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1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding    
In deze werkinstructie wordt uiteengezet wanneer sprake is van een DNA-
onderzoek in gezinsherenigings/gezinsvormingszaken binnen de processen 
regulier en asiel. Deze werkinstructie is niet van toepassing binnen het 
proces naturalisatie. Daarvoor geldt werkinstructie 2008/3 DNA onderzoek 
en identificerende vragen. Met het uitbrengen van deze werkinstructie 
vervalt Werkinstructie 2011/12 voor de processen regulier en asiel. 
 
Verder wordt in deze werkinstructie de werkwijze uiteengezet bij het stellen 
van identificerende vragen. 
Deze werkinstructie is van toepassing wanneer sprake is van bewijsnood bij 
het aantonen van de gezinsband (zie hoofdstuk B2/8 Vc, C2/6 en C14/6.2 en 
C3/2.3.6.3).  

  
2. 2. 2. 2. AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen        
In de Circulaire ‘legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken 
betreffende de staat van personen, alsmede de toepassing van DNA-onderzoek 
in een aantal gevallen waarin bewijsstukken ontbreken’ van 1 januari 2011, is 
de toepassing van DNA-onderzoek geregeld. Als uitgangspunt geldt dat de 
gezinsband en de afstammingsrelatie wordt aangetoond met documenten. 
Als er geen documenten zijn en er sprake is van bewijsnood, kan met een 
DNA-onderzoek worden vastgesteld of sprake is van een biologische relatie 
tussen ouder(s) en kind(eren). 
 
Bij een aanvraag om gezinshereniging van echtgeno(o)t(e)/partners waarbij 
wordt gesteld dat beiden de biologische ouders zijn van de kinderen  moet, 
in geval van bewijsnood, DNA-onderzoek worden aangeboden aan de 
hoofdpersoon, de echtgeno(o)t(e)/partner en de kind(eren). De uitkomst 
van het DNA-onderzoek met betrekking tot de kinderen kan ook relevant 
zijn voor het vaststellen van de relatie tussen de hoofdpersoon en diens 
echtgeno(o)t(e)/partner (de gestelde andere ouder). 

 
Deelname aan een DNA-onderzoek geschiedt vrijwillig. Bij weigering 
hieraan mee te werken zal de aanvraag (of het verzoek om advies) van de 
gezinsleden worden afgewezen, nu de afstammingsrelatie immers niet kan 
worden vastgesteld. 
 
Als DNA-onderzoek niet kan, omdat er bijvoorbeeld geen 
afstammingsrelatie is, kan de gezinsband aangetoond worden met 
identificerende vragen (zie paragraaf 7). 

 
2.1 Hoe wordt bepaald 2.1 Hoe wordt bepaald 2.1 Hoe wordt bepaald 2.1 Hoe wordt bepaald of of of of DNA onderzoek aan de orde is?DNA onderzoek aan de orde is?DNA onderzoek aan de orde is?DNA onderzoek aan de orde is?    
 
2.1.1 Zijn er documenten?2.1.1 Zijn er documenten?2.1.1 Zijn er documenten?2.1.1 Zijn er documenten?    
Als gelegaliseerdegelegaliseerdegelegaliseerdegelegaliseerde    documentendocumentendocumentendocumenten worden overgelegd waaruit de 
familierechtelijke relatie blijkt, is daarmee in de regel de gezinsband 
voldoende aangetoond. Bij twijfel aan de inhoud van gelegaliseerde 
documenten kan een verificatieonderzoek worden opgestart. 
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Als er nietnietnietniet----gelegaliseerde documentengelegaliseerde documentengelegaliseerde documentengelegaliseerde documenten zijn overgelegd en niet verlangd kan 
worden dat de documenten gelegaliseerd worden, kunnen deze als bewijs 
dienen. Wel moeten deze documenten altijd worden onderzocht door 
Bureau Documenten van de IND. 
Als op voorhand duidelijk is dat geen waarde kan worden gehecht aan de 
overgelegde documenten (bijvoorbeeld omdat deze zijn afgegeven in een 
land waarin geen internationaal erkend bevoegd gezag is, zoals Somalië), 
worden de documenten wél naar het Bureau Documenten van de IND 
gestuurd, voor de opbouw van vergelijkingsmateriaal.  
 
In de overige gevallen moet de hieronder beschreven werkwijze worden 
gevolgd. Originele documenten moeten altijd voor onderzoek worden 
aangeboden. Als slechts een kopie voorhanden is wordt eerst contact 
opgenomen met het Bureau Documenten om te bepalen of onderzoek 
zinvol is. 

 
Conclusies van het documentenonderzoek op basis waarvan de 
documenten kunnen dienen als bewijs, zijn de volgende. 
 

Soorten conclusies en Soorten conclusies en Soorten conclusies en Soorten conclusies en 
gradaties in gradaties in gradaties in gradaties in 
waarschijnlijkheidsconclusies:waarschijnlijkheidsconclusies:waarschijnlijkheidsconclusies:waarschijnlijkheidsconclusies:    

Mate van zekerheid conclusie:Mate van zekerheid conclusie:Mate van zekerheid conclusie:Mate van zekerheid conclusie:    

“echt” Absolute zekerheid. 
“met aan zekerheid grenzende 
  Waarschijnlijkheid echt” 

Bijna absolute zekerheid.  
 

“hoogstwaarschijnlijk echt” Grote mate van zekerheid.  

“waarschijnlijk echt” Behoorlijke mate van zekerheid.  
“zeer wel mogelijk echt” Iets minder zekerheid dan de conclusie 

“waarschijnlijk”.  
“mogelijk echt” Laagste vorm van zekerheid.  

