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 sáåÇéä~~íë= Migratierecht-Extra raadplegen, hoofdgroep: Beleid IND/Geldige 
werkinstructies 

låÇÉêïÉêé= Wijze van opstarten van onderzoek en/of het stellen van vragen bij 
onderzoek tijdens de asielprocedure  

  
 
 
 
1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding    
 
Deze werkinstructie is erop gericht een overzicht te geven van de relevante 
onderzoeken die mogelijk zijn binnen de asielprocedure.  
 
Deze werkinstructie is vanaf heden van kracht. De IND-werkinstructies 2005/23 en 
270A komen hiermee te vervallen. 
 
2. Algemene uitgangspunten2. Algemene uitgangspunten2. Algemene uitgangspunten2. Algemene uitgangspunten    
 
a) Deze werkinstructie is in beginsel van toepassing op onderzoeken die in het 

kader van de asielprocedure mogelijk zijn. 
b) In onderhavige werkinstructie, worden naast opmerkingen van algemene 

aard tevens de verschillende onderzoeksmogelijkheden benoemd, waarbij 
wordt aangegeven hoe het specifieke onderzoek moet worden opgestart. 

c) Het uitvoeren van onderzoek dient in beginsel steeds in INDIS te worden 
vermeld. 

d) Op grond van artikel 42 lid 4 Vreemdelingenwet (Vw) kan de termijn voor het 
geven van beschikkingen ten hoogste met zes maanden worden verlengd 
indien onderzoek bij derden nodig is. Wie onder derden wordt verstaan kunt 
u vinden in de Vreemdelingencirculaire (Vc) in C16/1. 

 
3. Wie vraagt onderzoek aan?3. Wie vraagt onderzoek aan?3. Wie vraagt onderzoek aan?3. Wie vraagt onderzoek aan?    
 
In eerste instantie is deze werkinstructie bedoeld voor medewerkers binnen de 
Klantdirectie Asiel (KDA), te weten hoor- en beslismedewerkers c.q. senior 
medewerkers. 
 
Behalve vorengenoemde medewerkers kunnen ook andere, bij het asielproces 
betrokken partijen gebruik maken van de mogelijkheid tot het aanvragen van 
onderzoek. Hierbij valt te denken aan de Proces Procesvertegenwoordiging (PV), de 
Landsadvocaat, Afdeling uitvoeringsbeleid (AUB) en medewerkers van de andere 
klantdirecties binnen de IND. 
 
4. 4. 4. 4. Wanneer Wanneer Wanneer Wanneer wordt wordt wordt wordt onderzoek oponderzoek oponderzoek oponderzoek opgegegegestartstartstartstart????    
 
Uitgangspunt is dat een onderzoek alleen wordt opgestart indien het doorslaggevend 
is voor de beoordeling van de vraag of een asielzoeker in aanmerking komt voor een 
verblijfsvergunning. Het onnodig opstarten van een onderzoek dient te allen tijde te 
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worden voorkomen. Op de meeste aanvragen kan zonder meer worden beslist op 
basis van het nader gehoor en eventueel een aanvullend gehoor, overige gegevens in 
het dossier, beschikbare informatie in Quest, Migratierecht, Migratierechtextra, Bliep 
en diverse openbare bronnen. Steeds dient zorgvuldig te worden bezien of onderzoek 
daadwerkelijk nodig is. Overigens dienen onderzoeksresultaten telkens onverwijld 
aan de vreemdeling te worden bekendgemaakt en niet eerst ten tijde van de 
verzending van het voornemen. 
 
5. 5. 5. 5. WelkWelkWelkWelkeeee onderzoek onderzoek onderzoek onderzoekenenenen k k k kunnenunnenunnenunnen    worden worden worden worden aangevraagd?aangevraagd?aangevraagd?aangevraagd?    
 
Landinhoudelijk onderzoek  ga naar 5.1 
Taalanalyse    ga naar 5.2 
Documentenonderzoek   ga naar 5.3 
Medisch onderzoek   ga naar 5.4 
EU-partnerdiensten (Dublin)  ga naar 5.5 
1F     ga naar 5.6  
Nationale Veiligheid   ga naar 5.7 
 
5555....1111.... Landinhoudelijk onderzoek Landinhoudelijk onderzoek Landinhoudelijk onderzoek Landinhoudelijk onderzoek    
 
Landinhoudelijk onderzoek heeft betrekking op landgebonden vragen aangaande de 
persoonlijke omstandigheden van de vreemdeling, vragen met een meer algemeen 
karakter over de situatie in het desbetreffende herkomstland dan wel individuele 
onderzoeken door externen (onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken). 
 
