
 

 

 

IDENTITEITSFRAUDE: EEN AFBAKENING 

Een internationale begripsvergelijking en analyse van nationale 

strafbepalingen 

 

SAMENVATTING 

 

 

OPZET: PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Identiteitsfraude is een vorm van fraude die de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt in 

Nederland en daarbuiten. Echter, wat precies onder het begrip ‘identiteitsfraude’ moet 

worden verstaan is niet altijd even duidelijk. Doorgaans denkt men bij identiteitsfraude 

aan de situatie waarin iemand met kwade bedoelingen bewust de schijn oproept van een 

identiteit die niet bij hem hoort. Dit rapport beoogt het begrip ‘identiteitsfraude’ te 

verhelderen en dient daarbij een tweeledig doel. Het eerste is het leveren van een bijdrage 

aan de ontwikkeling van een beleidskader voor de bestrijding van identiteitsfraude. Het 

tweede doel is de minister van Justitie in staat te stellen om te beoordelen of een 

afzonderlijk delict ‘identiteitsfraude’ nodig en wenselijk is. De probleemstelling luidt:  

Wat is een werkbare afbakening van het begrip ‘identiteitsfraude’, gelet op nationaal en 

internationaal gehanteerde begrippen en bestaande delictsomschrijvingen?  

Op grond van de probleemstelling is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd:- 

A. Inventarisatie en analyse van de begripsvorming omtrent identiteitsfraude 

1. Welke begrippen en benamingen worden nationaal en internationaal gehanteerd? 

2. Welke cijfers zijn er betreffende de omvang van identiteitsfraude? 

3. Welke maatregelen zijn of worden genomen ter bestrijding van identiteitsfraude? 

4. Wat is de verhouding tussen de gebruikte begrippen?  

 

B. Strafbaarheid van identiteitsfraude 

5. Wat is de verhouding van gebruikte begrippen tot bestaande, aan identiteitsfraude 

gerelateerde delictsomschrijvingen?  



6. Wat zijn de kenmerken die identiteitsfraude uniek maken in vergelijking met 

bestaande, aan identiteitsfraude gerelateerde delicten? 

7. In hoeverre bestaan er lacunes in de bestaande delictsomschrijvingen? 

 

De inventarisatie en analyse ten behoeve van een betere begripsvorming is gebaseerd op 

een onderzoek van de beleids- en wetenschappelijke literatuur in Nederland, de Verenig-

de Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België, alsmede de EU/EG. Er wordt 

uitsluitend gekeken naar identiteitsfraude begaan door natuurlijke personen. Een verdere 

beperking is dat alleen naar identiteitsfraude als opstap tot het plegen van andere delicten 

gekeken wordt.  

THEORETISCH KADER 

Voor de eerste categorie onderzoeksvragen wordt eerst een theoretische analyse gegeven 

van het begrip identiteitsfraude en de constituerende elementen ‘identiteit’ en ‘fraude’. 

Dit vormt een eerste afbakening van het begrip. Hieruit blijkt dat identiteit in verband 

met identiteitsfraude context bepaald is en de functie heeft van identificatie. Hiermee 

wordt bedoeld dat de concrete situatie bepalend is welke kenmerken tot iemands identiteit 

behoren, gezien de functie om iemand als uniek binnen een bepaalde groep te identifi-

ceren. Het identificeren vindt plaats op grond van identificatiemiddelen. Wij onderschei-

den drie soorten: gegevens (bv. naam, geboortedatum, burgerservicenummer), documen-

ten (bv. paspoort) en andere gegevensdragers (bv. bankpasjes of RFID-tags). Fraude is 

geen wettelijke term. Fraude wordt over het algemeen geassocieerd met valsheid en 

bedrog. Toegepast op fraude met identiteit komt het erop neer dat valsheid gepleegd 

wordt met betrekking tot identificatiemiddelen met bedrog als doel. Hoewel deze 

theoretische analyse zich concentreert op het begrip identiteitsfraude, zijn er in de 

literatuur uit de diverse landen, ook diverse andere benamingen in omloop. De meest 

voorkomende andere benaming is identiteitsdiefstal. Hiermee wordt echter sterker 

uitgedrukt dat er een persoon is, die slachtoffer wordt van valsheid met diens identifi-

catiemiddelen, terwijl bij identiteitsfraude bedrog als doel of resultaat meer vooropstaat.    