 
 
De conclusie over de echtheidechtheidechtheidechtheid van het document geeft een oordeel over het 
document zonder enige personaliagegevens, zonder handtekeningen, 
stempelafdrukken, legeszegels en zonder een oordeel over de afgifteperiode. 
De conclusie over de opmaak en afgifteopmaak en afgifteopmaak en afgifteopmaak en afgifte van het document geeft een oordeel 
over de wijze van invulling van de personalia, en over de handtekeningen, 
stempelafdrukken, legeszegels en andere toevoegingen die zich op het 
document bevinden bij afgifte door de autoriteiten. Hieronder worden ook 
Apostilles en legalisaties door Nederlandse vertegenwoordigingen verstaan. 
De conclusie over de inhoudinhoudinhoudinhoud van het document geeft een oordeel over het 
plaatsvinden of vaststellen van het (recht)sfeit. 

 
Indien één van de bovenstaande waarschijnlijkheidconclusies is getrokken 
en er voor het overige geen reden is om te twijfelen aan de inhoud van het 
document, kan de familierechtelijke relatie worden aangenomen en hoeft 
geen DNA-onderzoek plaats te vinden. De genoemde 
waarschijnlijkheidsconclusies moeten gelden: 
1. voor het onderzoek naar de technische echtheid van het document én; 
2. voor het onderzoek naar de opmaak en afgifte van het document én; 
3. voor het onderzoek naar de inhoud van het document. 
 
Zie paragraaf 2.2.2.1 voor de werkwijze bij mvv-aanvragen in het kader van 
nareis als het documentenonderzoek geen of onvoldoende bewijs levert. 

 
2.1.1.1 Het document is niet echt  
Bij asielprocedures (waaronder nareis) geldt dat, als de documenten vals, 
vervalst of niet echt worden bevonden, alsnog een interview met 
identificerende vragen (ter vaststelling van de identiteit en gezinsband) en 
eventueel een DNA-onderzoek wordt aangeboden. In reguliere procedures 
wordt de aanvraag om gezinshereniging afgewezen omdat onjuiste gegevens 
zijn verstrekt. 
 
Als na documentonderzoek nog twijfel over de authenticiteittwijfel over de authenticiteittwijfel over de authenticiteittwijfel over de authenticiteit van de 
overgelegde documenten bestaat of als geen nader documentonderzoek 
(bijv. vanwege ontbreken van referentiemateriaal) heeft kunnen plaats-
vinden, kan de identiteit van de gezinsleden en de (familierechtelijke)relatie 
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tussen de gezinsleden en de hoofdpersoon op andere wijze worden 
aangetoond. Dit houdt in dat in die gevallen bij biologische kinderen alsnog 
DNA-onderzoek kan plaatsvinden en bij pleegkinderen, dan wel 
echtgenote(n)of partner(s), identificerende vragen kunnen worden gesteld.  
 
In specifieke gevallen kan, ook als gelegaliseerde en geverifieerde gelegaliseerde en geverifieerde gelegaliseerde en geverifieerde gelegaliseerde en geverifieerde 
documentendocumentendocumentendocumenten zijn overgelegd, nog twijfel bestaan over de gezinsband. 
Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij tegenstrijdige verklaringen. Bij 
verdenking van misbruik of fraude kan, ook bij gelegaliseerde en 
geverifieerde documenten, DNA-onderzoek worden aangeboden.  
 
Bij hier te lande geboren kinderen kan de gezinsband met de aangifte van de 
geboorte van dit kind worden aangetoond en is DNA-onderzoek in beginsel 
niet aan de orde. 

 
De voorwaarden waaronder DNA-onderzoek kan worden aangeboden 
verschillen per proces (zie hieronder paragraaf 2.2). 

 
2.1.2 Zijn er geen documenten?2.1.2 Zijn er geen documenten?2.1.2 Zijn er geen documenten?2.1.2 Zijn er geen documenten?    
Als er geen documenten zijn, kan sprake zijn van bewijsnood. De 
bewijsnood kan worden opgeheven door het aanbieden van DNA-
onderzoek. In reguliere procedures kan sprake zijn van bewijsnood als de 
registers van de burgerlijke stand in het betreffende land niet bestaan, 
onvolledig of onbetrouwbaar zijn, of als daar geen documenten kunnen 
worden verkregen vanwege de politieke situatie en het om die reden 
aannemelijk wordt geacht dat het ontbreken van documenten niet aan 
betrokkenen is toe te rekenen. Het uitgangspunt blijft wel dat het aan de 
vreemdeling is om aannemelijk te maken dat bij de betreffende autoriteiten 
om deze documenten is verzocht.  
In asielprocedures (waaronder nareis) kan van bewijsnood sprake zijn als 
het aannemelijk wordt geacht dat het ontbreken van documenten niet aan 
betrokkenen is toe te rekenen. 
 
2.2. Specifieke beleidskaders 2.2. Specifieke beleidskaders 2.2. Specifieke beleidskaders 2.2. Specifieke beleidskaders     
 
2.2.1 Regulier2.2.1 Regulier2.2.1 Regulier2.2.1 Regulier    
Bij gezinsherenigingszaken worden in beginsel officiële originele en 
gelegaliseerde documenten overgelegd om de familierechtelijke relatie aan 
te tonen.  
In een procedure over gezinshereniging tussen ouder(s) en (minderjarige 
en/of meerderjarige) kind(eren) wordt in beginsel pas op de mogelijkheid 
van DNA-onderzoek gewezen, nadat bewijsnood is vastgesteld èn is 
vastgesteld dat aan de overige toelatingsvoorwaarden wordt voldaan.  
Als op voorhand twijfel bestaat over de gezinsband en deze gezinsband ook 
niet met documenten kan worden aangetoond kan DNA-onderzoek in 
uitzonderingssituaties gelijk al worden aangeboden (dus ook als nog niet 
vast is komen te staan dat aan de overige voorwaarden wordt voldaan). 
Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij vermoedens van kinderhandel.  

 
2.2.2 Asiel2.2.2 Asiel2.2.2 Asiel2.2.2 Asiel (waaronder nareis (waaronder nareis (waaronder nareis (waaronder nareis en Dublinzaken en Dublinzaken en Dublinzaken en Dublinzaken))))    
Voor documenten van asielgerelateerde (nareizende) gezinsleden geldt geen 
legalisatie-eis. Als in asielgerelateerde procedures documenten worden 
aangeboden, dienen deze eerst voor onderzoek te worden voorgelegd aan 
Bureau Documenten (zie hierboven, paragraaf 2.1.1), ook al zijn deze 
gelegaliseerd. 
 
