
IDENTITEITSVASTSTELLING  
IN HET MIGRATIEPROCES 
Het Nederlandse beleid vergeleken met andere EU-lidstaten

In deze benchmark worden bevindingen van het syntheserapport ‘Challenges and practices for establishing 
applicants’ identity in the migration process’1 in relatie tot de Nederlandse context beschreven. Hierbij ligt de 
focus op aspecten waar de identiteitsvaststelling in het migratieproces door Nederland afwijkt van het beleid  
in andere landen.
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Nederland koploper op het gebied van identiteits
vaststelling?
De identiteitsvaststelling in het migratieproces door Nederland 
onderscheidt zich op de meeste punten niet echt fundamenteel 
van de praktijk in de andere EU-lidstaten. Een aantal punten 
onderschrijven een conclusie uit de Nederlandse bijdrage aan 
het syntheserapport dat Nederland de identiteitsvaststelling op 
orde heeft. Zo was Nederland samen met Finland en Noorwegen 
in 2013 het enige land met een expertisecentrum op dit gebied.2 
Wat verder opvalt is dat slechts vier landen ontvangstcentra 
hebben die specifiek gericht zijn op het registreren en identifi-
ceren van migranten. In Nederland vindt de registratie en identi-
ficatie in speciale ‘ID straten’ plaats. Naast Nederland hebben 
alleen Finland, Griekenland en Polen dergelijke ontvangst-
centra.3  

Specifieke belangstelling voor Nederlandse ontwikke
lingen 
In het syntheserapport is bijzondere aandacht voor een drietal 
ontwikkelingen die zich sinds 2013 in Nederland hebben voor-
gedaan maar niet in andere landen.4 De eerste is de taalindicatie 
die sinds eind 2016 door linguïsten van de IND, met behulp van 
taalanalisten, wordt uitgevoerd bij zowel gedocumenteerde als 
ongedocumenteerde Syriërs. De tweede ziet op de maatregelen 
die zijn genomen bij Bureau Documenten om de kwaliteit van 
het brondocumentenonderzoek te waarborgen. Zo  is er extra 
inzet van personeel geweest ten behoeve van de administra-
tieve afhandeling van onderzoek en is de verkorte ‘verklaring 
van onderzoek’ ingevoerd. Ook is, naar aanleiding van de hoge 
instroom, gestart met een andere manier van werken waarbij de 

binnenkomende documenten door experts van Bureau Docu-
menten in categorieën worden ingedeeld. De documenten in de 
‘zwaarste’ categorie gaan door naar het backoffice voor diepte-
onderzoek. In de Nederlandse bijdrage aan het syntheserapport 
is geconcludeerd dat door het categoriseren van documenten 
efficiënter kan worden gewerkt. De derde ontwikkeling is de 
invoering van de Nederlandse Basisvoorziening Identiteits
vaststelling (BVID)zuil.5 

Verschillen bij identificatiemethodes 
Ten aanzien van de methodes die worden gehanteerd om de 
identiteit vast te stellen zijn er een aantal verschillen tussen 
Nederland en overige landen:

• Hoewel een aantal landen de mogelijkheid kennen om gege
vensdragers zoals smartphones en overige elektronische 
apparatuur in beslag te nemen en uit te lezen is dit slechts in 
Nederland en Estland standaardpraktijk.6 Binnen het terug-
keerproces is deze methode in Nederland weer niet mogelijk 
maar in tien andere landen juist weer wel.7

• Sinds 2013 is het standaardpraktijk in België, Tsjechië,  
Griekenland, Noorwegen en Nederland om op sociale media 
(openbare) bronnen te onderzoeken op aanwijzingen over  
de identiteit van migranten. In elf andere landen bestaat die 
mogelijkheid ook maar gebeurt dat niet standaard.8

• Veel landen maken bij het vaststellen van de identiteit van 
asielzoekers gebruik van de mogelijkheid om die identiteit af 
te leiden uit digitaal verkeer met de overheid (bijvoorbeeld 

1  Het EMN bestaat uit Noorwegen en alle EU landen met uitzondering van 
Denemarken. Met uitzondering van Bulgarije en Roemenië hebben alle 
landen die behoren tot het EMN een bijdrage geleverd aan dit onderzoek.