UITKOMSTEN LANDENANALYSE 

Voor de inventarisatie en analyse van de begripsvorming omtrent identiteitsfraude is een 

analysekader ontwikkeld. Hierin zijn zes items opgenomen, waarop de vele definities van 

identiteitsfraude uit de landenanalyse zijn ‘gescoord’. Dit maakt het mogelijk om de 

verhouding tussen de gebruikte begrippen te analyseren: welke elementen vallen zeker 

buiten het begrip, welke elementen vallen er noodzakelijkerwijs en welke er mogelijker-

wijs onder? Deze items zijn uitgewerkt in concrete hoofd- en subvragen, waarvan hier de 

hoofdvragen worden vermeld. Daarna volgen de bevindingen uit de landenanalyse en de 

conclusies die daaruit zijn te trekken voor een werkbare afbakening van identiteitsfraude.   

1. Wordt in de omschrijving een (rechts)persoon genoemd wiens identiteit 

wordt gecompromitteerd?  

De landen laten een verschillend beeld zien. Als er een persoon genoemd wordt, wordt 

meestal ook aangegeven dat verkrijging en/of gebruik van identificatiemiddelen zonder 

medeweten of toestemming moet zijn gebeurd, wil er van identiteitsfraude sprake zijn. 

De persoon, wiens identiteit wordt gecompromitteerd, is niet slechts een natuurlijk 



persoon, maar kan ook een rechtspersoon of een andere entiteit zijn. Sommige omschrij-

vingen sluiten gebruik van fictieve gegevens uit. Het manipuleren van de eigen gegevens 

valt bijna nooit expliciet onder het begrip identiteitsfraude. Echter, men moet erop 

bedacht zijn dat het manipuleren met de eigen gegevens een manier kan zijn tot het 

creëren van een fictieve identiteit. Hieruit concluderen we dat over het geheel genomen 

het noemen van een persoon (een natuurlijk persoon, rechtspersoon of anderszins) niet 

relevant is voor de afbakening van het begrip maar dat het verkrijgen en/of gebruik van 

identificatiemiddelen zonder medeweten of toestemming dat wel is, tenzij het gaat om het 

creëren van een fictieve identiteit. Verder maakt het niet uit of gegevens van een 

bestaande (rechts)persoon, een overleden persoon of een fictieve persoon gebruikt 

worden. Het manipuleren van eigen gegevens valt niet onder identiteitsfraude maar men 

moet er wel op bedacht zijn dat dit wel aanleiding kan geven tot het creëren van een 

fictieve identiteit. 

2. Wordt in de omschrijving een identificatiemiddel genoemd? 

Het benoemen van een identificatiemiddel loopt in de diverse landen uiteen. Wordt in de 

VS de nadruk gelegd op ‘gegevens’, Frankrijk lijkt meer te hechten aan ‘documenten’ die 

specifiek worden genoemd, zoals paspoort en identiteitsdocument. Voor de andere landen 

geldt dat zowel gegevens als documenten als andere gegevensdragers als identificatie-

middelen object van identiteitsfraude kunnen zijn. Uiteindelijk blijkt dat het benoemen 

van een bepaald soort identificatiemiddel niet van doorslaggevende betekenis voor de 

begripsvorming omtrent identiteitsfraude, maar wel voor het beleid dat men wil voeren. 

3. Blijkt uit de definitie wat met ‘identiteit’ bedoeld wordt?  

Wat precies met identiteit bedoeld wordt, is in bijna alle gevallen onduidelijk. Veelal 

bepaalt de context wat met identiteit wordt bedoeld. Uiteindelijk lijken de meeste, zo niet 

alle definities met identiteit, in ieder geval een bureaucratische identiteit te bedoelen. Het 

gaat hier om door overheids- en particuliere instellingen gehanteerde kenmerken van een 

persoon, zoals adresgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie, burgerservice-

nummer of creditcardgegevens. Alleen in de Verenigde Staten worden, in de federaal-