Het aanbieden van DNA-onderzoek is bij asielprocedures (waaronder 
nareis) aan de orde als betrokkenen niet beschikken over familierechtelijke 
documenten en zij aannemelijk maken dat hen dit niet is toe te rekenen.  
 
Omdat aan Somalische documenten minder tot geen waarde kan worden 
gehecht, wordt geadviseerd deze niet voor onderzoek aan Bureau 
Documenten voor te leggen. Wel wordt verzocht de eventueel overgelegde 
documenten aan Bureau Documenten op te sturen zodat 
vergelijkingsmateriaal kan worden opgebouwd. 

 
2.2.2.1 Nareis2.2.2.1 Nareis2.2.2.1 Nareis2.2.2.1 Nareis    
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DNA-onderzoek bij de gezinsleden tijdens asielprocedure van de 
hoofdpersoon 
 
DNA-onderzoek kan (na vaststelling van bewijsnood) binnen de 
asielprocedure aan de gezinsleden worden aangeboden indien: 

• De gezinsleden tijdens de behandeling van de asielaanvraag van de 
hoofdpersoon nareizen (zonder mvv); 

• De gezinsleden gelijktijdig met de hoofdpersoon zijn ingereisd; 

• tijdens de asielprocedure van de hoofdpersoon blijkt dat de 
gezinsleden eerder zijn ingereisd,  

 
Wel moet vaststaan dat de asielaanvraag van de hoofdpersoon inwilligbaar 
is. DNA-onderzoek wordt niet opgestart als de asielaanvraag van de 
hoofdpersoon wordt afgewezen.  

 
DNA-onderzoek bij gezinsleden in de mvv- nareisprocedure 
DNA-onderzoek kan ook worden aangeboden als de gezinsleden binnen 
drie maanden na vergunningverlening aan de hoofdpersoon danwel na 
veiligstelling van deze nareistermijn een mvv-aanvraag indienen bij de 
Nederlandse ambassade in het buitenland.  
Indien geen familierechtelijke documenten zijn overgelegd en bewijsnood is 
vastgesteld, krijgen de biologische kinderen van de hoofdpersoon die in het 
bezit is gesteld van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, direct 
een DNA-onderzoek aangeboden om de biologische afstammingsrelatie 
vast te stellen, tenzij reeds bij de indiening van de aanvraag duidelijk is dat 
de biologische kinderen niet in aanmerking komen voor een afgeleide 
verblijfsvergunning (artikel 29, eerste lid, onder e en f, Vw).  
 
Indien er sprake is van een achterblijvende ouder die geen aanvraag heeft 
ingediend, dient deze ouder een toestemmingsverklaring te ondertekenen. 
Indien deze achterblijvende ouder zich niet kan identificeren, dient de 
ouder ook DNA-materiaal af te staan voor onderzoek. 

 
DNA-onderzoek bij alleenstaande minderjarige asielzoekers en nadien 
opduikende ouder(s) 
Ook is het mogelijk om in zaken van alleenstaande minderjarigen DNA-
onderzoek aan te bieden als (vermeende) ouder(s) alsnog opduiken, 
alvorens zij aan hen worden meegegeven. Deze handelwijze vindt echter 
slechts plaats als er twijfel is over de gezinsband. Hiervan kan bijvoorbeeld 
sprake zijn als geen familierechtelijke documenten kunnen worden 
overgelegd. In afwachting van de uitkomst van het DNA-onderzoek blijft het 
kind  onder voogdij van de Stichting Nidos geplaatst . Het kind wordt slechts 
dan meegegeven aan de (gestelde) ouder, als de uitslag van het DNA-
onderzoek hiertoe aanleiding geeft. Als de (gestelde) ouder weigert mee te 
werken aan dit DNA-onderzoek, wordt het kind dus niet meegegeven.  

 
DNA-onderzoek in hervestigingszaken 
DNA-onderzoek in hervestigingszaken (bij nareizigers van uitgenodigde 
vluchtelingen) levert in de praktijk uitvoeringsproblemen op. Het blijkt vaak 
niet of nauwelijks mogelijk dit onderzoek te laten plaatsvinden op een 
Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging, die de enige instantie is die 
zich hiermee bezig houdt als gezinsleden zich (nog) in het buitenland 
bevinden. Gezinsleden van in Nederland hervestigde personen krijgen niet 
altijd toestemming van de autoriteiten van het gastland om zich buiten het 
vluchtelingenkamp te begeven. Veelal wordt de uitreis pas toegestaan als de 
hervestiging in Nederland zeker is. In het stadium waarin het DNA-
onderzoek moet plaatsvinden, bestaat omtrent de hervestiging in Nederland 
juist nog geen zekerheid. Daarom is voor deze categorie nareizigers 
afgesproken om, als het niet mogelijk blijkt DNA-onderzoek uit te voeren, 
hiervan af te zien. Dit betekent dat wel wordt geprobeerd DNA-onderzoek 
door tussenkomst van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging te 
laten plaatsvinden, maar dat geen DNA-onderzoek plaatsvindt als dit niet 
mogelijk is. Er wordt dan ook geen DNA-onderzoek meer verricht als de 
uitgenodigde vluchtelingen en hun gezinsleden in Nederland zijn 
aangekomen. Wel moet geen twijfel bestaan over de voorwaarde van het 
feitelijk behoren tot het gezin van de uitgenodigde vluchteling.   

 
3. Werkwijze DNA3. Werkwijze DNA3. Werkwijze DNA3. Werkwijze DNA----onderzoekonderzoekonderzoekonderzoek    
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Voor een procesbeschrijving van het opstarten en verrichten van een DNA- 
onderzoek wordt verwezen naar BIJLAGE 1. 
 