Voor de juiste wijze van voorleggen van landeninhoudelijke vragen ten aanzien van 
landinhoudelijk onderzoek (inclusief onderzoeksverzoeken aan het ministerie van 
Buitenlandse Zaken) wordt u verwezen naar de IND-intranetsite van het Bureau Land 
en Taal (BLT) van Directie voor Specialistische Diensten en Internationale 
Samenwerking (SDIS). (Zie: Home > SDIS> Afdelingen > Bureau Land en Taal-BLT).    
 
SDIS is voor de KDA de enige instantie waaraan landinhoudelijke vragen kunnen 
worden voorgelegd. In geen geval kan vanuit de KDA rechtstreeks contact worden 
opgenomen met andere mogelijke onderzoeksinstanties. Alle landinhoudelijke vragen 
dienen steeds via SDIS te lopen. 
 
Indien nodig, kan SDIS onderzoek bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
internationale organisaties of andere personen of instanties opstarten. SDIS treedt in 
deze gevallen op als de opdrachtgever namens de IND. Per geval dient te worden 
bekeken of sprake is van een extern onderzoek in de zin van artikel 42 lid 4 Vw (zie Vc 
C16/1). 
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt op verzoek van de IND Individuele 
Ambtsberichten (IAB’s) op. Het aanspreekpunt voor het ministerie van Buitenlandse 
Zaken binnen de IND is BLT van SDIS. De IAB’s worden op verzoek van de KDA door 
BLT aangevraagd en worden uiteindelijk door het ministerie van Buitenlandse Zaken 
aan BLT teruggestuurd. Aan deze IAB’s liggen onderzoeksverslagen ten grondslag, de 
zogenaamde onderliggende stukken. Sedert oktober 2008 stuurt het ministerie van 
Buitenlandse Zaken de onderliggende gelakte stukken mee met het IAB. 
 
De onderliggende stukken van de IAB’s zijn gedeeltelijk gelakt onder andere om de 
bronnen en methoden/technieken van onderzoeken te beschermen. Het IAB en de 
gelakte onderliggende stukken worden door de desbetreffende beslismedewerker 
direct na ontvangst naar de betrokken asielzoeker of zijn gemachtigde verstuurd en 
aan het externe IND-dossier toegevoegd. De beslismedewerker kan bij het verzenden 
van de gegevens gebruik maken van een begeleidende brief (zie bijlage 1). Deze 
werkwijze is in gezamenlijk overleg tussen de IND met het ministerie van 
Buitenlandse Zaken tot stand gekomen en heeft onder andere tot doel de 
(gemachtigde van de) betrokken vreemdeling zo snel mogelijk op de hoogte te stellen 
van de uitkomsten van het IAB-onderzoek, waardoor de vreemdeling eerder in de 
gelegenheid wordt gesteld een tegenonderzoek te starten. 
 
Het komt voor dat een asielzoeker of zijn gemachtigde in het kader van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) een procedure start om inzage te krijgen in de 
onderliggende stukken. Deze procedure wordt gevoerd tegen het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Teneinde te kunnen beoordelen of de procedure tijdig in gang is 
gezet, is het van belang dat het ministerie van Buitenlandse Zaken zo snel mogelijk 
wordt geïnformeerd over de datum waarop de IND het IAB en de onderliggende 
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gelakte stukken naar de asielzoeker of zijn gemachtigde heeft gestuurd. De 
verantwoordelijke beslismedewerker dient derhalve op het moment dat het IAB en 
onderliggende gelakte stukken aan de betrokken asielzoeker of zijn gemachtigde 
worden aangeboden eveneens genoemd ministerie te informeren. Dit laatste gebeurt 
door een korte brief te sturen aan de Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid, 
Afdeling Asiel, Hervestiging en Terugkeer van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
(zie bijlage 2). De brief dient de volgende gegevens te bevatten: naam, geboortedatum 
en nationaliteit van de vreemdeling, het IND dossiernummer en de datum waarop de 
IND het IAB en de onderliggende gelakte stukken naar de asielzoeker of zijn 
gemachtigde heeft gestuurd. In de brief dient niet te worden ingegaan op 
asielgegevens. 
 
