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Bijlage Aanvraag DNA-onderzoek bij gezinshereniging 

U hebt gezinshereniging aangevraagd voor een familie- of gezinslid. Bij deze aanvraag moet u bewijzen dat er sprake is 
van een gezinsband. Dit kan met een DNA-onderzoek. Hier leest u hoe DNA-onderzoek in z’n werk gaat. 

DNA 
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 gezinsleden. De uitslag van het 
DNA-onderzoek bewijst of u wel of geen familie bent van elkaar. DNA-onderzoek geeft dus alleen zekerheid bij een 
biologische band tussen een ouder en kind. Bij pleegkinderen of geadopteerde kinderen heeft DNA-onderzoek daarom 
geen zin. 

Het DNA-onderzoek 
Voor het DNA-onderzoek wordt wangslijm afgenomen bij u, uw echtgeno(o)t(e) en kind(eren). Uw gezinsleden moeten 
op afspraak DNA laten afnemen bij de Nederlandse ambassade. Als zij dit hebben gedaan, moeten zij u direct 
informeren. De dag na hun afname kunt u zelf online een afspraak maken bij het IND-loket in Den Haag. Dit doet u ook 
voor biologische gezinsleden in Nederland. Daarna gaan onderzoekers het DNA in het wangslijm vergelijken. Hieruit blijkt 
of er een biologische band is tussen het kind (de kinderen) en u (en/of uw echtgeno(o)t(e)). 

De afname in stappen 
Het DNA-onderzoek is niet pijnlijk en niet schadelijk voor de gezondheid. 
1. De identiteit wordt vastgesteld.
2. Er wordt wangslijm afgenomen van de binnenkant van uw wang. Dit gebeurt met een speciaal stokje.
3. Al het DNA-materiaal wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).
4. Het NFI stuurt de uitslag van het DNA-onderzoek naar de IND.

Mogelijke uitslagen 
Uit DNA-onderzoek kan (met zekerheid) worden vastgesteld dat: 
• u wel de vader of moeder van een kind bent.
• u niet de vader of moeder van een kind bent.
Is het DNA van beide ouders onderzocht? Dan kan blijken dat één van hen niet de biologische ouder van het kind is.

De uitslag 
De IND neemt de uitslag van het DNA-onderzoek mee bij de beslissing op uw aanvraag voor gezinshereniging. Het NFI 
vernietigt na zes maanden het afgenomen DNA-materiaal en de (persoonlijke) gegevens die erbij horen. Deze gegevens 
worden niet voor iets anders gebruikt. 

Contra-expertise 
Bij een negatieve uitslag van het DNA-onderzoek kunt u een tegenonderzoek laten doen door een ander laboratorium. 
Dat heet een contra-expertise. Alleen een goedgekeurd laboratorium mag DNA-verwantschapsonderzoek uitvoeren. De 
Nederlandse Raad voor Accreditatie bepaalt of een laboratorium wordt goedgekeurd. U kunt via de zoekfunctie op de 
website van de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl/search) controleren of een laboratorium is goedgekeurd of niet. U 
moet zelf de kosten betalen van een contra-expertise. 

http://www.rva.nl/search
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Meer informatie 
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de IND of de Nederlandse ambassade of 
het consulaat in het land waar u woont. Kijk op www.ind.nl voor de contactgegevens van de IND. Houd uw V-nummer bij 
de hand.  

In te vullen door IND 

V-nummer aanvrager

Locatie IND 

Contactpersoon IND 

1 DNA-onderzoek (in te vullen door referent)     Invullen in blokletters

1.1 Naam aanvrager 
(zoals in het paspoort) 

Achternaam 

Voornamen 

1.2 Geslacht   Man
 Vrouw

1.3 Geboortedatum Dag Maand Jaar 

1.4 Nationaliteit 

1.5 Woonadres Straat 

Huisnummer en toevoeging 

Postcode 

Plaats 

1.6 Legitimatiebewijs 
Nummer paspoort, identiteitskaart, 
etc. 

1.7 V-nummer

http://www.ind.nl/


3 
7131 - 05 

1.8 Gegevens gezinslid 1 

1.8.1 Naam gezinslid 

(zoals in het paspoort) 

Achternaam 

Voornamen 

1.8.2 Geslacht  Man
 Vrouw

1.8.3 Geboortedatum Dag Maand Jaar 

1.8.4 Nationaliteit 

1.8.5 Relatie tot de hoofdpersoon  Kind

 Ouder

 Echtgeno(o)t(e)

1.8.6 V-nummer

> In te vullen door IND

1.9 Gegevens gezinslid 2 

1.9.1 Naam gezinslid 

(zoals in het paspoort) 

Achternaam 

Voornamen 

1.9.2 Geslacht  Man
 Vrouw

1.9.3 Geboortedatum Dag Maand Jaar 

1.9.4 

1.9.5 

Nationaliteit 

Relatie tot de hoofdpersoon 

* Als kind van hoofdpersoon: dit

kind is het biologisch kind van?

** Als broer of zus van 

minderjarige hoofdpersoon: heeft 

dit gezinslid dezelfde vader en 

moeder als de hoofdpersoon? 

