Bijlage Vragenlijst ‘Familie- en gezinsleven jongvolwassene
8 EVRM’
Beantwoord deze vragenlijst uitgebreid en gedetailleerd. Gebruik een apart vel papier om de vragen te beantwoorden
als u meer ruimte nodig hebt. Stuur ook stukken op die uw antwoorden kunnen bewijzen.
Door deze vragen in te vullen legt u de band tussen u en uw gezinslid uit. U moet daarbij laten zien dat u en uw
gezinslid altijd een gezin hebben gevormd. Er moet ook afhankelijkheid zijn tussen u en uw gezinslid. Met
afhankelijkheid wordt bedoeld: kan uw gezinslid zich zonder u redden? Of kan u zich zonder uw gezinslid redden?

1

Gegevens gezinslid
Deze verklaring gaat over mijn gezinslid:

1.1

Naam gezinslid

Achternaam

Voornamen

1.2

Geboortedatum

2

Vragenlijst

2.1

Hebben u en uw gezinslid

Dag

Maand

samengewoond?
Zo ja, hoe lang (van …. tot
….) en waar?

2.2

Woont uw gezinslid nu met
iemand samen?
Zo ja, hoe lang (van …. tot
….) en met wie?
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Jaar

2.3

Woont uw gezinslid op
zichzelf?
Zo ja, sinds wanneer?

2.4

Heeft uw gezinslid een
relatie of is hij/zij getrouwd?
Zo ja, sinds wanneer en met
wie?

2.5

Voorzag uw kind tijdens uw
vertrek in het eigen
onderhoud (dat wat nodig is
om jezelf in leven te
houden)? Bijvoorbeeld het
kunnen kopen van voedsel,
kleding, onderdak, etc.
Zo ja, sinds wanneer en
hoe?

2.6

Heeft uw gezinslid een eigen
gezin gevormd?

2.7

Hoe redt uw gezinslid zich
zonder u of hoe redt u zich
zonder uw gezinslid?

7171 - 01

2.8

Zijn er nog andere redenen
waardoor er afhankelijkheid
is tussen u en uw gezinslid
zijn? Zo ja, welke andere
redenen?

3

Ondertekening door referent

3.1

Naam

Achternaam

Voornamen

3.2

Plaats en datum

Plaats

Dag

3.3

Maand

Jaar

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.
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