


END-Werkinstructie 

lndie” dat onderzoek de biologische afstanu~tilgsrclatie oo”too”t. Wordt dC 
mw-aanwaag ingewilligd. 

Ir, deze ,,rverkh,stmctie wordt beschreven wanneer, e” te” behoeve Ya” Welke 
vreemdelingc”, op de mogelijkheid van cc” DNA-onderzoek gewezen dient te 
worde”, e” welke werkwijze met betrel<king tot het doe” van ec” DNA-ondcr- 
zoek gehanteerd dient tc worden. 

Algemene “itga”gsp”nten 
Het algemene uitgangspunt is dat de bewijslast van dc familierelatie en de 
idc”titeit ptbnai~ bij de betrokken vrcand~;lingen ligt. DNA-nnderzuck ka” 
plaatsvinde” wan,,eer, c,, in dit gcvalle” dat documenten en anderszins beken- 
de gegevens geen zekerheid bieden over het bestaan van ee” famiherelatie. Ln 
dat geval kunne” dc bctrokke” vrecmdeli”gen door de IND geweren worde” op 
dc mogelijkheid van het DNA-otldenoek. Het is aan de betrokken vreen~delingen 
zelf, of zij wille” meewerken aan het DNA-onderzoek. 

DNA-onderzoek kat1 slechts uitsl”itsel bieden over cc” afsrammingsrelatie. Voor 
landere”, waarvoor geen cfstcmmiogsrellatit: geldt mcur waarvan wel is aa.rtp 
geven dat ze tot het gezin hchorcn, c” de echtgenoten die slechts ten behoeve 
van zichzelf een mw-aanvraag indienen, geldt de werkwijze van identificerende 
vragen. Indien de iofonnatie uit het departementale dossier en de overgelegdc 
doamrcnte” onvoldoende zekerheid bieden met betrekking tot het vaststellen 
van de gczinsband c” de familierelatie. worden identificerende vagen gesteld. Ir, 
het geval van ccht~enotcn die mede te” behoeve ven biologische kinderen mee- 
werken aan DNA-ondcraack. is dc uitkomst van het DNA-ondcrrock mede 
relevant bij het vaststelle” wo, een familierdatie. 

Documentenonderzoek 
Bij een mw-amwaag dietwn officiële documenten te worden overgelegd zoals 
huwelijks- en geboorteakte” om de famìlierclatic oao te tone”. Ln veel gevallen 
worde” of geen documentel> overgelegd of cr 1s twijfel aan de authendcireir 
ervan. lu het laatste geval kunneo de documenten. desgewenst na overleg met 
het ministetie vz” Buitenlandse Zaken, aan Bureau Documenten worde” voor- 
gelegd. 1Jit nader overleg met en informatie van het mbüetcdc van Rtitcnlandse 
Zaken uve~ de ow~clegde documcnteo en de waarde die aan documenten uit 
enig land in enige periode gehecht kan worden. ka” blijken of nader onderzoek 
door het Bureau Ilncumenten in co”crefe gevallen uittititsel kan bieden over de 
Zadh=tiCiteit van de overgelegde documenten. Zo zal vooralsnog en i” her 
algemeen geen nader docuncntcnonderzoek door Bureau Do~~uutr”tcr~ hocw” 
PIcatS te vinden hl het geval va” donrmenre” afkomstig uit Afghanistan en 
Noord-Irak. 

f”die” “ader docllme!ltcnonderzoek wordt verricht e,, het documentenonder. 
zoek uitwijst dat er falsdïcaties zij” ovcrgclc~d wordt dc aanvraag urn gezirlsbur- 
en@%! OP grond van het verstrekken vara onjuiste gegevens rdet ingewiiiigd. 

Indie” CI na documentencmderzoek nog twijfel is aan de authenticiteit van de 
owwhxdc doumente” of i”dien geen nader docume”te”o”derzock heeft 
plaatsgcvonde”. dient de identiteit van de gezinsleden en de rekttic tussen de 
Rcztislcde” cn dc in Nederland vcrhlijvct~de referent op andere wijze inxichtelijk 
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te worden get”aal<t 

wcrkwl,zc DNA-onderzoek 
wanneer de twijfel can de familicrelatie niet met de beschikbare middclcn kan 
worden weggenomen en daarmee voor betrokken vreemdelingen bctijsnood 
onutaat, wordt hen de mogelijkheid van een DNA-onderzoek aangeboden. 