2 Pagina 23 en 25 Syntheserapport. De Nederlandse expertisecentra zijn het 

Bureau Documenten van de IND en het Expertisecentrum voor Identiteits-
fraude en Documenten (ECID) van de KMar. In navolging van FI, NO en NL 
hebben  AT, BE, CY, CZ, IT, PT, SK en SE  ook dergelijke centra geopend.

3 Pagina 24 syntheserapport.
4 Pagina 24 syntheserapport.
5 Pagina 40 syntheserapport.
6 Pagina 32 en tabel A3.1  syntheserapport. De overige landen waarbij de 

mogelijkheid bestaat zijn HR, DE, LT en NO. In DE, HR, LT en LV, bestaan 
overigens wel plannen om deze mogelijkheid verplicht te gaan stellen 
binnen het asielproces.

7 Pagina 55 en tabel A3.1 syntheserapport. Het betreft de landen: DE, EE, 
ES, FI, IT, LT, LV, NL, NO, SE.

8 Pagina 32 syntheserapport; Het betreft: AT, HR, EE, HU, IE, LT, MT, SE, SI, 
SK, UK.

De Benchmark NL – EU is een bijsluiter bij synthese
rapporten waarin een vertaalslag is gemaakt van de 
resultaten voor de Nederlandse context. De bevindingen 
in de Benchmark NL  EU zijn opgesteld in overleg met 
nationale experts die hebben meegewerkt aan de 
Nederlandse bijdrage aan het syntheserapport. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_synthesis_report_identity_study_final_en_v2.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_synthesis_report_identity_study_final_en_v2.pdf


belastingdienst of sociale voorzieningen)9 of met de private 
sector (bijvoorbeeld banken) in het land van herkomst.10 Een 
aantal landen maakt hier ook gebruik van bij het terugkeer-
proces.11 Nederland doet dit niet. Dat is opvallend omdat 
Nederland als één van de weinige landen wél gebruik maakt 
van de mogelijkheid om ten behoeve van het identificatie-
proces digitale gegevensdragers uit te lezen. 

• De taalanalyse is verplicht in Kroatië en standaardpraktijk in 
Nederland, Frankrijk, Hongarije, Noorwegen en Slovenië. In 
veel andere landen bestaat die mogelijkheid ook maar is het 
geen standaardpraktijk laat staan dat het verplicht is.1213 

• Als laatste blijkt dat Nederland het enige land is dat heeft 
aangegeven alle meegenomen bagage van de asielzoeker  
te onderzoeken, de asielzoeker te fouilleren en als daar aan-
leiding toe is ook aan het lichaam te onderzoeken.14 

Verschillen in procedures bij identificatie
Ten aanzien van de procedures die worden gehanteerd om de 
identiteit vast te stellen vallen de volgende verschillen tussen 
Nederland en overige landen op:

• Uit de nationale rapporten van de lidstaten blijkt dat Neder-
land een van de weinige landen is met een handleiding (Proto
col Identificatie en Labeling) waarin alle handelingen staan 
beschreven die te maken hebben met de vaststelling, registra-
tie en wijziging van de identiteit van vreemdelingen.15 Het 
door Nederland ontwikkelde EDISON (Electronic Documenta
tion Information System on Investigation Networks) wordt 
expliciet genoemd en toegelicht als een systeem dat wordt 
gebruikt door een aantal landen.16

• Anders dan in Nederland hebben twaalf landen aangegeven 
dat zij binnen de methodes van identiteitsvaststelling een 
hiërarchie in methodes hanteren.17 Samen met Oostenrijk en 
Slovenië heeft Nederland opgemerkt dat de omstandigheden 
van het individuele geval bepalen welke methode het meest 
geschikt is om de identiteit vast te stellen.18

• Naast Nederland hebben Duitsland en Letland aangegeven 
dat de uitkomst van de procedure om de identiteit vast te stel-
len van invloed is op de beoordeling van het asielverzoek en 
dat een asielaanvraag wordt afgewezen in het geval de vreem-
deling niet meewerkt of zelfs tegenwerkt aan het vaststellen 
van zijn identiteit.19

• Zowel Duitsland als Nederland hebben aangegeven dat 
vreemdelingen aan buitenlandse vertegenwoordigingen van 
het vermoedelijke land van herkomst kunnen worden gepre-
senteerd om de nationaliteit en/of identiteit te kunnen vast-
stellen.20