 Kind*

 Ouder

 Echtgeno(o)t(e)

 Biologische broer/zus**

 Aanvrager

 Gezinslid, nummer:

 Aanvrager en gezinslid, nummer:

 Ja

 Nee, enkel kind van gezinslid:

 1  2  3  4  5  6
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1.9.6 V-nummer > In te vullen door IND

1.10 Gegevens gezinslid 3 

1.10.1 Naam gezinslid 

(zoals in het paspoort) 

Achternaam 

Voornamen 

1.10.2 Geslacht  Man
 Vrouw

1.10.3 Geboortedatum Dag Maand Jaar 

1.10.4 Nationaliteit 

1.10.5 Relatie tot de hoofdpersoon 

* Als kind van hoofdpersoon: dit

kind is het biologisch kind van?

** Als broer of zus van 

minderjarige hoofdpersoon: heeft 

dit gezinslid dezelfde vader en 

moeder als de hoofdpersoon? 

 Kind*

 Biologische broer/zus**

 Aanvrager

 Gezinslid, nummer:

 Aanvrager en gezinslid, nummer:

 Ja

 Nee, enkel kind van gezinslid:

 1  2  3  4  5  6
 

1.10.6 V-nummer

> In te vullen door IND

1.11 Gegevens gezinslid 4 

1.11.1 Naam gezinslid 

(zoals in het paspoort) 

Achternaam 

Voornamen 

1.11.2 Geslacht  Man
 Vrouw

1.11.3 Geboortedatum Dag Maand Jaar 

1.11.4 Nationaliteit 
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1.11.5 Relatie tot de hoofdpersoon 

* Als kind van hoofdpersoon: dit

kind is het biologisch kind van?

** Als broer of zus van 

minderjarige hoofdpersoon: heeft 

dit gezinslid dezelfde vader en 

moeder als de hoofdpersoon? 

 Kind*

 Biologische broer/zus**

 Aanvrager

 Gezinslid, nummer:

 Aanvrager en gezinslid, nummer:

 Ja

 Nee, enkel kind van gezinslid:

 1  2  3  4  5  6
 

1.11.6 V-nummer

> In te vullen door IND

1.12 Gegevens gezinslid 5 

1.12.1 Naam gezinslid 

(zoals in het paspoort) 

Achternaam 

Voornamen 

1.12.2 Geslacht  Man
 Vrouw

1.12.3 Geboortedatum Dag Maand Jaar 

1.12.4 Nationaliteit 

1.12.5 Relatie tot de hoofdpersoon 

* Als kind van hoofdpersoon: dit

kind is het biologisch kind van?

** Als broer of zus van 

minderjarige hoofdpersoon: heeft 

dit gezinslid dezelfde vader en 

moeder als de hoofdpersoon? 

 Kind*

 Biologische broer/zus**

 Aanvrager

 Gezinslid, nummer:

 Aanvrager en gezinslid, nummer:

 Ja

 Nee, enkel kind van gezinslid:

 1  2  3  4  5  6

1.12.6 V-nummer

> In te vullen door IND
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1.13 Gegevens gezinslid 6 

1.13.1 Naam gezinslid 

(zoals in het paspoort) 

Achternaam 

Voornamen 

1.13.2 Geslacht  Man
 Vrouw

1.13.3 Geboortedatum Dag Maand Jaar 

1.13.4 Nationaliteit 

1.13.5 Relatie tot de hoofdpersoon 

* Als kind van hoofdpersoon: dit

kind is het biologisch kind van?

** Als broer of zus van 

minderjarige hoofdpersoon: heeft 

dit gezinslid dezelfde vader en 

moeder als de hoofdpersoon? 

 Kind*

 Biologische broer/zus**

 Aanvrager

 Gezinslid, nummer:

 Aanvrager en gezinslid, nummer:

 Ja

 Nee, enkel kind van gezinslid:

 1  2  3  4  5  6
 

1.13.6 V-nummer

> In te vullen door IND

1.14 Gegevens achterblijvende 

ouder 

1.14.1 Naam (zoals in het paspoort) Achternaam 

Voornamen 

1.14.2 Geslacht  Man
 Vrouw

1.14.3 Geboortedatum 

Dag Maand Jaar 

1.14.4 

1.14.5 

> Kruis aan wat van toepassing is

 1  2  3  4  5  6

Nationaliteit 

Ouder van gezinslid 
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1.15 Recente contactgegevens gezinsleden 
Mijn gezinsleden zijn 
bereikbaar op het volgende 
telefoonnummer: 

2 Ondertekening aanvrager 

 Ik geef toestemming om van dit (deze) gezinslid(leden) DNA-materiaal af te nemen.
 Ik stem ermee in dat de uitslag van het onderzoek alleen wordt gebruikt bij de beoordeling van de aanvraag

voor gezinshereniging.
 Mijn gezinsleden melden zich bij de Nederlandse vertegenwoordiging in:

2.1 Plaats Nederlandse 
vertegenwoordiging 

2.2 Plaats en datum Plaats 

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

Dag Maand Jaar 

2.3 Handtekening 

Verwerking van persoonsgegevens 
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling van uw aanvraag, melding 
of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als dat nodig is. 
Ook gebruikt en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt zich daarbij aan de 
regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook 
rechten. Als u dat vraagt, mag u bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen 
over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven. Op www.ind.nl leest u hoe de IND met 
uw gegevens omgaat en welke rechten u hebt. Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. 

http://www.ind.nl/
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