De IN” stelt vast aan welke gezinsleden de mogelijkheid van DNA -oodcrzo=k 
kan worden cangcboden. De IND doet dat op grond van de door de referent aan 
de Korpschef verstrekte informatie over de status van de kinderco @ialogisCh 
kind dan wel tot het gezin behorend kind, W~I(TWW geen biologischc alSlan~- 
mingsrclatie wordt aangegeven door de referent) Ve~olgcns wordt door de IND 
aan de in Nederland verblijvende referent schriftelijk gewezen op de mogelijk- 
hcid van I)NA-onderzoek teo behoeve van de vaststelling van de afsrammings- 
relatie. Indien de referent Idsrrnre iratrrut geeft deze door middel van een 
ondertekend aanvwqformulicr ( zie bijlage 5) toestemming aan de INU om de 
uitslag ve.n het DNA-onderzoek tc gebruiken in de procedure ter vcknjging van 
een mw. 

De in Nederland verblijvende referent stnR ten behocvc van de uitvoering van 
het DNA-onderzoek een bijdrage op de tekening ven het laboratorium MS de 
schriftelijke inw mming door de referent is verleend en de bijdrage is onwan- 
gen, informeert de IND de refercnr dat de betrokken gezinsleden zich dienen te 
meLden op de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging. 

Afname DNA-materiaal 
II.S verantwoordelijke INU-regio stelt her ministerie van Buitenlandse Zaken en 
het laboratorium waar het DNA-onderzoek gaat plaatsvinden in kermis van de 
prrsoncn ten behoeve van wit DNA-rrrateri~al zcf worden afgenomen en DNA- 
onderzoek zal worden venicht. Zulks gebeurt door toezending van een afschrift 
van het aanvraagfommlier. I)n ge7insloden in het buitenland dienen zich in 
persoon re melden op dc Ncdcdandsc diplomatickc vertegenwoordiging. Z.ij 
tekenen op het verklarb~gsfommlier een verklaring van gcm bezwaar alvorens 
DNA-materiaal wordt afgenomen. Degene die het DNA-materiaal cfneemt en de 
bij de afname aanwezige medewerker van de ambassade tekenen op hctzelfdc 
fomwlier een verklaring met bettekking tot de afname van het materiaal en de 
identiteit van betroirkeue. Van de betrokken vreemdeling worden polaroidfoto’s 
genomen die door betrokkene aan de achtcrzijdc van cen handtekening worden 
voorzien. Deze foto’s worden aan het vcrkLwingsformuller gehecht. Indien be- 
trokkcne daarmee instemt. wordt ccn vingerafdruk van de hetrokken vreemde- 
ling op het verklaringsfomwlicr geplaatst. 

Nadat hef UNA-materiaal is afgenomen bij de g&nslcdcn in het buitenland. 
vcrstoart de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging het rnatcdaal per 
diplomatieke post noa~ het laboratorium in Nederland dat het DNA~ondcrzoek 
gaat uirvoercn. Er zijn tic laboratoria die U, aanmerking komen voor het ver- 
richten van nNA-onderzoek. Vour~dnnug wordt een laboratorium gekoppeld aan 
één of meerdere IND-regio’s. De IND-regio Zuid-Oost wordt gekoppeld aan het 
Centmal laboratntium van dc Hlnedhansfwicdicnst te Amsterdam. Dc IND- 
regio Noord,Oost wordt gekoppeld aan het Nederlands Forensisch Instituut te 
Rijswijk. Ue IND-regio’s Zuid-WsI crl Noord-West wurrlco gckoppcld iia hc( 
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I-‘oremisch Laboratorium voor L)NA-onderzoek van de Universiteit van Leiden. 
Een laborataiutn verzorgt de DNA-onderzoeken die vowtvlaeien uit de proce- 
dures die in behandeling zijn hij de regio Cs). die gekoppeld zijn aan het desbc- 
treffende laboratorlu+un. 

Nadat het DNA-materiaal bij de gezinsleden in het buitenland is afgenomen, 
wordt de referent in Nedwland door he+ laborato+íum uitgenodigd om DNA- 
materiaal af te staan. Klit gcbeurr op cen door het laboratorium aan te wijzen 
phats en door een medisch duutoe gekwalificeerd persoon. Door de referent 
wordt op het vcrkisringsformulier een verkbuing vax geen bezwaar getekend en 
door degene die hei DNA-materiaal afneemt en een getige wordt ren verklaring 
getekend met betrekking tot de afname van her materiaal en de identiteit van 
betrokkene. 

