		

			|

Geboortedatum en nationaliteit

Plaats																	Dag		Maand		Jaar

10.4		

Plaats en datum

|																		

10.5		

Handtekening

|
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Appendix
Declaration of consent of the parent
remaining behind
I hereby declare that I consent to the departure of my child for the Netherlands.

> Please tick the applicable situation

n Departure of my biological child		

1		
1.1		

n Departure of my foster child

Details of my child

V-number (if known)
Surname as stated in the passport

1.2		

|

Name

First names

|
> Please tick the applicable situation										Day			Month		Year

1.3		

Sex and Date of birth

n Male n Female												

1.4		

Place of birth

|

1.5		

Country of birth

|
While in the Netherlands my child will be living with the family of his/her biological or foster father/mother:

> Please tick the box to show who your child will be
living with

2		

n Father			

n Mother			 n Foster father			

n Foster mother

Details of the parent with whom your child will be living in the Netherlands
Surname as stated in the passport

2.1		

|

Name

First names

|
Day				Month		Year						Nationality

2.2		

|

Date of birth and Nationality

3		
3.1		

Name

Signing
I am aware that not completing this declaration of consent truthfully may affect my child’s right to stay in the
Netherlands. I am also aware that, if I can not show any id-document with my signature on it I have to go to the
Dutch embassy to have my DNA-samples taken.

|
Place																		Day			Month		Year

3.2		

Place and date

|																		
Signature

3.3		Signature

|																|
7039 | 16-a

Bijlage
Verklaring referent (familie en gezin)

Lees eerst de toelichting op pagina 2

1		

Gegevens van de referent
Achternaam (zoals in het paspoort)

1.1		

|

Naam

Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is											

1.2		

Geslacht en geboortedatum

Maand		

Jaar

n Man n Vrouw													
Geboorteplaats													

1.3		

Dag		

Geboorteplaats en geboorteland

Geboorteland

|																 |
Straat																										

1.4		Waar bewaart u de administratie over
de vreemdeling?

|																											 |
Postcode										

			

2		

Nummer

Plaats

|

Gegevens van de vreemdeling
Achternaam (zoals in het paspoort)

2.1		

|

Naam

Voornamen

|
> Kruis aan wat van toepassing is											

2.2		

Maand		

Jaar

n Man n Vrouw													

Geslacht en geboortedatum

Geboorteplaats													

2.3		

Dag		

Geboorteplaats en geboorteland

3		

Geboorteland

|																 |

Ondertekening door referent
Ik verklaar dat ik mij referent stel als bedoeld in artikel 2a van de Vreemdelingenwet voor de volgende
vreemdeling voor wie een verblijfsvergunning wordt aangevraagd.
Plaats																	

3.1		

Plaats en datum

|																		

3.2		

Handtekening

|

b23

Dag		

Maand		

Jaar

2 van 2

Als u verblijf aanvraagt voor een vreemdeling, bent u de referent.
Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Als referent moet u
zorgen dat de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden voor een
verblijfsvergunning. Niet alleen bij de aanvraag voor een verblijfs
vergunning, maar ook daarna. Als de vreemdeling niet meer rechtmatig
in Nederland kan verblijven, bent u er als referent voor verantwoordelijk
dat de vreemdeling Nederland verlaat.
Let op! Als u (mede) om overkomst vraagt van een kind dat niet uw eigen
kind is, maar een kind uit een vorige relatie van uw echtgenoot/partner,
dan moet niet u maar uw echtgenoot/partner de referentverklaring ten
aanzien van het kind invullen.