DNA-onderzoek wordt opgestart door de IND medewerker die de aanvraag 
in behandeling heeft. Bij de behandeling van individuele zaken onderhoudt 
de IND-medewerker de contacten met het laboratorium dat het DNA-
onderzoek uitvoert via de mailbox DNA-onderzoek.unit3LC@ind.minbzk.nl, 
met  eventueel het Ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling DCM/VV) 
en met de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in het buitenland. 

 
3.1 Laboratorium  
Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verricht met ingang van  
1 augustus 2011 het DNA-onderzoek.  
 
3.2 Financiële bijdrage in het DNA- onderzoek  
Per 1 augustus 2011 wordt er aan de vreemdeling geen financiële bijdrage in 
de kosten van DNA-onderzoek gevraagd. De onderzoeken worden direct 
door de IND gefinancierd.  
 
3.3 Aanbod DNA-onderzoek 
De IND stelt eerst vast aan welke gezinsleden een DNA-onderzoek wordt  
aangeboden. De hoofdpersoon geeft aan voor welke kinderen hij om DNA-
onderzoek verzoekt en geeft de IND toestemming om de uitslag van het 
DNA-onderzoek te gebruiken in de procedure. Als de minderjarige kinderen 
van de hoofdpersoon zonder wettelijk vertegenwoordiger in het buitenland 
verblijven, geeft de hoofdpersoon ook toestemming voor de afname van 
DNA-materiaal (wangslijm) bij hen. Als de hoofdpersoon de verklaring 
waarin hij  toestemming geeft om de uitslag van het DNA onderzoek te 
gebruiken in de procedure niet ondertekent, ook niet nadat hij de 
gelegenheid heeft gehad om dit verzuim te herstellen, zal de aanvraag 
worden afgewezen.  
 
3.4 Afname DNA-materiaal 
De wijze waarop DNA-materiaal wordt afgenomen en de procedure die 
daarbij wordt gevolgd, staan beschreven in de procesbeschrijving . 

 
De identiteit van de personen bij wie een DNA-onderzoek wordt gedaan 
wordt met een verblijfsdocument of een paspoort aangetoond. Voor zover 
mogelijk is dit ook van toepassing in de asielprocedure. Een uitzondering 
geldt voor landen waar geen internationaal erkend centraal gezag is (bv. 
Somalië). Vreemdelingen in de asielprocedure die geen paspoort hebben, 
kunnen volstaan met een W-document.  

 
3.3.3.3.5555 Uitslag DNA Uitslag DNA Uitslag DNA Uitslag DNA----onderzoekonderzoekonderzoekonderzoek en contra en contra en contra en contra----expertiseexpertiseexpertiseexpertise    
 
3.5.1 Handelwijze bij een positieve uitslag  
Als de uitslag de biologische afstammingsrelatie bevestigt, wordt de 
aanvraag in beginsel ingewilligd (of wordt positief advies uitgebracht).  

 
3.5.2.Handelwijze bij een negatieve uitslag  
De hoofdpersoon, die de aanvraag heeft ingediend, wordt in beginsel 
opgeroepen voor een gehoor, waarbij deze in kennis wordt gesteld van de 
uitslag van het DNA-onderzoek. Gelet op de gevoeligheid van het onderwerp 
en de mogelijke consequenties voor de betrokken vreemdelingen, wordt 
hier zeer zorgvuldig mee omgegaan. Als de uitslag van het DNA-onderzoek 
negatief is, kan het wenselijk zijn eerst de moeder te confronteren met de 
uitslag van het onderzoek en haar om een reactie te vragen. Indien gewenst 
kan contact worden opgenomen met de DNA dossierhouder bij AUB. 
 
De IND stelt in een mvv-adviesprocedure bij een negatieve uitslag de 
ambassade hiervan in kennis, zodat het dossier niet open blijft staan. 
 
3.5.3 Contra-expertise 
Bij een negatieve uitslag van het DNA-onderzoek kunnen betrokkenen een 
contra-expertise laten verrichten. Het DNA-onderzoek wordt dan wel 
gedaan door een laboratorium dat geaccrediteerd is voor het verrichten van 
DNA verwantschapsonderzoek bij de Nederlandse Raad voor Accreditatie. 
Voor een actueel overzicht van geaccrediteerde laboratoria wordt verwezen 
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naar de website van de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl). Betrokkenen 
betalen zelf de kosten van een contra-expertise. 

 
3.3.3.3.6666    Afsluiting DNAAfsluiting DNAAfsluiting DNAAfsluiting DNA----procedureprocedureprocedureprocedure    
De uitslag van het DNA-onderzoek wordt in het externe dossier gevoegd. De 
IND is eigenaar van de uitslag en verstrekt desgewenst een kopie van de 
uitslag aan betrokkenen. Het DNA-materiaal en de uitslag van het 
onderzoek worden door het laboratorium vernietigd na zes maanden. 

 
4 4 4 4 AAAAlslslsls de vreemdeling zelf DNA de vreemdeling zelf DNA de vreemdeling zelf DNA de vreemdeling zelf DNA----onderzoek heeft laten verrionderzoek heeft laten verrionderzoek heeft laten verrionderzoek heeft laten verrichtenchtenchtenchten    
Als de vreemdeling zelf het initiatief neemt om DNA-onderzoek op te starten 
en de positieve uitslag hiervan overlegt, beoordeelt de IND of sprake is van 
bewijsnood. Als hiervan sprake is wordt de uitslag van het DNA onderzoek 
geaccepteerd. Wel moet het onderzoek dan zijn verricht door een 
geaccrediteerd laboratorium (zie hiervoor). DNA-onderzoeken die zijn 
verricht door andere laboratoria worden niet geaccepteerd. Als hiervan toch 
sprake is, biedt de IND alsnog aan mee te werken aan een DNA-onderzoek 
bij een geaccrediteerd laboratorium.  