wettelijke omschrijvingen, hele lijsten identificatiegegevens genoemd. Verder lijkt het er 

op dat het antwoord op de vraag of het sjoemelen met één gegeven voldoende is, afhangt 

van de context. Uiteindelijk is de conclusie dat steeds per definitie bepaald of 

geïnterpreteerd moet worden wat de definitie met identiteit bedoelt. In abstracto kan geen 

uitspraak worden gedaan over wat met identiteit wordt bedoeld, nu dit contextafhankelijk 

is. Bovendien valt, mede gezien de theoretische analyse, uitsluitend het aannemen van 

een valse hoedanigheid, zonder gebruikmaking van identificatiemiddelen, niet onder het 

begrip identiteitsfraude. 

4. Worden er (opzettelijke en wederrechtelijke) handelingen genoemd in relatie 

tot identificatiemiddelen? Zo ja: welke? 

In veel definities wordt onderscheid gemaakt tussen het verkrijgen van identificatie-

middelen en het gebruiken van identificatiemiddelen voor onrechtmatige handelingen. Bij 

dit item gaat het om de initiële fase van het verkrijgen, bezitten, overdragen etc., zonder 

dat er een vervolggedraging van het gebruik is. Vaak wordt er naar expliciete hande-

lingen verwezen, zoals ‘vervalsing’, ‘diefstal’ en ‘frauduleus verkrijgen’, etc. Soms is het 

echter zo dat identificatiemiddelen rechtmatig kunnen worden verkregen (bv. door 



‘shoulder surfing’ en ‘dumpster diving’), maar dat vervolgens het gebruik van die 

middelen, ten einde zich een andere (fictieve) identiteit aan te meten, wel onrechtmatig is. 

De handelingen zijn over het algemeen opzettelijke handelingen. Het verkrijgen van 

identificatiemiddelen door een nalaten zijn we in de besproken omschrijvingen niet 

tegengekomen, maar is wellicht mogelijk. We concluderen dat het opnemen van hande-

lingen met betrekking tot identificatiemiddelen in de omschrijving bijdraagt aan de 

afbakening van identiteitsfraude. Voor de afbakening is echter niet nodig om de wijze van 

verkrijging, toeëigening, bezit of creatie te benoemen. Over het algemeen zijn hande-

lingen met betrekking tot identificatiemiddelen opzettelijk en wederrechtelijk. Echter, 

voor de afbakening van het begrip identiteitsfraude is de wederrechtelijkheid van de han-

delingen niet een noodzakelijke voorwaarde, omdat de vervolggedraging wederrechtelijk 

moet zijn. 

5. In hoeverre wordt verwezen naar vervolggedragingen in de omschrijvingen? 

In bijna alle omschrijvingen is sprake van vervolggedragingen: verschillende vormen van 

fraude, bevoordeling, zich onttrekken aan verplichtingen, het onopgemerkt dingen doen, 

etc. Deze vervolggedragingen zijn wederrechtelijk en hebben een intentioneel karakter. 

Het enkele bezit van een verzameling identificatiemiddelen is niet voldoende om van 

identiteitsfraude te kunnen spreken. Het daadwerkelijk voltooien van de gedraging is het 

uitgangspunt in de omschrijvingen, maar een begin van uitvoering (poging) kan er ook 

onder vallen. Het kan zelfs voldoende zijn dat er de intentie is tot het begaan van de 

wederrechtelijke vervolggedraging. 

6. Beoogt de omschrijving een bepaalde verhouding aan te geven waarin 

identiteitsfraude plaats heeft? 

De meeste definities zijn niet uitdrukkelijk gericht op horizontale of verticale identiteits-

fraude. De eerste betreft identiteitsfraude tussen particulieren en de tweede betreft 

identiteitsfraude tussen een particulier en een overheidsinstantie. In Nederland blijkt uit 

de context dat de definities uit de parlementaire literatuur vaak verticale identiteitsfraude 

op het oog hebben. In de VS, maar ook in de EG/EU, heeft men vooral horizontale 

identiteitsfraude voor ogen, maar verder omvatten de omschrijvingen bijna allemaal 

zowel horizontale als verticale identiteitsfraude. De verhouding waarbinnen identiteits-

fraude gepleegd wordt levert echter geen praktisch criterium op om het begrip af te 

bakenen omdat in beide verhoudingen dezelfde identificatiemiddelen gebruikt kunnen 

worden. 