5555....2222.... Vragen over taal Vragen over taal Vragen over taal Vragen over taalanalyseanalyseanalyseanalyse    
 
Het instrument taalanalyse kan worden ingezet teneinde nadere duidelijkheid te 
verschaffen over het land of gebied van herkomst van een vreemdeling en in sommige 
gevallen over diens etniciteit. Het kan echter géén uitspraak doen over de 
nationaliteit. BLT van SDIS is de instantie waar vragen over taal en taalsituaties aan 
kunnen worden voorgelegd. Voor nadere informatie omtrent het opstarten van een 
taalanalyse, het voorleggen van taalkundige vragen en het beantwoorden van contra-
expertises wordt u verwezen naar de intranetsite van SDIS (zie: Home > SDIS > 
Afdelingen > BLT - Bur. Land en Taal > Producten en Diensten BLT > Taal).  
 
Contra-expertise 
De betrokken vreemdeling kan op basis van dezelfde taalanalyseopname en binnen 
een maximale termijn van zes maanden een contra-expertise laten uitvoeren door een 
zelfgekozen onafhankelijke deskundige. De vreemdeling dient op deze mogelijkheid 
te worden gewezen wanneer hij wordt ingelicht over de beslissing van de IND om een 
taalanalyse op te starten, waarbij tevens de geldende termijnen bekend moeten 
worden gemaakt. 
 
De vreemdeling krijgt tot maximaal zes maanden na verzending van het voornemen 
de tijd om de onderzoeksresultaten van een contra-expertise in te brengen mits  
binnen twee weken na verzending van het voornemen schriftelijk is aangetoond door 
de vreemdeling dat een contra-expertise zal worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een 
brief van de gemachtigde aan een taleninstituut of expert, waarin wordt verzocht om 
een contra-expertise). 
 
Wanneer de vreemdeling of zijn gemachtigde na ontvangst van het voornemen 
aanvoert meer tijd nodig te hebben teneinde aan te tonen dat een contra-expertise 
uitgevoerd gaat worden, bijvoorbeeld omdat gesteld wordt dat meer tijd nodig is voor 
het verkrijgen van een vergoeding voor de kosten van een contra-expertise, geldt als 
uitgangspunt dat geen uitstel wordt verleend en dat in de zaak beslist dient te worden. 
Immers, de vreemdeling is tijdig geïnformeerd over de taalanalyse en de mogelijke 
consequenties ervan. 
 
De contra-expertise dient binnen een maximale termijn van zes maanden te worden 
afgerond. Indien na zes maanden de resultaten van de contra-expertise niet door de 
IND zijn ontvangen, dient te worden beslist. Indien de resultaten van een contra-
expertise alsnog hangende beroep worden ingebracht, zal de 
Procesvertegenwoordiging van de IND in beginsel deze resultaten alsnog bij de 
beoordeling van het beroep betrekken, dit in het licht van de wens van de 
bewindspersoon voor vreemdelingenzaken om zoveel als mogelijk opvolgende 
aanvragen te voorkomen. 
 
Indien de resultaten van een contra-expertise in eerste aanleg niet tijdig worden 
overgelegd en pas ten grondslag worden gelegd aan een herhaalde aanvraag, kan deze 
in beginsel op grond van art. 4:6 Awb worden afgedaan. Immers, een contra-expertise 
is geen nieuw feit in de zin van art 4:6 Awb (of in de zin van art 83 Vw), maar een 
nadere onderbouwing van een ingenomen stelling. Gelet op de in rechte 
onaantastbaar geworden beschikking, kan een contra-expertise niet aangemerkt 
worden als een rechtens relevant novum. 
 
Wijze van voorleggen reacties: 
U wordt verzocht schriftelijke reacties van advocaten en/of contra-expertises die 
betrekking hebben op de resultaten van een taalanalyseonderzoek, voor te leggen aan 
Bureau Land en Taal (zie: Home > SDIS > Afdelingen > Bureau Land en Taal-BLT). 
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Een taalanalyse vormt extern onderzoek in de zin van artikel 42 lid 4 Vw (zie Vc 
C16/1). 
 
