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Disclaimer  
Een informatiebericht is een mededeling aan de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De 
informatieberichten zijn slechts tijdelijk van aard, en daarom is de geldigheidsduur beperkt. De informatieberichten helpen 
medewerkers van de IND om tijdig en op uniforme wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen. In informatieberichten kan 
bijvoorbeeld aangegeven worden of er nieuw beleid komt, bijvoorbeeld n.a.v. een brief aan de Tweede Kamer, of dat een 
belangwekkende uitspraak is gedaan die nog bestudeerd wordt. Ook kan in informatieberichten aangegeven worden hoe moet 
worden gehandeld in afwachting van een werkinstructie of aanpassing van de beleidsregels die in de Vreemdelingencirculaire 
of Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap zijn opgenomen. Er kunnen overigens goede redenen bestaan om in een 
individueel geval maatwerk te leveren en van een informatiebericht af te wijken. 
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1. Aanleiding 
Recentelijk komen er regelmatig vragen binnen bij SUA over de acceptatie van 
Indiase apostilles. India vult namelijk bij het veld ‘has been signed by’ niet meer de 
naam van de afgevende ambtenaar in – zoals het Apostilleverdrag voorschrijft – 
maar de naam van de afgevende afdeling/dienst. Hierdoor kwamen er vragen of 
deze apostilles geaccepteerd kunnen worden door de IND. Daarnaast heeft het 
Indiase Ministerie van Buitenlandse Zaken vragen gesteld middels een note verbale 
aan de Nederlandse ambassade in New Delhi, aangezien zij signalen kregen van 
Indiase burgers dat de IND Indiase apostilles niet accepteerde.  
 
2. Verwachting 
Er wordt een reactie opgesteld door BZ op de note verbale van het Indiase Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Gelet op de maximale geldigheid van IB’s wordt nog bezien 
hoe de informatie in dit IB voor een langere termijn kan worden geborgd. Bovendien 
zal er worden onderzocht of er andere mogelijkheden zijn om Indiase documenten 
te controleren.  
 
3. Inhoud / Hoe te handelen 
Indien een Indiase apostille wordt overgelegd, waarbij op de apostille het veld ‘has 
been signed by’ niet de naam van de afgevende ambtenaar staat ingevuld, maar de 
naam van de afgevende afdeling/dienst, dan kunnen deze apostilles worden 
geaccepteerd, mits er geen twijfel is over de verdere opmaak, afgifte en inhoud van 
de apostille dan wel het onderliggende document. Als er wél twijfel is over de 
echtheid van de apostille en/of het document, dan dient contact opgenomen te 
worden met Bureau Documenten voor de mogelijkheden tot nader onderzoek.  
 
5. Afstemming 
RVN, Bureau Documenten & DMB. 
 
 