• Bij reguliere verblijfsprocedures zijn Luxemburg en Ierland de 
enige landen die gebruik maken van Europese databases voor 
het vergelijken van vingerafdrukken. Als het gaat om het ver
gelijken van foto’s in Europese databases bij reguliere proce-
dures is het alleen Luxemburg die daar gebruik van maakt.2122 

Uitdagingen bij identificatie
Het syntheserapport geeft de volgende uitdagingen voor het 
proces van identiteitsvaststelling aan, die interessant zijn vanuit 
het perspectief van Nederland: 

• Het is voor Nederland een grote uitdaging om de identiteit 
vast te stellen van asielzoekers die zeggen dat Eritrea hun land 
van herkomst is. Daarnaast is het ook voor België, Kroatië, 
Noorwegen, Zweden en Slowakije een grote uitdaging om de 
identiteit te kunnen vaststellen van asielzoekers die stellen dat 
Syrië hun land van herkomst is.23

• Voor Nederland en een aantal andere landen is het een uit-
daging om de familieband bij gezinsmigratie te kunnen vast-
stellen, met name bij gezinshereniging met asielstatushouders 
(nareis).24 Dit blijkt ook uit de nationale rapporten van België, 
Finland, Ierland en Luxemburg. Bij nareis komt het in Neder-
land regelmatig voor dat de referent en het gezinslid niet vol-
doende documenten kunnen overleggen om hun identiteit of 
familieband aan te tonen.
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9 Pagina  54 en tabel A3.1.syntheserapport. Het betreft de landen: CZ, EL, 
AT, DE, EE, FR, HU, IE,LT, MT, NO, SE, SK, UK.

10 Pagina  54 en tabel A3.1.syntheserapport. Het betreft de landen: CZ, AT, 
DE, EE, FR, IE, IT, LT, MT, NO, SK, UK.

11 Pagina 55 een tabel A3.1 Voor wat betreft digitaal verkeer met de over-
heid zijn dat de landen: IT, CZ, NO, AT, DE, EE, ES, IE, LV, UK. Voor wat 
betreft digitaal verkeer met de private sector zijn dat de landen CZ, AT, EE, 
ES, IE, IT, NO, UK.

12 Pagina 33 en 53 syntheserapport. Het betreft: AT, BE, DE, EE, FI, HR, IE, IT, 
LT, LU, LV, SE, UK.

13 Met de ‘taalanalyse’ kan zowel een taalkundige analyse door een deskun-
dige als een beoordeling door een tolk bedoeld worden. 

14 Pagina 49 en 55 en tabel A2.1  en A3.2 syntheserapport.
15 Andere lidstaten die nationale richtlijnen met handelingen hebben zijn 

AT, BE, CY, DE, EE, FI, FR, NO, PL, SE, UK.
16 Hoewel het niet binnen de scope van deze benchmark en het syntheserap-

port is het interessant dat uit een later dit jaar te verschijnen Identity 
Document Fraud Policy Brief blijkt dat EDISON door veel lidstaten wordt 
geraadpleegd.

17 Pagina 35 syntheserapport. Het betreft: BE, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, MT, 
PL, SE, UK.

18 Pagina 35 syntheserapport.
19 Pagina 36 syntheserapport.
20 Pagina 36 en tabel A3.1 syntheserapport.
21 Pagina 62, 63, 64 en tabel A.3.6 syntheserapport.
22 In Nederland wordt op grond van nationale wetgeving (artikel 106a van 

de Vreemdelingenwet 2000) bij reguliere aanvragen (verblijf voor 3 maan-
den of meer) 10 vingerafdrukken en een gelaatsscan afgenomen van 
vreemdelingen van 6 jaar en ouder, behoudens onderdanen van de EU, 
EER en Zwitserland en hun derdelander familieleden. Deze vingerafdruk-
ken worden centraal opgeslagen in de vreemdelingenadministratie (BVV), 
zodat de Nederlandse organisaties in de Vreemdelingenketen (bijvoor-
beeld de IND, de Nationale Politie, de KMar) de biometrische gegevens 
kunnen gebruiken om de vreemdeling te identificeren dan wel de identi-
teit te verifiëren met het oog op de uitvoering van de Vreemdelingenwet 
en de Rijkswet op het Nederlanderschap.

23 Pagina 19 syntheserapport.
24 Pagina 21 syntheserapport.