5.3. Documentenonderzoek5.3. Documentenonderzoek5.3. Documentenonderzoek5.3. Documentenonderzoek 
 
Indien over de echtheid, opmaak/afgifte en/of inhoud van overgelegde documenten 
twijfel bestaat en deze documenten van belang zijn bij de beoordeling van de 
asielaanvraag, kan een documentenonderzoek worden opgestart (zie in dit verband 
ook WI 2009/10 van 15 juni 2009). Het onderzoek wordt gesplitst in een technisch 
onderzoek (wijze waarop documenten worden vervaardigd) en een tactisch 
onderzoek (combinaties van staatsvormen, -wapens, afgiftedata, autorisaties, 
legalisaties en dergelijke). Onderzoek van documenten kan in veel gevallen een (grote) 
bijdrage leveren aan de vaststelling van de identiteit en nationaliteit van de 
vreemdeling en de geloofwaardigheid van diens relaas. 
 
Bureau Documenten (BDOC) van SDIS is de instantie waar vragen over documenten 
kunnen worden voorgelegd. Voor nadere informatie omtrent het opstarten van 
documentenonderzoek, maar ook voor formulieren te gebruiken bij een contra-
expertise kunt u terecht op de intranetsite van SDIS (zie: Home > SDIS > Afdelingen > 
BDoc - Bur. Documenten > Producten en diensten). 
 
Indien nodig kan via SDIS – BLT ook onderzoek naar een document bij het ministerie 
van Buitenlandse Zaken worden opgestart. Dergelijk onderzoek kan echter eerst 
plaatsvinden nadat Bureau Documenten het document heeft onderzocht en het 
onderzoek geen dan wel onvoldoende uitsluitsel heeft gegeven omtrent de echtheid, 
opmaak/afgifte en/of inhoud van het document. De beslismedewerker van de KDA 
kan op de gebruikelijke wijze een onderzoeksverzoek aan het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken doen (zie: Home > SDIS > Afdelingen > Bureau Land en Taal-
BLT). SDIS - BLT treedt in deze gevallen op als de opdrachtgever namens de IND. In 
geen geval wordt vanuit de KDA rechtstreeks met het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken gecommuniceerd. Dit contact loopt steeds via SDIS – BLT. 
 
Documentenonderzoek vormt in beginsel geen extern onderzoek in de zin van 
artikel 42 lid 4 Vw (zie Vc C16/1). Dit wordt uiteraard anders indien BDOC een 
(vervolg-)onderzoek extern uitbesteed, bijvoorbeeld aan het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, 
 
Voor een algemene toelichting omtrent het beleid inzake documenten wordt u 
verwezen naar Vc C4/3.6.2. 
 
Contra-expertise 
De betrokken vreemdeling kan op de resultaten van een documentonderzoek binnen 
een maximale termijn van zes maanden een contra-expertise laten uitvoeren door een 
zelfgekozen onafhankelijke deskundige. De vreemdeling dient op deze mogelijkheid 
te worden gewezen wanneer hij wordt ingelicht over de beslissing van de IND om een 
documentonderzoek op te starten, waarbij tevens de geldende termijnen bekend 
moeten worden gemaakt. 
 
De vreemdeling krijgt tot maximaal zes maanden na verzending van het voornemen 
de tijd om de onderzoeksresultaten van een contra-expertise in te brengen mits  
binnen twee weken na verzending van het voornemen schriftelijk is aangetoond door 
de vreemdeling dat een contra-expertise zal worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een 
brief van de gemachtigde aan een onderzoeksbureau of expert, waarin wordt verzocht 
om een contra-expertise). Wanneer de vreemdeling of zijn gemachtigde na ontvangst 
van het voornemen aanvoert meer tijd nodig te hebben teneinde aan te tonen dat een 
contra-expertise uitgevoerd gaat worden, geldt als uitgangspunt dat geen uitstel wordt 
verleend en dat op de zaak beslist dient te worden. Immers, de vreemdeling is tijdig 
geïnformeerd over het documentonderzoek en de mogelijke consequenties ervan. 
 
De contra-expertise dient binnen een maximale termijn van zes maanden te worden 
afgerond. Indien na zes maanden de resultaten van de contra-expertise niet door de 
IND zijn ontvangen, dient te worden beslist. Indien de resultaten van een contra-
expertise alsnog hangende beroep worden ingebracht, zal de 
Procesvertegenwoordiging van de IND in beginsel deze resultaten alsnog bij de 
beoordeling van het beroep betrekken, dit in het licht van de wens van de 
bewindspersoon voor vreemdelingenzaken om zoveel als mogelijk opvolgende 
aanvragen te voorkomen. 
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Een verzoek om contra-expertise wordt altijd behandeld door de beslisser die de 
resultaten van het documentonderzoek heeft bekend gesteld. Verzoeken om contra-
expertise dienen altijd te worden opgevoerd in INDIS. 
 
