Training Brondocumenten
Twijfel jij wel eens over de echtheid van een brondocument? Weet jij wat de technische kenmerken zijn
en waar je nog meer op moet letten? En weet jij dat brondocumenten eenvoudig te vervalsen zijn dan
reisdocumenten? Door een goede controle uit te voeren wordt fraude tegen gegaan, maar hoe pak je
dit aan?

De training is ontwikkeld om inzicht te geven hoe brondocumenten aan de hand van de technische kenmerken
en tactische informatie gecontroleerd kunnen worden. Tijdens de training wordt ook het gebruik van controle
hulpmiddelen en het belang van Discs en Bureau Documenten van de IND behandeld.
Deze praktijkgerichte training is geschikt voor medewerkers Burgerzaken die zich bezig houden met beoordelen en
verwerken van brondocumenten. Door de technische en tactische informatie te koppelen leer je vals/vervalst van
echt te onderscheiden.
Welke onderwerpen komen aan bod?
√√

Het belang van brondocument controle

√√

Waar worden brondocumenten voor gebruikt

√√

Hoe raadpleeg je Discs

√√

Op de juiste manier aanleveren van documenten aan Bureau Documenten IND

√√

Casus

Onder brondocumenten worden bijvoorbeeld geboorteakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten, verklaringen
ongehuwde staat en nationaliteitsverklaringen verstaan.
Weet jij hoeveel brondocumenten er in de wereld zijn? Dit zijn duizenden verschillende documenten. Het is onmogelijk
om alle kenmerken uit je hoofd te leren. Tijdens de training brengen wij diverse technische kenmerken onder de
aandacht zoals substraten, beveiligen, druk- en printtechnieken. Tactische informatie is bij de controle van
brondocumenten erg belangrijk; dit betreft informatie over land van uitgifte, instanties en tekenbevoegde personen.
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Opleider
Securitech Expertise is hét trainings- en kenniscentrum voor identiteitscontrole en forensisch onderzoek.
Wij bieden een breed scala aan trainingen op het gebied van documentherkenning, document security,
profiling en fraudepreventie, die aansluiten op de wettelijke veplichtingen en behoeften binnen de organisatie.
Iedereen kan bij ons terecht, van beginner tot expert. Bezoek onze website voor het trainingsaanbod.
Trainingen op maat
Naast onze standaard trainingen biedt Securitech Expertise ook trainingen die volledig zijn afgestemd op
specifieke vraagstukken.
Deze kunnen zowel op locatie als bij ons worden aangeboden.
Hulpmiddelen
Tijdens de cursus is er ruimte om kennis te maken met hulpmiddelen die de controle van ID-documenten eenvoudiger
maken. Op onze website vind je een ruim assortiment aan hulpmiddelen.
Contact
Voor vragen of een advies op maat kun je contact opnemen met Securitech Detection & Verification
via telefoonnummer 013 511 46 36 of per e-mail info@securitech.nl.

Voorbeelden van technische kenmerken