WERKDEFINITIE 

Gelet op de nationaal en internationaal gehanteerde begrippen komen wij tot een afba-

kening van het begrip identiteitsfraude. Daarbij moet opgemerkt worden dat van een vals 

identificatiemiddel sprake is indien het identificatiemiddel de persoon die zich ervan 

bedient niet conform de waarheid identificeert. De afbakening is gegoten in deze werk-

definitie:- 

Identiteitsfraude is het opzettelijk (en) (wederrechtelijk of zonder toestemming) verkrij-

gen, toe-eigenen, bezitten of creëren van valse identificatiemiddelen en het daarmee 

begaan van een wederrechtelijke gedraging of: met de intentie om daarmee een weder-

rechtelijke gedraging te begaan.  



MAATREGELEN EN CIJFERS 

Bij omschrijvingen van identiteitsfraude worden over het algemeen maatregelen 

genoemd waarmee identiteitsfraude voorkomen of bestreden zou kunnen worden. Het ligt 

voor de hand dat de maatregelen een relatie hebben met de omschrijving: dát is immers 

de soort identiteitsfraude die de maatregel(en) beogen te bestrijden. Echter, de relatie 

tussen omschrijvingen van identiteitsfraude en genomen en voorgestelde maatregelen is 

onduidelijk. Dit neemt niet weg dat we zes categorieën maatregelen hebben kunnen 

onderscheiden: (1) preventieve maatregelen van informatieve en coördinerende aard, (2) 

preventieve maatregelen van technologische aard, (3) beleids- en handhavingsmaat-

regelen; en juridische maatregelen met een (4) een preventief, (5) reparatoir en (6) repres-

sief karakter. 

Uit deze analyse van de vijf landen en de EU/EG komt het beeld naar voren van een ver-

snipperd scala aan maatregelen die zijn of worden genomen ter bestrijding van identiteits-

fraude. Al wordt er in diverse rapporten gewezen op de noodzaak van een structurele en 

integrale aanpak, de praktijk toont aan dat zo’n aanpak nog niet is gerealiseerd.  

Net als bij het overzicht van de maatregelen, kan ook ten aanzien van de kwantitatieve 

gegevens geconstateerd worden dat er veelal geen directe correlatie is tussen de cijfers en 

de definities. De gegevens over de omvang van de schade tonen wel aan dat identiteits-

fraude in de onderzochte landen een structureel probleem is. Ook indien men de 

kwantitatieve gegevens ten aanzien van incidenten van identiteitsfraude en zijn ver-

schijningsvormen in ogenschouw neemt, komt daaruit het beeld naar voren dat iden-

titeitsfraude in omvang en variatie toeneemt. Het is echter niet mogelijk om op basis van 

de beschikbare gegevens een algeheel cijfermatig overzicht te geven. De beschikbare 

cijfers zijn daarvoor te gevarieerd en onvoldoende betrouwbaar. Hier wreekt zich de veel-

vormigheid van het verschijnsel en het ontbreken van een adequaat registratiesysteem.  

STRAFBAARHEID IN NEDERLAND 

Vervolgens is de strafbaarheid van identiteitsfraude in Nederland onderzocht. Daarvoor is 

eerst een inventarisatie gegeven van de relevante delictsomschrijvingen. Deze liggen in 

de sfeer van de valsheidsdelicten (valsheid in geschrift, fraude met reisdocumenten en 

betaalkaarten), actieve en passieve fraude (art. 227a en 227b Sr.), computerdelicten, 

mensensmokkel en tenslotte diefstal, verduistering, heling, oplichting en witwassen. 

Vervolgens is de werkdefinitie van identiteitsfraude gerelateerd aan deze delictsomschrij-

vingen.  