Informatieplicht
U bent verplicht om wijzigingen in uw situatie, die van invloed kunnen
zijn op de verblijfsvergunning, binnen 4 weken te melden aan de IND.
Hiervoor gebruikt u het ‘meldingsformulier voor familie en gezin, dat
u vindt op www.ind.nl. Op dit formulier staat welke wijzigingen u moet
melden.
Administratieplicht
U bent verplicht relevante informatie over de vreemdeling te verzamelen
en te bewaren. Welke gegevens u verplicht ben te bewaren vindt u terug
in het Voorschrift Vreemdelingen. U moet deze bewijsmiddelen bewaren
tot 5 jaar nadat u niet meer de referent bent van de vreemdeling.
De IND kan op elk moment gegevens opvragen om na te gaan of u aan
uw verplichtingen hebt voldaan.
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Bijlage
Aanvraag DNA-onderzoek
bij gezinshereniging
U heeft gezinshereniging aangevraagd (al dan niet in het kader van nareis).
Wie een dergelijke aanvraag indient, moet aantonen dat er sprake is van
een gezinsband. Meestal gaat dat met behulp van officiële (gelegaliseerde)
documenten. Wanneer die documenten buiten uw schuld ontbreken,
kan DNA-onderzoek uitkomst bieden. Hier kunt u lezen hoe DNA-onderzoek in z’n werk gaat.
Wat is DNA-onderzoek
Elk persoon heeft unieke kenmerken. Deze kenmerken zijn vastgelegd
in ons DNA. Al onze lichaamscellen bevatten dit DNA. Iedereen geeft een
deel van deze unieke kenmerken door aan zijn of haar kinderen.
Vader, moeder en kinderen hebben dus voor een deel hetzelfde DNA.
Bij DNA-onderzoek vergelijkt men het DNA van uw gezinsleden.
Mogelijke uitkomsten
• DNA-onderzoek geeft alleen zekerheid over de biologische ouderkind-relatie. Als het gaat om pleegkinderen of geadopteerde kinderen
heeft DNA-onderzoek geen zin.
• Uit DNA-onderzoek kan (met zekerheid) worden vastgesteld dat u niet de
vader of moeder van een kind bent.
• Uit DNA-onderzoek kan (met zekerheid) worden vastgesteld dat u wel de
vader of moeder van een kind bent.
• Als het DNA-onderzoek bij beide ouders wordt uitgevoerd, kan
blijken dat één van hen niet de biologische ouder van het kind is.
Hoe verloopt het onderzoek?
Als u gezinshereniging heeft aangevraagd en het is voor u onmogelijk
om aan de noodzakelijke documenten te komen, biedt de Immigratieen Naturalisatiedienst (IND) u een DNA-onderzoek aan. U moet dan dit
formulier invullen om aan te geven dat u gebruik wil maken van
DNA-onderzoek. Het onderzoek houdt in dat wangslijm bij u, uw
echtgeno(o)t(e) en kind(eren) wordt afgenomen en onderzocht.
Door het DNA in dit wangslijm te vergelijken, kan vastgesteld worden
of u de biologische ouder(s) van het kind of de kinderen bent.
Afname van DNA in Nederland vindt plaats bij de IND in Utrecht. In het
buitenland wordt DNA afgenomen op een ambassade of consulaat.
De afname in stappen
Het DNA-onderzoek is niet pijnlijk en niet schadelijk voor de gezondheid.
1. De identiteit wordt vastgesteld.
2.	Van het identiteitsbewijs (indien aanwezig) wordt een kopie gemaakt.
3. De mond wordt met water gespoeld.
4.	Er wordt wangslijm afgenomen van de binnenkant van uw wang.
Dit gebeurt met een wattenstaafje.
5. Het formulier deel 2 wordt ondertekend.
6.	Het DNA-materiaal wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch
Instituut (NFI).
7. Het NFI stuurt de uitslag van het DNA-onderzoek naar de IND.