Bij voorkeur neemt die beslisser direct contact op met BDOC. 
Voor een vlotte uitvoering van de contra-expertise is het onder andere van belang te 
weten waar het betreffende document zich bevindt,  wat er in het onderzoek is 
vastgesteld en bij welk onderzoeksinstituut de contra-expertise zal worden 
uitgevoerd. Indien het onderzoeksinstituut niet bekend is bij BDOC, zal eerst e.e.a. 
moeten worden onderzocht, alvorens bij voorbeeld originele documenten kunnen 
worden toegestuurd. 
 
Van enkele onderzoeksinstituten is bekend dat zij in voorkomende gevallen in contact 
treden met de eigen diplomatieke vertegenwoordiging of met lokale autoriteiten in 
het land van herkomst. Het kan ook zijn dat wordt aangegeven dat de contra-expertise 
zal worden uitgevoerd door de eigen diplomatieke  vertegenwoordiging. In deze 
gevallen dient de asielbeslisser te beoordelen of er redenen zijn om de medewerking 
aan de contra-expertise te weigeren. Op basis van de informatie die zich in het 
asieldossier van de vreemdeling bevindt, moet de beslismedewerker de volgende 
vragen beantwoorden: 
 
1. Geeft het asielrelaas aanleiding te veronderstellen dat de betrokken vreemdeling te 
vrezen heeft voor vervolging in de zin van het Verdrag dan wel een behandeling die 
strijdig is met artikel 3 EVRM? 
 
2, Heeft de betrokken vreemdeling zijn expliciete toestemming gegeven om 
medewerking te verlenen aan de contra-expertise? 
 
Ad. Vraag 1: indien het een eerste asielaanvraag betreft, moet de vraag worden gesteld 
of de vreemdeling stelt te vrezen voor vervolging van de zijde van de autoriteiten van 
zijn land van herkomst. In een dergelijk geval dient er geen medewerking te worden 
verleend. De Nederlandse overheid wil namelijk onder geen beding een situatie 
creëren c.q. meewerken aan een situatie die voor de vreemdeling of zijn/haar 
familieleden of derden in het land van herkomst vrees voor vervolging dan wel een 
mogelijke schending van artikel 3 EVRM oplevert. Wanneer het gaat om een 
opvolgende aanvraag zonder nova aangaande de gestelde vrees voor vervolging of 
indien het een uitgeprocedeerde asielzoeker betreft, dan kan ervan worden uitgegaan 
dat de vreemdeling niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij te vrezen voor vervolging 
van de autoriteiten en kan er medewerking worden verleend. 
 
De beslismedewerker moet daarom steeds beoordelen of een contra-expertise wel kan 
worden verricht in verband met mogelijke negatieve gevolgen van de zijde van de 
autoriteiten voor betrokkene dan wel zijn familieleden of derden in het land van 
herkomst. Indien sprake is van mogelijke negatieve gevolgen voor betrokkene, zijn 
familie of derden dan kan medewerking aan de contra-expertise worden onthouden. 
Dat een vreemdeling zich eventueel bewust is van deze gevolgen maakt dit niet 
anders, aangezien in dergelijke zaken de IND een eigen verantwoordelijkheid heeft. 
 
Ad. Vraag 2: er dient door de desbetreffende beslismedewerker een brief verzonden te 
worden naar de gemachtigde van de vreemdeling, waarin uitleg wordt gegeven over 
de contra-expertise. Voorts dient de gemachtigde te worden verzocht om een 
verklaring “Verzoek tot afgifte van kopieën van documenten inzake een contra-
expertise bij diplomatieke vertegenwoordigingen”, een verklaring “Verzoek tot afgifte 
van originele documenten inzake een contra-expertise bij diplomatieke 
vertegenwoordigingen” dan wel een verklaring “Verzoek tot afgifte van originele 
documenten inzake een contra-expertise bij een onderzoeksbureau”. Deze 
documenten moeten zowel door de vreemdeling als de gemachtigde worden 
ondertekend. 
 
Deze documenten staan op de intranetsite van SDIS (zie: Home > SDIS > Afdelingen > 
BDoc - Bur. Documenten > Producten en diensten > contra-expertise >…). 
 
