
DISCS 
en het belang van brondocumenten



DISCS is ontwikkeld naar aanleiding van een 
behoefte (1999 werkgroep Identiteitsvaststelling) 
bij verschillende ketenpartners en staat  
voor Document Information System for Civil 
Status. Het betreft een door bureau 
Documenten (BDOC) van de IND ontwik-
kelde web-interface met afbeeldingen van 
brondocumenten en beschrijvende teksten. 
Inmiddels zijn ook profielen en beslis-
ondersteuning toegevoegd. DISCS is 
inmiddels wereldwijd online uitgerold. 

Door de stijgende waarde van identiteits-
gegevens binnen een verzorgingsstaat is een 
identiteit meer dan ooit een kostbaar goed. 
Brondocumenten, zoals onder anderen 
akten betreffende geboorte, huwelijk en 
overlijden, liggen ten grondslag aan 
iemands identiteit en/of zeggen iets over  
de (civiele) status van een persoon. 
Brondocumenten worden gebruikt voor het 
inschrijven in registratiesystemen (BRP), 
maar worden bijvoorbeeld ook overlegd om 
een paspoort te verkrijgen. 

Het is daarom van groot belang de echtheid 
en bevoegde afgifte van een brondocument 
vast te stellen. DISCS ondersteunt de 
gebruiker bij het nemen van een beslissing 
bij de beoordeling van de waarde van een 
document. Indien de gebruiker verdere 

ondersteuning nodig heeft kan teruggeval-
len worden op bureau Documenten van de 
IND in Zwolle, alwaar de ondersteunende 
organisatie van DISCS is belegd. 
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DISCS is gestart als database en heeft zich  
in de loop der jaren door de samenwerking 
met diverse (inter)nationale partners 
ontwikkeld tot een kennis- en informatie-
platform. Binnen dit platform kan een-
voudig geschakeld worden tussen diverse 
databases met informatie, zoals brondocu-
menten, reisdocumenten, rijbewijzen en 
landeninformatie. 

Doordat DISCS online geraadpleegd en 
gevuld wordt, kan de gebruiker op ieder 
moment middels alerts en mededelingen 
op falsificaten en trends worden gewezen. 
Ook kan projectmatig gestuurd worden 
door de gebruikers te verzoeken specifieke 
documenten naar bureau Documenten te 
sturen voor bijvoorbeeld analyse of 
onderzoek.

Identiteitsfraude is doorgaans geen doel op 
zich maar een faciliterende handeling om 
een delict te kunnen plegen. Deze vorm van 
fraude brengt enorme financiële schade toe 
aan de samenleving, denk aan onterecht 
beroep op sociale voorzieningen maar ook 
in de private sector. Registratiesystemen 
zullen steeds onnauwkeuriger worden 
wanneer frauduleuze documenten of 
onjuiste identiteiten worden geaccepteerd. 
Dit kan vergaande consequenties hebben 
voor de publieke sector die registratie-
systemen gebruiken als basis voor beslis-
singen inzake bijvoorbeeld verblijfsrecht, 
uitkeringen, huisvesting, huwelijk en 
arbeidsbemiddeling. 

De inzet van DISCS is een hulpmiddel om 
deze vorm van fraude te bestrijden. DISCS 
past ook in de integrale visie op de aanpak 
van identiteitsfraude van de Nederlandse 
overheid, waarbij de bestrijding van fraude 
in het kader van ondermijning Rijksbreed 
wordt aangepakt.

Kennis- en informatie-
platform DISCS

DISCS als middel tegen 
identiteitsfraude
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Aanvankelijk was de Nederlandse IND de 
enige uitvoerende partij die zorg droeg  
voor de vulling van het systeem.  
Omdat legalisatie vaak schijnzekerheid 
bood heeft het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken ook haar kaarten gezet 
op DISCS en voert tactische informatie in, 
zoals informatie over de afgevende partijen, 
stempels en handtekeningen etc.  
De Nederlandse Rijksdienst voor het 
Wegverkeer (RDW) gebruikt DISCS om 
informatie over echtheidskenmerken van 
rijbewijzen te ontsluiten. Internationale 
partners zijn de Canadese Immigratiedienst, 

de CBSA, die in 2006 als partner is toegetre-
den, in 2009 gevolgd door de Australische 
immigratiedienst DIAC. In de jaren daarna 
zijn Interpol en Noorwegen partner 
geworden. Denemarken heeft in 2019 
aangegeven graag partner te willen worden. 

Partners van DISCS

Wie gebruiken DISCS
DISCS is ontwikkeld voor nationale en internationale 
overheidsorganisaties die brondocumenten 
controleren in hun primaire proces. Op dit moment 
maken diverse Nederlandse ketenpartners gebruik 
van DISCS. Ook vele buitenlandse zusterdiensten 
gebruiken het systeem. Het gebruik van DISCS leidt 
tot een grotere kennis bij gebruikers over het 
onderkennen van fraude met brondocumenten.
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Partners van DISCS
(Document Information System for Civil Status)

Ministerie van Buitenlandse Zaken
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Er wordt continue hard gewerkt door BDOC 
en onze partners om nieuwe documenten in 
het systeem op te nemen. Ook gebruikers 
van DISCS stellen regelmatig ontbrekende 
documenten tijdelijk ter beschikking voor 
opname in de database. Momenteel zijn er 
meer dan 4.500 documenten uit meer dan 
164 verschillende landen beschikbaar in 
DISCS, die allemaal zijn voorzien van 
gedetailleerde beschrijvingen en specifi-
caties door documentexperts. 

We werken aan een innovatieve DISCS-
matcher die documenten met behulp van 
kunstmatige intelligentie kan matchen met 
de inhoud van de DISCS-database, waardoor 
het mogelijk wordt dat onze klanten de 
database kunnen gaan bevragen op  
hit/no hit basis, ook bijvoorbeeld vanaf de 
EU buitengrenzen. 

Ontwikkelingen

DISCS wordt nu in meer dan 30 landen door 
meer dan 350 verschillende instanties 
gebruikt, waaronder de opsporingsdiensten 
van de lidstaten van Interpol en alle 
immigratiediensten van de EU-landen.

Contact
Vragen en opmerkingen over DISCS kunt  
u kwijt via discs@ind.nl.

Deze publicatie is een uitgave van:
Immigratie- en Naturalisatiedienst,  
Bureau Documenten

Aan de inhoud van de publicatie kunnen 
geen rechten worden ontleend. Tekst uit 
deze uitgave mag onder bronvermelding 
worden gebruikt.
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