Het blijkt dat in de kern de elementen van identiteitsfraude overeenkomen met bestaande 

delictsomschrijvingen. Zo blijken alle soorten identificatiemiddelen het geheel aan 

relevante delictsomschrijvingen te bestrijken. Ook worden de handelingen (verkrijgen, 

toe-eigenen, bezitten en creëren) ten aanzien van identificatiemiddelen ‘gedekt’ door 

bestaande delictsomschrijvingen. In deze delictsomschrijvingen komt ook de handeling 

‘overdragen’ voor. Verder blijkt dat het begaan van een wederrechtelijke vervolggedra-

ging met behulp van valse identificatiemiddelen bestreken wordt door tal van bestaande 

delictsomschrijvingen, zoals de valsheidsdelicten, computerdelicten, de witwasbepa-

lingen, de actieve en passieve fraudebepalingen en oplichting. Daarnaast kunnen allerlei 

delicten, die niet noodzakelijkerwijs het gebruik van valse identificatiemiddelen impli-



ceren, wel gemakkelijk begaan worden met behulp van valse identificatiemiddelen. Te 

denken valt aan wapen- en drugshandel.  

Er zijn enkele belangrijke delictsomschrijvingen die het gehele spectrum van identi-

teitsfraude bestrijken. Deze betreffen de valsheidsdelicten, computervredebreuk, actieve 

en passieve fraude en oplichting. Deze delicten benaderen de handelingen en gedragingen 

van identiteitsfraude het meest en omvatten samen alle soorten valse identificatie-

middelen. Soms is identiteitsfraude echter ruimer en soms beperkter geformuleerd. Deze 

verschillen lijken niet bijzonder problematisch. Wel wordt opgemerkt dat de werk-

definitie van identiteitsfraude te ruim is geformuleerd voor de strafrechtelijke bestrijding 

van rechtmatige verkregen (valse) identificatiemiddelen, als er slechts de intentie is om 

daarmee iets wederrechtelijks te doen. Dit zou immers neerkomen op strafbaarstelling 

van intentie alleen. Verder springt in het oog dat enkele strafbepalingen ten aanzien van 

het reisdocument ruimer zijn geformuleerd dan de formulering van identiteitsfraude. 

Voor dit belangrijke identificatiemiddel geldt bijvoorbeeld niet de eis van opzettelijk, 

maar van culpoos bezit.  

Het unieke van identiteitsfraude blijkt te liggen in het feit dat fraude met identificatie-

middelen centraal staat. Daarbij doet het minder ter zake of zo’n identificatiemiddel in 

algemene bewoordingen kan worden aangeduid als een goed, voorwerp, geschrift of 

gegeven, zoals in de bestaande delictsomschrijvingen. In aansluiting hierop is het tweede 

unieke kenmerk van identiteitsfraude, dat er in één omschrijving kan worden aangegeven 

waar het om gaat bij identiteitsfraude, terwijl bij bestaande delictsomschrijvingen dit niet 

steeds het geval is: identiteitsfraude behelst vaak strafbare feiten die in meerdere delicts-

omschrijvingen zijn terug te vinden. In de derde plaats is het duidelijk dat identiteits-

fraude in algemene bewoordingen het ongewenste (vervolg)gedrag als wederrechtelijke 

gedraging formuleert, zonder te verwijzen naar bepaalde bijzondere voorwaarden voor 

strafbaarheid, terwijl strafbepalingen die gerelateerd kunnen worden aan identiteitsfraude 

dat in meer of mindere mate wel doen. 

Laatstgenoemde unieke kenmerk leidt ons naar de constatering dat er mogelijkerwijs een 

lacune ligt in de bijzondere voorwaarden voor strafbaarheid van actieve en passieve 

fraude, en zeker bij  oplichting. Bij de eerst genoemde delicten is het onduidelijk of het 

bestanddeel ‘verstrekking of tegemoetkoming’ álle contracten waaruit het recht op leve-

ring c.q. verstrekking van gelden, goederen en diensten omvat. Bij oplichting ontbreekt 

de strafbaarstelling van het met oplichtingsmiddelen bewegen tot het leveren van een 

dienst. De lacunes hebben dus betrekking op het gebruik van valse identificatiegegevens 

binnen horizontale verhoudingen, en meer specifiek op het verkrijgen van diensten.  

 

 

 