Indien de beslismedewerker van oordeel is dat er geen beletsel is om de contra-
expertise te laten plaatsvinden dan wordt het verzoek (dat wil zeggen een kopie van de 
brief van de gemachtigde) samen met een duidelijke opgave van de te onderzoeken 
documenten naar BDOC gestuurd. Uit het begeleidend schrijven van de 
beslismedewerker moet duidelijk blijken dat er geen vrees bestaat voor vervolging in 
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Verdragrechtelijke zin dan wel een mogelijke schending van artikel 3 EVRM is en dat 
de ondergetekende verklaring is ontvangen. 
 
BDOC verzorgt de verdere afhandeling van de contra-expertise. 
 
Indien de beslismedewerker tot de conclusie komt dat een contra-expertise tot gevolg 
heeft dat de autoriteiten van het land van herkomst de negatieve aandacht op de 
asielzoeker kunnen vestigen, wordt de medewerking aan de uitvoering van de contra-
expertise geweigerd. De medewerker neemt in de beschikking een met redenen 
omkleede weigering op, die aan een rechterlijke toets kan worden onderworpen. 
 
Wijze van voorleggen reacties 
Indien een contra-expertise een andere uitkomst heeft dan het oorspronkelijke 
onderzoeksresultaat van de KMar of BDOC dan dient te allen tijde contact op te 
worden genomen met BDOC. De uitkomsten van de contra-expertise kunnen niet 
zonder meer worden geaccepteerd zonder de deskundigen hierover om een reactie  te 
hebben gevraagd (zie: Home > SDIS > Afdelingen > BDoc - Bur. Documenten > 
Producten en diensten > Documentonderzoek). 
 
5555....4444.... Medisch onderzoek Medisch onderzoek Medisch onderzoek Medisch onderzoek 
 
Medisch onderzoek wordt opgestart bij het Bureau Medische Advisering (BMA). 
Onderzoeken bij BMA worden beschouwd als een extern onderzoek in de zin van 
artikel 42 lid 4 Vw (zie Vc C16/1). 
 
Voor de verschillende mogelijkheden inzake medisch advies door BMA wordt u 
verwezen naar Vc A4/7.2.3 en B8/3. Dit valt verder buiten het bestek van deze 
werkinstructie. 
 
Voor verdere informatie aangaande medische advisering (onder  meer formulieren 
ten behoeve van medisch onderzoek in het kader van artikel 3 EVRM) kunt u terecht 
bij de intranetsite van BMA SDIS (Home > SDIS> Afdelingen > Bureau Medische 
Advisering-BMA). 
 
5555....4444....1111.... Leeftijdsonderzoek Leeftijdsonderzoek Leeftijdsonderzoek Leeftijdsonderzoek    
 
Indien een vreemdeling er niet in slaagt zijn gestelde minderjarigheid met 
documenten te staven of anderszins aannemelijk te maken en twijfel bestaat omtrent 
de opgegeven leeftijd van een vreemdeling, kan de IND de vreemdeling een 
leeftijdsonderzoek aanbieden conform het gestelde in werkinstructie 2006/28 (te 
raadplegen via intranet Asiel -> Bliep beleidsthema's -> AMV -> leeftijdonderzoek), die 
op 14 maart 2007 is geactualiseerd. Deze werkinstructie dient te worden gelezen als 
aanvulling op Vc B14/2.4.3, C11/3.4 en C14/6.1. 
 
Door middel van leeftijdsonderzoek kan worden beoordeeld of de vreemdeling gezien 
zijn leeftijd in aanmerking kan komen voor een verblijfsvergunning regulier voor 
verblijf als Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (Amv’s). Verder dient een 
dergelijk onderzoek als bron voor de beoordeling van de vraag of de vreemdeling in 
aanmerking komt voor het bijzondere opvangregime voor Amv’s. 
U dient de actuele instructie daarover, zoals opgenomen in de vorengenoemde 
werkinstructie te raadplegen. Verder kunt u de AMV pagina’s raadplegen in 
Migratierechtextra, onder “leeftijdsonderzoek”. 
 
Contra-expertise 
Indien een vreemdeling om uitstel verzoekt voor het indienen van zijn contra-
expertise dient ingevolge werkinstructie 2006/28 geen uitstel te worden gegeven. 
Contra-expertise vormt immers geen reden voor het opschorten van de procedure 
aangezien het leeftijdsonderzoek op een door de rechter te controleren wijze tot stand 
is gekomen. Bovendien vindt de contra-expertise inzake leeftijdsonderzoek plaats op 
initiatief van de vreemdeling, dit in tegenstelling tot taalanalyse, waar de IND het 
tegenonderzoek initieert. Binnen de geldende termijn van de zienswijze kan de 
vreemdeling eventuele resultaten van zijn contra-expertise kenbaar maken. Een 
eventueel verzoek om uitstel voor het geven van een zienswijze in afwachting van de 
contra-expertise mag niet worden gehonoreerd. Na afloop van de termijn voor de 
zienswijze hoeven de resultaten van het onderzoek niet meer te worden afgewacht. 
 