 
5 Bijzondere situaties5 Bijzondere situaties5 Bijzondere situaties5 Bijzondere situaties    
DNA-onderzoek enkel ter identificatie van personen 
Als gevolg van een uitspraak van de rechter een aanvraag om 
gezinshereniging moet worden ingewilligd, zonder dat de gezinsband 
aannemelijk is geworden, kan het (bijvoorbeeld op verzoek van de 
ambassade voor het afgeven van een mvv) noodzakelijk worden geacht om 
alsnog DNA-onderzoek te laten plaatsvinden. Als dan alsnog wordt verzocht 
om een onderzoek naar de gezinsband, vraagt de IND de hoofdpersoon voor 
het te verrichten DNA-onderzoek om medewerking.  

 
6666 Werkwijze identificerende vragen Werkwijze identificerende vragen Werkwijze identificerende vragen Werkwijze identificerende vragen    
Als het niet mogelijk is de (feitelijke) gezinsband met (gelegaliseerde) 
documenten of een DNA-onderzoek vast te stellen is een interview met 
identificerende vragen mogelijk ter vaststelling van de (feitelijke) 
gezinsband. Dit is bijvoorbeeld het geval bij pleegkinderen in de 
nareisprocedure.  
 
Ook voor biologische kinderen in de nareisprocedure geldt dat in 
voorkomende gevallen identificerende vragen kunnen worden gesteld, om 
zo de feitelijke gezinsband te kunnen vaststellen. Dit gebeurt in ieder geval 
indien het een meerderjarig biologische kind betreft, om zodoende de 
afhankelijkheidsrelatie met de hoofdpersoon te kunnen vaststellen. Ook aan 
het minderjarige biologische kind kan een interview met identificerende 
vragen worden aangeboden ter vaststelling van de feitelijke gezinsband. Dit 
gebeurt in ieder geval indien het minderjarige kind niet samen met de 
andere ouder wenst over te komen of als het kinderen uit een eerder 
huwelijk van de hoofdpersoon of kinderen uit een eerder huwelijk van de 
partner van de hoofdpersoon betreft. 

 
In gevallen waarin sprake is van kinderen jonger dan 12 jaar kunnen de 
identificerende vragen worden gesteld aan de ouder of wettelijk 
vertegenwoordiger. In voorkomende gevallen kan ook aan het kind jonger 
dan 12 jaar identificerende vragen worden gesteld, bijvoorbeeld als de 
gezinsband niet met DNA-onderzoek kan worden vastgesteld of er fraude-
indicaties zijn.   

 
Bij mvv-procedures kan zowel de hoofdpersoon als de betrokkene in het 
buitenland worden geïnterviewd. Om de identiteit en de (feitelijke) 
gezinsband van de vreemdeling vast te kunnen stellen, voorziet de IND de 
diplomatieke vertegenwoordiging van aan betrokkene(n) in het buitenland 
te stellen vragen. Tevens stelt de IND de rapporten van eerste en nader 
gehoor die zijn opgemaakt in de asielprocedure van de hoofdpersoon ter 
beschikking aan de diplomatieke vertegenwoordiging. Gelet op de 
vertrouwelijkheid van de gegevens worden (onderdelen van) deze rapporten 
per diplomatieke post of via versleutelde email verzonden. Het gezinslid 
beantwoordt in persoon de vragen op de Nederlandse diplomatieke 
vertegenwoordiging. In overleg kan het gehoor simultaan worden 
afgenomen bij de hoofdpersoon in Nederland en de gezinsleden in het 
buitenland. De ambassade maakt van betrokkenen foto’s, die zij 
ondertekenen om hun identiteit bij afgifte van de mvv vast te stellen. De 
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Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging maakt naar aanleiding van 
het interview een rapport van bevindingen op en verzendt dit aan de IND.  

 
Als op basis van de beantwoording van de vragen geen twijfels bestaan over 
de identiteit en de (feitelijke) gezinsband, kan (als aan alle andere 
voorwaarden is voldaan) de aanvraag worden ingewilligd (of positief advies 
worden uitgebracht). In het EBV kan eventueel vermeld worden dat de 
ambassade wordt verzocht voor de betreffende vreemdeling(en) een laissez-
passer af te geven in situaties waarin geen paspoort is. Worden de twijfels 
niet weggenomen, volgt een negatieve beslissing. 

 
Standaardbrieven 
1. brief aan referent voor het aanbieden van DNA-onderzoek 
2. brief opdracht aan Ministerie van Buitenlandse Zaken 
3. brief aan referent met verzoek of gezinsleden zich melden op ambassade 
4. brief aan referent met uitnodiging voor wangslijmafname bij IND-loket 
 
De standaardbrieven m.b.t. het opstarten van DNA-onderzoek zijn te vinden 
in WIDS onder Extradoc in de map procesoverstijgend: DNA-onderzoek.  
 
BIJLAGE 
 
Procesbeschrijving DNA-onderzoek  
 



Procesbeschrijving DNA – Onderzoek 
 
 Actie Wie Termijn Documenten 

1 Aanbod DNA – Onderzoek   

 

IND  • Brief Bijlage 1 

• Deel I formulier 
“Aanvraag DNA-

onderzoek”  
(Bijlage 5) 

2 Formulier “Aanvraag DNA-onderzoek 
bij gezinshereniging” retour.  

 

Referent 14 dagen Deel I formulier “Aanvraag 
DNA-onderzoek”  

(Bijlage 5) 

Verzoek aan Ministerie van 

Buitenlandse Zaken om de ambassade 

/ het consulaat te informeren over 

DNA – Onderzoek. 
Adres: 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Directie Consulaire Zaken en 

Migratiebeleid 
Afdeling Vreemdelingen- en 

Visumzaken 
Postbus 20061 

2500 EB Den Haag 

 

 

 

IND 

  

 

 

Brief Bijlage 2 

3 

Brief aan referent melden gezinsleden 

voor afgifte DNA-materiaal   

IND  Brief Bijlage 3 

4 Signaal van Ministerie van 
Buitenlandse Zaken naar ambassade / 

consulaat 

BuiZa   

5 Afname DNA-materiaal in het 

buitenland 

 