DNA-onderzoek 
De uitslag van het DNA-ond,:rzaek wordt duur het laboratorium naar de IND ge- 
s+uurd. De IND informcw+ de toegelaten vluchte& schCftelijk over de uitslag 
van het DNA-onderzoek. Indien evenwel dc uitslag van het DNA-onderzoek voor 
beuokkene negatief is, neem+ de beslismedewerker van de regionale directie 
eerst contact op me+ de Afdeling l.Ji+vnerings Beleid MJB), alvorens de referent 
te informeren over de uitdag. Vervolgens wordr de referent gevraagd om een 
~reactie op de nrgaiieve uitkomst op het DNA-ondelzoïk. 

In het geval van een posiheve uitslag voor betrokkenen wordt de bijdrage van de 
referent aan de hekos+iging “CUI het DNA-ondeuoek terugbetaald. Indien de ~tit- 
slag negatief is, vindt er geen restitutie van de bijdrage plaats. 

Het DNA-ma+e+iaul wordt door het laboratonum vcrnierigd nadat de beslissing 
in de procedure in het kader waarvan brt DNA-materiaal is afgenomen, onher- 
roepelijk is geworden. De IND geef+ daartoe een schriftelijke aanwijzing aan het 
laboratorium Nadat de beslissing onherroepelijk is geworden, geef+ de IND een 
schriftclijkc aanwijr.ing aan het laboratorium en her rnjnisterie vw+ RGrenlandse 
Zaken om de vingrrafdluk +e vemietigcn. 

Werkwijze identificerende vragen 
In het gaval van een rnvv-flanvraag in het kader gezinshereniging bij een tocge- 
laten vluchteling, worden in het geval van een echtgenoíu)+(el die niet mede ren 
behoeve van biologische h~deren een mvv-aanvraag indient, identificerende 
vragen gesteld. Dit is ook het geval bij kinderen, wauryoor geen biologische 
~fsta+nmi+~grrelatie is aangegeven. Het stellen van identificerende vragen is pas 
aan de orde wanneer de identiteit cn de familierechtelijke relatie niet aan de 
hand “ar, docruneu+w kunnen wordïn vastgesteld. De IND vcr~oekt de desbr~ 
treffende Nederlandse diplomatieke vertgenwoordiging schriftelijk om beu& 
krnc aan de hand wn door dr INIj rqgestelde jdcn+ificercnde vragen +F inter. 
viewen. De idenmcerende vmgen worden geformuleerd me+ beltulp van het 
departcntentale dossier van de tuegclaten vluchteling enlof hetgeen is verklaard 
in het kader van de mw-aanvraag. Dr identificerende vragen kunnen van diver- 
SC aard zijn. vaiCrrnd van vragen over her uiterlijk van hermkkenen tot vragen 
over’ de laatste contacten russen gezinslid en hoofdpersoon. De vragen dienen 
duw het gezinslid in pwsoon op de Nederlandse diplomatieke vertegenwour- 
di@“g beantwoord +e wmdcn. Ooor dc Nedwlandse di,,lomaöeke ver+ege,,woor- 

4 



&gine wud hiervan een rapport van bevindingen opgemaakt en met spoed aan 
de 1~” gezonden. fndien de beantwoording van de identificerende vragen geen 
twijfels over de identiteit en de familierelatie overlaat, zorgt het hoofd van de 
Visadienst dat per fax akkoord wordt gegeven aan de diplomatieke ~el’tegen- 
woordighg tot afgifte van de mw. Rlijti er twijfel bestaan, dan wordt de in 
Nederland verblijvende referent in de gelegenheid gesteld schriftelijk op het 
rapport van bevindingen te reageren. 

Beslissing 
Op basis van de uitslag van het DNA-onderzoek en van anderszins bcsd~bare 
gegevens wordt dam het hoofd van do Visadienst oamcns de minister van Hui- 
tenhmdse Zaken een beslissing genomen op de mw-aanvraag en wordt de 
Nederlandse diylao,atieke vrrte~enwoordiging hiervan op de hoogte gesteld. 

Hij de werkinstmctie is een schema betreffende het werkproces opgenomen 
waarin de procedure verkort is weergegeven [bijlage 1). In bijlage 2 slaan de 
contxtpersonen per regionale directie van de 1ND vermeld. In bijlage 3 zijn dc 
adressen van de laboratoria WMI DNA-nnderruek wordt venicbt. vermeld. 
Bijlage 4 beueft her nanwaagfnnnulier ten behoeve van instemming van de 
referent met DNA-onderzoek. Bijlage 5 betren het verldaringsfonmdier ten 
behoeve van oudcrsct~apsondcrzock. Bijlage 6 betrefl het uitslagrapport YW 
DNA-onderzoek. 
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