Leeftijdsonderzoek wordt uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut, dat 
voor het leeftijdsonderzoek gebruik maakt van externe deskundigen. Derhalve vormt 
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leeftijdsonderzoek een extern onderzoek in de zin van artikel 42 lid 4 Vw (zie Vc 
C16/1). 
 
5.5.5.5.4444....2222....    DNA onderzoekDNA onderzoekDNA onderzoekDNA onderzoek 
 
Indien u voor de beoordeling van de aanvraag aanvullende informatie nodig heeft 
omtrent de gezinsband, wordt u verwezen naar de tekst in de Vc onder B2/5.4 en 
werkinstructie 2008/3. 
 
Het DNA onderzoek betreft een extern onderzoek in de zin van artikel 42 lid 4 Vw en 
wordt op vrijwillige basis afgenomen. 
 
5555....5555.... Onderzoek bij EU Onderzoek bij EU Onderzoek bij EU Onderzoek bij EU----partnerdienstenpartnerdienstenpartnerdienstenpartnerdiensten    
 
De Unit Dublin voert onderzoeken uit over de verblijfsrechtelijke status van 
vreemdelingen in een aantal andere Europese landen. Dit betreft extern onderzoek in 
de zin van artikel 42 lid 4 Vw (zie Vc C16/1). 
 
Via het Onderzoeken Dublin Informatie Systeem (ODIS), kan op grond van de 
Verordening van de Raad (EU) 343/2003 onder bepaalde voorwaarden informatie over 
de verblijfsrechterlijke positie en documenten en eerdere asielprocedures van 
vreemdelingen in andere EU-landen en in Zwitserland, Noorwegen en IJsland worden 
opgevraagd. 
 
Voor specifieke informatie aangaande het soort vragen/soort onderzoek, de wijze van 
vragen voorleggen en onderzoekstermijnen kunt u de IND-intranetsite van Bureau 
Dublin raadplegen (zie Home > Asiel > Speciale Units > Unit Dublin). 
 
5555....6666.... Onderzoek naar gedragingen als bedoeld in artikel 1F Vluchtelingenverdrag Onderzoek naar gedragingen als bedoeld in artikel 1F Vluchtelingenverdrag Onderzoek naar gedragingen als bedoeld in artikel 1F Vluchtelingenverdrag Onderzoek naar gedragingen als bedoeld in artikel 1F Vluchtelingenverdrag 
 
Unit 1F van de KDA doet onderzoek naar gedragingen als bedoeld in artikel 1F van het 
Vluchtelingenverdrag. 
 
Onderzoek naar vorenbedoelde gedragingen kan worden opgestart conform de 
bepalingen van werkinstructie 217 en betreft geen extern onderzoek in de zin van 
artikel 42 lid 4 Vw (zie Vc C16/1). 
 
Voor verdere specifieke informatie kunt u terecht bij de Unit 1F (zie IND-intranetsite: 
Home > Asiel > Speciale Units > 1F oorlogsmisdrijven). 
 
5.7. Nationale veiligheid5.7. Nationale veiligheid5.7. Nationale veiligheid5.7. Nationale veiligheid    
 
De senior medewerker van de Stafdirectie Uitvoeringsbeleid, belast met de 
portefeuille Nationale Veiligheid, onderhoudt de contacten met de AIVD en MIVD. 
 
Mocht u dossiers behandelen waarin u aanwijzingen vindt over terrorisme, 
radicalisering en/of jihadisme of is een dossier mogelijk op andere wijze te relateren 
aan de AIVD en/of MIVD, dan kunt u contact opnemen met voornoemde 
medewerker. 
 
Dit betreft een voorlegging    en geen extern onderzoek in de zin van artikel 42 lid 4 Vw 
(zie Vc C16/1). 
 