BuiZa  Deel II formulier “Aanvraag 

DNA-onderzoek”  

(Bijlage 5) 

Verzenden DNA materiaal vanuit 
buitenland naar IND Loket Utrecht 

BuiZa   6 

E-mail naar IND: DNA materiaal is 

afgenomen of betrokkene is niet 
verschenen. Email adres:  

DNA-onderzoek.unit3LC@ind.minbzk.nl 

 

BuiZa 

  

7 Uitnodiging referent voor afgifte DNA-

materiaal 

IND 

Loket 

 Brief Bijlage 4 

8 Ontvangst DNA-materiaal uit het 

buitenland 

IND 

Loket 

  

9 Afname DNA-materiaal referent IND 
Loket 

 • Instructie afname 
wangslijm voor DNA-

onderzoek; (Bijlage 6) 

• Deel II formulier 

“Aanvraag DNA-

onderzoek” (Bijlage 5) 

10 Verzenden complete set DNA-materiaal 
naar NFI 

IND 
Loket 

 Doosje met adressticker  

11 DNA-onderzoek NFI   

12 Uitslag DNA-onderzoek naar IND. 
Adres: 

Immigratie- en Naturalisatiedienst 

Klantdirectie Regulier Sociaal 

Postbus 287 

7600 AG Almelo 

 
 

 

NFI 

 Bijlage 7 

13 Beoordeling IND   
 



Bijlage IBijlage IBijlage IBijlage I    
 
 
*Uw echtgenoot*echtgenote*partner heeft op * (datum) voor zichzelf en uw kind*kinderen een mvv-aanvraag 
ingediend.  
 
*Uw kind*kinderen heeft*hebben op * (datum) een mvv-aanvraag ingediend.  
 
Omdat de gezinsrelatie niet met documenten kan worden aangetoond, bied ik u aan een DNA-onderzoek uit te 
voeren. Hiermee kan de biologische afstammingsrelatie tussen u en het*de kind*kinderen *en tussen uw 
echtgenoot*echtgenote*partner* en de kind*kinderen worden aangetoond.  
 
Het DNA-onderzoek is vrijwillig.  
 
Als u instemt met het DNA-onderzoek, verzoek ik u deel I van het bijgevoegde formulier “Aanvraag DNA-
onderzoek” in te vullen, te ondertekenen en binnen twee weken twee weken twee weken twee weken te sturen naar: 
 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Klandirectie Regulier Sociaal    
Postbus 287 
7600 AG  ALMELO 
 
Zodra ik het aanvraagformulier heb ontvangen, zal ik u verder informeren over het DNA-onderzoek.  
 
Als u niet wil meewerken aan het DNA-onderzoek, verzoek ik u dit binnen twee weken twee weken twee weken twee weken aan mij mee te delen (zie 
voornoemd postadres).  
 
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 
 



Bijlage IIBijlage IIBijlage IIBijlage II    
 
 
Ik verzoek u de ambassade*het consulaat in * (plaats) opdracht te geven tot het afnemen van DNA-materiaal 
van de volgende vreemdeling(en). 
 
- naam * 

geboren op * 
nationaliteit: * 

- naam * 
geboren op * 
nationaliteit: * 

- naam * 
geboren op * 
nationaliteit: * 

 
Ter informatie heb ik een kopie van het “Aanvraagformulier DNA-onderzoek” bijgevoegd. 
 



Bijlage IBijlage IBijlage IBijlage IIIIIIIII    
 
Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw aanvraag voor een DNA-onderzoek.  
 
Uw gezinslid*gezinsleden moet*moeten binnen vier weken vier weken vier weken vier weken een afspraak maken met de*het Nederlandse 
ambassade*consulaat in * (plaats) voor de afgifte van DNA materiaal. 
 
Adres:  
Telefoonnummer:  
 
Als de afspraak niet binnen vier weken kan worden gemaakt, verzoek ik u de reden hiervan aan mij mee te 
delen. Uw reactie stuurt u in dat geval naar:  
 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Klandirectie Regulier Sociaal    
Postbus 287 
7600 AG  ALMELO 
 
Bij de ambassade*het consulaat moet*moeten uw gezinslid*gezinsleden zich indien mogelijk legitimeren. Ook 
moet*moeten hij*zij deel II van het formulier “Aanvraag DNA-onderzoek” ondertekenen.   
 
Nadat het DNA-materiaal in het buitenland is afgenomen, ontvangt u van de IND bericht over de afname van 
uw DNA-materiaal.  
 
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 
 



Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage IVIVIVIV    
 
Hierbij deel ik u mee dat uw gezinslid*gezinsleden DNA-materiaal heeft*hebben afgestaan voor onderzoek.      
 
Ik nodig u uit om op * (datum en tijd) te verschijnen bij het IND loket te Utrecht voor afgifte van uw DNA-
materiaal. 
 
Adres:  
Bergstraat 58 
3511 RS  UTRECHT  
 
Belangrijk is dat u ter legitimatie deze brief en een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of 
verblijfsvergunning) meeneemt. Ook moet u na afgifte van uw DNA-materiaal deel II van het formulier 
“aanvraag DNA-onderzoek” ondertekenen.  
 
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 
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Aanvraag
DNA-onderzoek bij gezinshereniging

U heeft gezinshereniging aangevraagd. Wie een dergelijke aanvraag in-
dient, 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	ouder-

kind-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	blij-
ken 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 Immigratie- 
en Naturalisatiedienst (IND) u een DNA-onderzoek aan. U moet dan dit 
formulier invullen (deel 1) 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.  Indien voorhanden wordt een kopie gemaakt van het identiteits-

bewijs.
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 aanvraag 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 dus 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 0900 1234561 (€ 0,10 p.m. plus de kosten voor 
het bellen met uw mobiele telefoon) op werkdagen van 9.00 uur tot 
17.00 uur. Vanuit het buitenland belt u +31 20 889 30 45 (dit nummer is 
vanuit Nederland niet bereikbaar). 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
afdeling Voorlichting
Postbus 3211
2280	GE	Rijswijk

E-mail: voorlichting@ind.minbzk.nl
Internet: www.ind.nl

Klachten
Als u een klacht hebt over de wijze waarop u door de IND bent behan-
deld, 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
Postbust 5805
2280	HV	Rijswijk

Schrijft u liever zelf een brief? Stuur deze dan ook naar bovenstaand 
postadres.
U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de IND. Het telefoonnummer 
is: 070 779 54 40.

Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te 
informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van u verwerkt. 
De IND doet dit om vast te stellen of u in aanmerking komt voor een 
machtiging tot voorlopig verblijf of een verblijfsvergunning. De minister 
voor Immigratie en Asiel is hiervoor verantwoordelijk. Vragen die u hebt 
over deze gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen 
naar	de	IND,	Postbus	1200,	2280	CE	Rijswijk.	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.



2 van 4

IND8085_DNA/11A

    1  DNA-onderzoek deel 1

1.1 Naam aanvrager

1.2 Geslacht

1.3 Woonadres

1.4 Geboortedatum

1.5 Nationaliteit

1.6 Legitimatiebewijs

1.7  Gegevens  
echtgeno(o)t(e)/partner

1.8  Gegevens kind 1

 Gegevens kind 2

1.9  Ondertekening  
aanvrager

> In te vullen door IND

Achternaam                Voornamen

|                   |

n	 Man n	 Vrouw

Straat                             Nummer

|                              

Postcode         Plaats

  |
Dag   maand  jaar

|
Nummer paspoort, identiteitskaart, etc.

Achternaam               Voornamen

|                  |
Geboortedatum              Geslacht

      n	 Man n	 Vrouw

V-nummer > In te vullen door IND          Nationaliteit

   |
Achternaam               Voornamen

|                  |
Geboortedatum              Geslacht

      n	 Man n	 Vrouw

V-nummer > In te vullen door IND          Nationaliteit

   |

Het kind is een biologisch kind van  n	 Man n	 Vrouw  n	 Man en vrouw > Kruis aan wat van toepassing is

Achternaam               Voornamen

|                  |
Geboortedatum              Geslacht

      n	 Man n	 Vrouw

V-nummer > In te vullen door IND          Nationaliteit

   |

Het kind is een biologisch kind van  n	 Man n	 Vrouw  n	 Man en vrouw > Kruis aan wat van toepassing is

> Heeft de aanvrager meer dan 2 kinderen? Vul dan de gegevens voor de overige kinderen in op pagina 4 van dit formulier

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:

|
Plaats                       Dag  maand  jaar

|                        
Handtekening

|

Locatie IND                Contactpersoon IND

|                  |
V-nummer aanvrager
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    2  DNA-onderzoek deel 2

2.1 NVIS-nummer

2.3 V-nummer

2.4 Naam

2.5 Woonadres

2.6 Geboortedatum

2.7 Nationaliteit

2.8 Legitimatiebewijs

2.9 Ondertekening
 aanvrager

2.10 Ondertekening
 getuige

Ruimte voor barcodesticker(s)

 > In te vullen door Buiza

 > In te vullen door IND

Op vrijwillige basis is wangslijm afgenomen voor DNA-onderzoek ter bepaling van de familierelatie van:

n	 Man n	 Vrouw  n	 Kind  > Kruis aan wat van toepassing is

Achternaam                Voornamen

|                   |
Straat                             Nummer

|                              

Postcode         Plaats

  |
Dag   maand  jaar

|
Nummer paspoort, identiteitskaart, etc.

Hierbij verklaar ik dat:
– ik bovenvermelde persoon ben
– ik vrijwillig mijn medewerking heb verleend aan bovengenoemd onderzoek
– de vier afgenomen monsters zijn voorzien van het persoonsnummer zoals op dit formulier bevestigd is
– ik toestemming geef aan het DNA laboratorium om de resultaten van het onderzoek mede te delen aan de IND
– ik toestemming geef aan de IND om de resultaten te verwerken in de lopende procedure.

Hierbij verklaren ondergetekenden dat van voornoemde persoon wangslijm is afgenomen volgens de procedure voor  
DNA-onderzoek. De identiteit van bovenvermelde persoon is gecontroleerd door een kopie van een legitimatiebewijs te maken  
en/of dit formulier door bovenvermelde persoon te laten controleren en ondertekenen.

Plaats                       Dag  maand       jaar

|                        
Naam en functie                    Handtekening

|                        |
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  Gegevens kind 3

 Gegevens kind 4

  Gegevens kind 5

 Gegevens kind 6

  Gegevens kind 7

 Gegevens kind 8

  Gegevens kind 9

Achternaam               Voornamen

|                  |
Geboortedatum              Geslacht

      n	 Man n	 Vrouw

V-nummer > In te vullen door IND          Nationaliteit

   |

Het kind is een biologisch kind van  n	 Man n	 Vrouw  n	 Man en vrouw > Kruis aan wat van toepassing is

Achternaam               Voornamen

|                  |
Geboortedatum              Geslacht

      n	 Man n	 Vrouw

V-nummer > In te vullen door IND          Nationaliteit

   |

Het kind is een biologisch kind van  n	 Man n	 Vrouw  n	 Man en vrouw > Kruis aan wat van toepassing is

Achternaam               Voornamen

|                  |
Geboortedatum              Geslacht

      n	 Man n	 Vrouw

V-nummer > In te vullen door IND          Nationaliteit

   |

Het kind is een biologisch kind van  n	 Man n	 Vrouw  n	 Man en vrouw > Kruis aan wat van toepassing is

Achternaam               Voornamen

|                  |
Geboortedatum              Geslacht

      n	 Man n	 Vrouw

V-nummer > In te vullen door IND          Nationaliteit

   |

Het kind is een biologisch kind van  n	 Man n	 Vrouw  n	 Man en vrouw > Kruis aan wat van toepassing is

