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1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding    

Het bureau Documenten van de IND onderzoekt jaarlijks een groot aantal brondocumenten 

die in verschillende procedures (asiel en regulier) door vreemdelingen worden overgelegd.  

 

In deze werkinstructie wordt een beschrijving gegeven van de handelwijze inzake een contra-

expertise met betrekking tot documenten. 

 

2. Achtergrond2. Achtergrond2. Achtergrond2. Achtergrond 

Documenten worden zowel technisch (o.a. productietechnieken) als tactisch (inhoudelijk) 

onderzocht en van de bevindingen wordt een onderzoeksrapportage gemaakt. Deze 

rapportages worden vaak afgesloten met een zekerheidsgradatie zoals deze ook door het 

Nederlands Forensisch Instituut worden gebruikt. 

 

Door IND medewerkers ter controle aangeboden documenten blijven na onderzoek 

gedurende het verdere verloop van de procedure in bewaring bij het bureau Documenten 

voor zover het een vals of vervalst document betreft dan wel waarbij de zekerheidsgradaties 

“waarschijnlijk”, “hoogstwaarschijnlijk” en “met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” 

worden gebruikt. Het is van groot belang dat valse of vervalste documenten niet weer in 

omloop komen en aan het verkeer worden ontrokken.  

 

In het geval dat door bureau Documenten onderzoek is gedaan, kan de vreemdeling (dan wel 

de gemachtigde) een contra-expertise laten verrichten op het betwiste document.  

 

Met het oog op de onwenselijkheid dat valse of vervalste documenten weer in omloop komen, 

is het beleidsuitgangspunt dat dergelijke documenten niet aan de vreemdeling (of zijn 

gemachtigde) worden verstrekt ten behoeve van de contra-expertise, maar dat deze 

rechtstreeks aan gerenommeerde instituten worden overgedragen onder de voorwaarde dat 

het document na onderzoek geretourneerd wordt aan het bureau Documenten.  

 

3. Voorgeschreven handelwijze3. Voorgeschreven handelwijze3. Voorgeschreven handelwijze3. Voorgeschreven handelwijze    

Om te waarborgen dat de vreemdeling de mogelijkheid heeft tot het laten verrichten van 

contra-expertise, maar tegelijkertijd geborgd is dat geen valse of vervalste documenten in 

omloop komen, geldt de volgende handelwijze bij contra-expertise. 

 

ContraContraContraContra----expertise op tactische infexpertise op tactische infexpertise op tactische infexpertise op tactische informatieormatieormatieormatie    

Als de contra-expertise betrekking heeft op tactische (inhoudelijke) informatie zal het bureau 

Documenten aan de vreemdeling of zijn gemachtigde een kleurenkopie of -print verstrekken 
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op het 100 en 200% formaat van het origineel. Indien een verzoek om contra-expertise op 

tactische informatie binnenkomt kan dit verzoek worden doorgeleid naar bureau 

Documenten van de IND. 

 

Hoe te handelenHoe te handelenHoe te handelenHoe te handelen: In verband met de diversiteit in aanpak inzake contra-expertises gaarne 

vooraf contact opnemen met bureau Documenten zodat vervolgstappen kunnen worden 

doorgenomen. 

    

ContraContraContraContra----expertise op technische informatieexpertise op technische informatieexpertise op technische informatieexpertise op technische informatie    

Als de contra-expertise betrekking heeft op technische informatie worden de volgende twee 

mogelijkheden geboden:  

- De desbetreffende deskundige kan het betwiste document inzien en non-destructief 

onderzoeken bij het bureau Documenten van de IND te Zwolle waarbij in bijzijn van een 

medewerker van de IND gebruik mag worden gemaakt van de beschikbare technische 

apparatuur, of  

- Het document wordt (op kosten van de aanvrager) per aangetekende post verzonden 

naar een gerenommeerd onderzoeksinstituut (bewezen betrouwbaarheid) alwaar dit 

onderzoek kan plaatsvinden onder de voorwaarde dat het bewuste document na 

onderzoek aangetekend wordt teruggezonden naar het bureau Documenten van de IND. 

 

Hoe te handelenHoe te handelenHoe te handelenHoe te handelen: In verband met de diversiteit in aanpak inzake contra-expertises gaarne 

vooraf contact opnemen met bureau Documenten zodat vervolgstappen kunnen worden 

doorgenomen. 

    

Een contraEen contraEen contraEen contra----expertise bij een diplomatieke vertegenwoorexpertise bij een diplomatieke vertegenwoorexpertise bij een diplomatieke vertegenwoorexpertise bij een diplomatieke vertegenwoordigingdigingdigingdiging    

Zoals hierboven reeds beschreven is het uitgangspunt dat een technisch onderzoek alleen kan 

geschieden door een gerenommeerd onderzoeksinstituut of door een door de tegenpartij 

aangewezen deskundige die terecht kan bij het bureau Documenten van de IND met 

gebruikmaking van de beschikbare onderzoeksapparatuur. Een onderzoek omtrent de inhoud 

kan worden uitgevoerd aan de hand van een (kleuren)kopie. Derhalve zal een origineel 

(verdacht) document nooit aan een diplomatieke vertegenwoordiging ter beschikking worden 

gesteld.  

 

Reguliere procedures 

In het geval sprake is van een reguliere procedure geldt voor de handelwijze inzake contra-

expertise door de diplomatieke vertegenwoordiging hetzelfde als hierboven reeds is 

beschreven. Daarbij is van belang dat er niet gelijktijdig naast de reguliere procedure ook een 

asielprocedure loopt. In dat laatste geval dient conform het onderstaande gehandeld te 

worden. 

 

Asielprocedure 

Indien sprake is van een asielprocedure ligt contra-expertise bij de diplomatieke 

vertegenwoordiging van het (gestelde) land van herkomst geenszins voor de hand. De 

vreemdeling kan dit in voorkomende gevallen weliswaar ontraden worden, maar deze 

mogelijkheid kan hem niet worden ontnomen. 

 

In het geval  de vreemdeling er voor kiest contra-expertise op tactische informatie te laten 

plaatsvinden, zal de IND nimmer als tussenpersoon tussen vreemdeling en diplomatieke 

vertegenwoordiging optreden. In dat geval verstrekt bureau Documenten, eerst na een 

schriftelijk en ondertekend verzoek van de vreemdeling (of diens gemachtigde) aan de 

vreemdeling een kopie van het document. De vreemdeling kan vervolgens dit document zelf 

aanleveren bij de diplomatieke vertegenwoordiging. Er zal in deze zaken geen direct contact 

zijn tussen de IND en de diplomatieke vertegenwoordiging. 
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In dat laatste geval zal in de aanbiedingsbrief (bij de kopie) van bureau Documenten aan de 

vreemdeling de volgende passage worden opgenomen: 

“In contact treden met de autoriteiten van het land van herkomst gedurende de loop van de 

asielprocedure is niet gebruikelijk. Indien u in contact treedt met de autoriteiten van uw land 

van herkomst, kan dit worden betrokken bij de beoordeling van de asielaanvraag.” 

 

De hier beschreven handelwijze geldt tot de asielaanvraag onherroepelijk is 

afgewezen. 

 