Voor verdere specifieke informatie kunt u terecht bij de volgende intranetsite: Home > 
Asiel > Speciale Units > Unit Speciale Zaken > 6. Contact  
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ImmigratieImmigratieImmigratieImmigratie---- en Naturalisatiedienst (IND) en Naturalisatiedienst (IND) en Naturalisatiedienst (IND) en Naturalisatiedienst (IND)

 
 
 
 
=

Adres advocaat invullen 
_ÉòçÉâ~ÇêÉë=

áåîìääÉå=

=

fåÑçäáàå=MVMMJNOPQRSN=Ebro=MINM=éKãKF=

EïÉêâÇ~ÖÉå=î~å=VKMM=íçí=NTKMMF=

c~ñ=EF=G=

fåíÉêåÉí=ïïïKáåÇKåä=

 
 
 
 
 

låÇÉêÇÉÉä Unit asiel 
`çåí~ÅíéÉêëççå  

aççêâáÉëåìããÉêEëF  
a~íìã  

açëëáÉêåìããÉê * 
sJåìããÉê * 
_áàä~ÖÉEåF * 

låÇÉêïÉêé Voornamen vreemdeling Naam vreemdeling 

Geboren op Geboortedatum vreemdeling 

Nationaliteit: Omschrijf nationaliteit vreemdeling 

 
 
 
Geachte Heer/Mevrouw,  
 
Zoals bekend heeft de IND in het kader van de asielbeoordeling van uw cliënt 
(invullen persoonlijke gegevens, IND nr) het ministerie van Buitenlandse Zaken 
verzocht om een Individueel Ambtsbericht (IAB).  
 
Bij deze doe ik u ter informatie toekomen het IAB en de onderliggende gelakte 
stukken die zijn aangevraagd in het kader van de asielprocedure van uw cliënt. Ik heb 
het IAB en de onderliggende gelakte stukken ontvangen van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Conform de gemaakte afspraak en toezegging naar aanleiding 
van het rapport van de Nationale ombudsman breng ik u in een zo vroeg mogelijk 
stadium op de hoogte van de onderzoeksresultaten van het IAB-onderzoek. Ik 
benadruk dat dit alleen de resultaten van het IAB-onderzoek, alsmede het IAB van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken betreft en dat dit geen beoordeling is van de 
asielaanvraag. Op een later tijdstip volgt een beoordeling van de asielaanvraag 
middels het voornemen dan wel de beschikking. Het meegezonden IAB wordt bij 
deze beoordeling betrokken.  
 
Ik hoop u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
 
de Minister van Justitie, 
namens deze, 
het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), 
namens deze, 
 
(Naam beslismedewerker/of wie namens de beslismedewerker tekent) 
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ImmigratieImmigratieImmigratieImmigratie---- en Naturalisatiedienst (IND) en Naturalisatiedienst (IND) en Naturalisatiedienst (IND) en Naturalisatiedienst (IND)

 
 
 
 
=

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Afdeling Asiel, Hervestiging en Terugkeer 
Bezuidenhoutseweg 67 
Postbus 20061 
2500 EB 
Den Haag 

_ÉòçÉâ~ÇêÉë=

áåîìääÉå=

=

fåÑçäáàå=MVMMJNOPQRSN=Ebro=MINM=éKãKF=

EïÉêâÇ~ÖÉå=î~å=VKMM=íçí=NTKMMF=

c~ñW=áåîìääÉå=

fåíÉêåÉí=ïïïKáåÇKåä=

 
 
 
 
 

låÇÉêÇÉÉä Unit asiel 
`çåí~ÅíéÉêëççå  

aççêâáÉëåìããÉêEëF  
a~íìã  
fka=åê  

rï=âÉåãÉêâ * 
_áàä~ÖÉEåF * 

låÇÉêïÉêé Voornamen vreemdeling Naam vreemdeling 

Geboren op Geboortedatum vreemdeling 

Nationaliteit: Omschrijf nationaliteit vreemdeling 

 
 
 
Geachte Heer/Mevrouw,  
 
Conform de gemaakte afspraken tussen de IND en het ministerie van Buitenlandse 
Zaken wil ik u op de hoogte brengen dat de onderliggende gelakte stukken alsmede 
het door uw ministerie opgestelde IAB op (datum invullen) aan de (gemachtigde van) 
(naam en personalia invullen) op (datum invullen) is doorgestuurd.  
 
Het betreft het IAB dat is opgesteld ten behoeve van: 
Naam: 
Geboortedatum: 
Nationaliteit: 
Dossiernummer: 
 
Ik hoop u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
 
de Minister van Justitie, 
namens deze, 
het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), 
namens deze, 
 
(Naam beslismedewerker/of wie namens de beslismedewerker tekent) 
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