Wat gebeurt er met de uitslag van het onderzoek?
De IND betrekt de uitslag van het DNA-onderzoek bij de beslissing over
uw aanvraag om gezinshereniging. Het afgenomen DNA-materiaal
en de bijbehorende gegevens worden na zes maanden vernietigd.
Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
Meer informatie
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u terecht
op www.ind.nl of bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het
land waar u woont. Contact opnemen met de IND kan op verschillende
manieren.
Telefoon
De IND is bereikbaar via 088 043 04 30 (voor dit informatienummer
betaalt u uw gebruikelijke tarief ). Vanuit het buitenland belt u
+31 88 043 04 30. Hebt u een vraag over de stand van zaken van uw
lopende aanvraag? Houd dan de volgende gegevens paraat:
• V-nummer, indien bekend;
• Naam en voornaam (eventueel meisjesnaam);
• Geboorteplaats en geboortedatum;
• Nationaliteit.
Brief of e-mail
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 287, 7600 AG Almelo
E-mail: klantinformatiecentrum@ind.minvenj.nl
Of gebruik het e-mailformulier op www.ind.nl > Contact
Klachten
Als u een klacht hebt over de wijze waarop je door de IND bent behandeld, adviseren wij u te kijken op www.ind.nl > Klantdienstwijzer >
Contact > Ik wil een klacht indienen. Hier vindt u een klachtenformulier.
Dit formulier kunt u invullen, printen en per post sturen naar:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 10, 7600 AA Almelo
Schrijft u liever een brief? Stuur deze dan ook naar bovenstaand
postadres. U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de IND.
Het telefoonnummer is 088 043 04 70.
Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te
informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw aanvraag
verwerkt. De IND doet dit om uw aanvraag te kunnen behandelen.
Vragen die u hebt over deze gegevensverwerking kunt u stellen door een
brief te sturen naar de IND, Postbus 287, 7600 AG Almelo. U kunt hier
ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens.
Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te
wijzigen, te verwijderen of af te schermen.
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2 van 4

>

In te vullen door IND

V-nummer aanvrager												

Locatie IND													

Contactpersoon IND

|															 |

1		

DNA-onderzoek (in te vullen door hoofdpersoon)
Achternaam en voornamen

1.1		

Naam aanvrager

|
> Kruis aan wat van toepassing is		

									

1.2		

Geslacht en geboortedatum

n Man n Vrouw													

1.3		

Nationaliteit

|

Dag		

Maand		

Jaar

Straat																										

1.4		

Woonadres

Nummer

|																											 |
Postcode										

			

Plaats

|

Nummer paspoort, identiteitskaart, etc.

1.5		

Legitimatiebewijs

1.6		

V-nummer

|

Achternaam en voornamen

1.7		Gegevens gezinslid 1

|
Geslacht

> Kruis aan wat van toepassing is		

						

Geboortedatum

n Man n Vrouw													
Nationaliteit

|
Relatie tot de hoofdpersoon

> Kruis aan wat van toepassing is

n Kind n Ouder n Echtgeno(o)t(e)
V-nummer > In te vullen door IND

Achternaam en voornamen

1.8		Gegevens gezinslid 2

|
Geslacht

> Kruis aan wat van toepassing is		

						

Geboortedatum

n Man n Vrouw													
Nationaliteit

|
Relatie tot de hoofdpersoon

> Kruis aan wat van toepassing is

n Kind* n Ouder n Echtgeno(o)t(e) n Biologische broer/zus**
* Als kind van hoofdpersoon: dit kind is het biologisch kind van?

n Aanvrager			

n Gezinslid, nummer:			

n Aanvrager en gezinslid, nummer:

** Als broer of zus van minderjarige hoofdpersoon: heeft dit gezinslid dezelfde vader en moeder als de hoofdpersoon?

n Ja		

Nee, enkel kind van gezinslid n 1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 6		

(Kruis aan wat van toepassing is)

V-nummer > In te vullen door IND

Achternaam en voornamen

1.9		Gegevens gezinslid 3

|
Geslacht

> Kruis aan wat van toepassing is		

						

Geboortedatum

n Man n Vrouw													
Nationaliteit

|
Relatie tot de hoofdpersoon

> Kruis aan wat van toepassing is

n Kind* n Biologische broer/zus**
* Als kind van hoofdpersoon: dit kind is het biologisch kind van?

n Aanvrager			

n Gezinslid, nummer:			

n Aanvrager en gezinslid, nummer:

** Indien broer of zus van minderjarige hoofdpersoon: heeft dit gezinslid dezelfde vader en moeder als de hoofdpersoon?

n Ja		

Nee, enkel kind van gezinslid n 1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 6		

V-nummer > In te vullen door IND

b31

(Kruis aan wat van toepassing is)
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Ministerie van Veiligheid en Justitie

Achternaam en voornamen

1.10		Gegevens gezinslid 4

|
Geslacht

> Kruis aan wat van toepassing is		

						

Geboortedatum

n Man n Vrouw													
Nationaliteit

|
Relatie tot de hoofdpersoon

> Kruis aan wat van toepassing is

n Kind* n Biologische broer/zus**
* Als kind van hoofdpersoon: dit kind is het biologisch kind van?

n Aanvrager			

n Gezinslid, nummer:			

n Aanvrager en gezinslid, nummer:

** Indien broer of zus van minderjarige hoofdpersoon: heeft dit gezinslid dezelfde vader en moeder als de hoofdpersoon?

n Ja		

Nee, enkel kind van gezinslid n 1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 6		

(Kruis aan wat van toepassing is)

V-nummer > In te vullen door IND

Achternaam en voornamen

1.11		Gegevens gezinslid 5

|
Geslacht

> Kruis aan wat van toepassing is		

						

Geboortedatum

n Man n Vrouw													
Nationaliteit

|
Relatie tot de hoofdpersoon

> Kruis aan wat van toepassing is

n Kind* n Biologische broer/zus**
* Als kind van hoofdpersoon: dit kind is het biologisch kind van?

n Aanvrager			

n Gezinslid, nummer:			

n Aanvrager en gezinslid, nummer:

** Indien broer of zus van minderjarige hoofdpersoon: heeft dit gezinslid dezelfde vader en moeder als de hoofdpersoon?

n Ja		

Nee, enkel kind van gezinslid n 1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 6		

(Kruis aan wat van toepassing is)

V-nummer > In te vullen door IND

Achternaam en voornamen

1.12		Gegevens gezinslid 6

|
Geslacht

> Kruis aan wat van toepassing is		

						

Geboortedatum

n Man n Vrouw													
Nationaliteit

|
Relatie tot de hoofdpersoon

> Kruis aan wat van toepassing is

n Kind* n Biologische broer/zus**
* Als kind van hoofdpersoon: dit kind is het biologisch kind van?

n Aanvrager			

n Gezinslid, nummer:			

n Aanvrager en gezinslid, nummer:

** Indien broer of zus van minderjarige hoofdpersoon: heeft dit gezinslid dezelfde vader en moeder als de hoofdpersoon?

n Ja		

Nee, enkel kind van gezinslid n 1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 6		

(Kruis aan wat van toepassing is)

V-nummer > In te vullen door IND

Achternaam en voornamen

1.13		Gegevens achterblijvende ouder

|
Geslacht

> Kruis aan wat van toepassing is		

						

Geboortedatum

n Man n Vrouw													
Nationaliteit

|
Ouder van > Kruis aan wat van toepassing is

n gezinslid 1		

n gezinslid 2		

n gezinslid 3		

n gezinslid 4		

Mijn gezinsleden zijn bereikbaar op het volgende telefoonnummer

1.14		

Recente contactgegevens gezinsleden
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n gezinslid 5		

n gezinslid 6

4 van 4

2		

Ondertekening aanvrager
Ik verleen toestemming om van voornoemde gezinslid(leden) DNA-materiaal af te nemen. Ik stem ermee in
dat de uitkomsten van het onderzoek uitsluitend worden gebruikt bij de beoordeling van de aanvraag voor
gezinshereniging. Mijn gezinsleden melden zich bij de Nederlandse vertegenwoordiging te:

2.1		Plaats Nederlandse
vertegenwoordiging

|

2.2		

|																		

Plaats en datum

Plaats																	

Dag		

Maand		

Jaar

Handtekening (Vraagt u om overkomst van uw ouders en bent u jonger dan 12, dan dient uw voogd deze verklaring namens u te ondertekenen)

2.3		

Handtekening

|
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