Achternaam               Voornamen

|                  |
Geboortedatum              Geslacht

      n	 Man n	 Vrouw

V-nummer > In te vullen door IND          Nationaliteit

   |

Het kind is een biologisch kind van  n	 Man n	 Vrouw  n	 Man en vrouw > Kruis aan wat van toepassing is

Achternaam               Voornamen

|                  |
Geboortedatum              Geslacht

      n	 Man n	 Vrouw

V-nummer > In te vullen door IND          Nationaliteit

   |

Het kind is een biologisch kind van  n	 Man n	 Vrouw  n	 Man en vrouw > Kruis aan wat van toepassing is

Achternaam               Voornamen

|                  |
Geboortedatum              Geslacht

      n	 Man n	 Vrouw

V-nummer > In te vullen door IND          Nationaliteit

   |

Het kind is een biologisch kind van  n	 Man n	 Vrouw  n	 Man en vrouw > Kruis aan wat van toepassing is



Werkprocesbeschrijving DNA bij loket Utrecht 
 

1. De medewerker van het loket houdt de mailbox DNA bij op binnengekomen berichten 
van de ambassade met de melding dat DNA is afgenomen bij de betrokkene(n).  

2. Naar aanleiding van het ontvangen bericht van de ambassade genoemd onder 1 stuurt 
de medewerker van het loket een uitnodigingsbrief naar de referent om bij het IND 
loket te Utrecht DNA te laten afnemen. Indien referent niet op deze afspraak 
verschijnt wordt door de medewerker van het loket aan referent één maal 
herstelverzuim geboden om alsnog te verschijnen.  

3. De ambassade stuurt het DNA-materiaal van betrokkene(n) op naar Buiza. Buiza 
stuurt dit door naar het IND loket te Utrecht. De medewerker van het loket ontvangt 
dit DNA-materiaal en zorgt ervoor dat dit DNA materiaal wordt opgeborgen. 

4. Met de referent wordt een afspraak gemaakt om bij het IND loket te Utrecht DNA 
materiaal in te leveren. Indien referent niet verschijnt op deze afspraak, ook niet na de 
geboden herstelverzuim, vernietigt de medewerker van het loket het ontvangen DNA 
materiaal van betrokkene(n). De medewerker van het loket zorgt ervoor dat dit 
zorgvuldig gebeurt.  

5. Referent komt op de afspraak bij het IND loket te Utrecht. De medewerker van het 
loket identificeert de referent.  

6. Onder toeziend oog van de medewerker van het loket neemt referent DNA materiaal 
bij zichzelf af (wangslijm) met een wattenstaafje. De referent stopt dit wattenstaafje in 
een buisje, sluit dit af en geeft dit buisje aan de medewerker. De medewerker van het 
loket zorgt ervoor dat dit DNA-materiaal wordt verpakt en verzegeld.  

7. De medewerker van het loket voegt het verpakte DNA materiaal van referent bij het 
verpakte DNA materiaal van betrokkene(n). Als één pakket wordt dit DNA materiaal 
samen met het aanvraagformulier DNA door de medewerker van het loket naar het 
NFI gestuurd. 

8. De medewerker van het loket registreert de DNA-afname bij referent in een 
excelbestand. 
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Zaaknummer 2011.00.00.000 

IND-dossiernummer IND-0000.00.0000 

Datum aanvraag 2 mei 2011 

Opdrachtgever Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) 

Aanvullende informatie - 

 

 

 

Tabel 1 Gegevens van de betrokkenen 

Identiteitszegel  Naam  Geboortedatum Veronderstelde 

familierelatie 

VBD123 Otfsogzqmwlxrua, L. 01-01-1979 ouder 1 

VBD456 Fwcydb, L. 01-01-2004 kind 

VBD789 Nsuprgtspjvqyy, F. 01-01-1979 ouder 2 

 

Onderzoek en resultaat 

Van de referentiemonsters wangslijmvlies van bovengenoemde personen zijn autosomale 

DNA-profielen verkregen op basis van de DNA-kenmerken van vijftien loci en van het locus 

voor het geslachtskenmerk
1
. Deze DNA-profielen zijn met elkaar vergeleken teneinde de 

veronderstelde familierelatie te verifiëren. 

 

 

Conclusie 

Op grond van de resultaten van het DNA-verwantschapsonderzoek is de kans dat KIND1 een 

biologisch kind is van OUDER1 en OUDER2 vastgesteld op minstens 99,99%2. 

 

 
1
    Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van methoden die zijn aangegeven in de uitgave 'De Essenties van 

forensisch biologisch onderzoek; Humane biologische sporen en DNA' (vijfde druk). Dit handboek (ISBN: 

9789077320822) is verkrijgbaar via uitgeverij Paris bv en via de boekhandel. De methoden die gebruikt zijn bij 

het in dit deskundigenrapport beschreven onderzoek zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. 
2
    Hierbij is (arbitrair) ervan uitgegaan dat voorafgaand aan het DNA-onderzoek de kans op de te onderzoeken 

familierelatie even groot is (50%) als de kans dat er geen familierelatie is (50%). Een uitgebreid rapport met 

daarin een overzicht van de gebruikte hypotheses en de wetenschappelijke bewijswaarde kan desgevraagd 

worden opgesteld. 
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Ondertekening 

Ik verklaar dit rapport naar waarheid, volledig en naar beste inzicht te hebben opgesteld als 

NFI-deskundige3 forensisch DNA-verwantschapsonderzoek, ingeschreven als gerechtelijk 

deskundige in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen voor het 

deskundigheidsgebied DNA analyse en interpretatie. 

 

 
Plaats  Den Haag 
Datum  28 juni 2011 

 

 

 

 

Naam rapporteur dr.  

 

 
3
 Een NFI-deskundige is opgeleid en getoetst door het NFI, waarna het NFI hem/ haar de bevoegdheid heeft    

toegekend om deskundigenrapporten op te stellen en te ondertekenen. Hij/zij maakt bij het onderzoek gebruik 

van de infrastructuur, voorschriften en kwaliteitsborgingssystematiek van het NFI. 
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