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Voorwoord

Identiteitsfraude en -diefstal worden nogal eens beschouwd als een 

probleem dat vooral in de Verenigde Staten speelt en – in mindere 

mate – in Groot-Brittannië. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen 

dat identiteitsfraude onder invloed van globalisering en digitalisering 

in heel Europa in opkomst is. In 2003 bracht de Koninklijke Mare-

chaussee een rapport uit over grootschalige paspoortfraude onder 

Somaliërs met een Nederlandse nationaliteit. Ook het grote aantal 

paspoorten dat jaarlijks als vermist wordt opgegeven – zo’n 250.000 

– roept vragen op. Identiteitsfraude staat doorgaans niet op zich, 

maar is een middel tot een ander (crimineel) doel. Niet verbazing-

wekkend leidt opsporingsonderzoek naar paspoortfraude vaak naar 

netwerken van mensenhandel en -smokkel én vice versa. Vervalsing 

van paspoorten is lang niet altijd nodig om zich een andere identiteit 

aan te meten. Het is vooral lookalike-fraude die de afgelopen jaren 

een hoge vlucht heeft genomen en die een belangrijke aanleiding 

vormt voor de invoering van het biometrische paspoort.

Maar op allerlei maatschappelijke terreinen zijn identiteitsfraude en 

-diefstal (op de verschillen wordt in het openingsartikel ingegaan) 

een realiteit aan het worden. Dat geldt voor de arbeidsmarkt en de 

sociale zekerheid, waar gesjoemel op grote schaal met sofi nummers 

geconstateerd is. Een aantal jaren geleden bleek uit een steekproef 

bij de sociale dienst Amsterdam dat 40% van de dossiers indicaties 

van sofi nummerfraude te zien gaf.

Ook in de opsporing, de rechtspraak en het gevangeniswezen 

worden fouten gemaakt bij het identifi ceren van verdachten. De 

afgelopen jaren heeft de Hoge Raad verschillende herzieningszaken 

behandeld in verband met persoonsverwisseling.

De voortschrijdende digitalisering biedt identiteitsdieven nieuwe 

kansen om computergebruikers vertrouwelijke gegevens te ontfut-

selen. Afgelopen september nog arresteerde de politie in Rotterdam 

een bende die zich onder meer bezighield met het op grote schaal 

plunderen van bankrekeningen via internetbankieren. Een inmid-

dels bekende oplichterstruc is phishing, waarbij de identiteitsdief 

een e-mail stuurt in naam van bijvoorbeeld een bank en de klant 

daarin vraagt om rekeningnummers, passwords en andere vertrou-

welijke gegevens. 

Het is vaak voldoende om in een kwetsbare sector of keten een valse 

identiteit te verwerven om vervolgens daarmee in andere sectoren 
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terecht te kunnen. Een geslaagde identiteitsfraude valt op het 

moment zelf niet op. Als het slachtoffer de gevolgen later in de gaten 

krijgt, wijzen eventuele sporen naar het slachtoffer. 

We hopen met deze afl evering van Justitiële verkenningen zowel 

inzicht te bieden in het delict identiteitsfraude en -diefstal als in de 

verschillende strategieën om het fenomeen te bestrijden.

In het openingsartikel geven Prins en Van der Meulen een overzicht 

van de ontwikkelingen op het terrein van identiteitsdiefstal in de 

Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Europese Unie als geheel. 

Zij gaan in op de verschillende defi nities van identiteitsfraude en 

-diefstal en bespreken de beleids- en wettelijke maatregelen ter 

bestrijding van het verschijnsel. De auteurs besluiten hun ana-

lyse met enkele relevante ‘lessen’ uit het buitenland. Ook doen zij 

Nederlandse beleidsmakers enkele suggesties voor de bestrijding 

van identiteitsfraude en -diefstal.

De slachtoffers van identiteitsfraude en -diefstal staan centraal in 

het artikel van Van der Meulen. Aan hen is tot nog toe betrekkelijk 

weinig aandacht besteed, terwijl de gevolgen van identiteitsfraude 

voor hun leven zeer ernstig zijn. De auteur maakt onderscheid tus-

sen verschillende vormen van identiteitsdiefstal, zoals fi nanciële en 

criminele identiteitsdiefstal. Zij doet dit aan de hand van onderzoek 

en persoonlijke verhalen van slachtoffers. 

Grijpink gaat in zijn bijdrage vooral in op de gevolgen van iden-

titeitsfraude voor rechtshandhaving en rechtsorde en voor het 

functioneren van de strafrechtketen. De algemene tekortkomin-

gen van bestaande procedures voor identiteitscontrole worden 

besproken. Vervolgens wordt aangegeven hoe deze kunnen worden 

verbeterd. Een van zijn conclusies luidt dat bestrijding van identi-

teitsfraude in de strafrechtketen prioriteit dient te hebben, omdat 

de legitimiteit van de overheid daarbij in het geding is. De ernst van 

het probleem in de strafrechtketen heeft al geleid tot een gecoördi-

neerde aanpak vanuit justitie en politie. Maar het zal veel voeten in 

de aarde hebben voordat de kernregisters in de strafrechtketen de 

gevolgen van aliasmisbruik te boven zullen zijn. Vervolgens zou de 

identiteitsketen aan de beurt moeten komen omdat veel maatschap-

pelijke ketens van elkaar afhankelijk zijn. Medische dossiers die 

door meelifters zijn vervuild (het sofi nummer wordt binnenkort 

patiëntidentifi catienummer!) vormen een ernstige bedreiging voor 

de kwaliteit van de medische zorg. De meeste van de grote projecten 

die momenteel worden opgezet om de identiteitsketen te verbeteren 
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(biometrisch paspoort, burgerservicenummer) dreigen echter het 

probleem eerder te verergeren dan op te lossen. De auteur geeft ten 

slotte aan welke beleidsveranderingen naar zijn mening noodzake-

lijk zijn om op termijn identiteitsfraude te kunnen beteugelen.

De bijdrage van Barense en Eijkelenboom is gewijd aan identiteits-

fraude op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid. Volgens de 

auteurs, werkzaam bij het Functioneel Parket, kan identiteitsfraude 

niet worden beschouwd als een misdrijf op zich. Doorgaans is iden-

titeitsfraude slechts een middel tot een ander (crimineel) doel. Deels 

op basis van onderzoek van de Sociale Inlichtingen- en Opsporings-

dienst (Siod) gaan de auteurs in op gevallen waarin valse identiteits-

papieren worden gebruikt om illegaal in Nederland verblijvende per-

sonen aan een baan te helpen. Ook wordt een overzicht gegeven van 

de regeringsmaatregelen ter bestrijding van identiteitsfraude in het 

algemeen en in deze sector in het bijzonder. Door van bestrijding van 

identiteitsfraude een speerpunt te maken is de regering zich gaan 

realiseren wat de omvang van het probleem is, aldus de auteurs. 

Ruifrok ten slotte bespreekt de (on)mogelijkheden van biometrische 

toepassingen bij identiteitscontrole. Regelmatig wordt biometrie 

voorgesteld als een panacee tegen terrorisme, veiligheidsproble-

men, fraude, illegale migratie enzovoort. Biometrie kan worden 

gedefi nieerd als de (automatische) identifi catie of herkenning van 

mensen gebaseerd op lichamelijke of gedragskenmerken. Biometrie 

is niet een enkele methode of techniek, maar bestaat uit verschil-

lende technieken, elk met eigen voor- en nadelen. De auteur geeft 

inzicht in verschillende verifi catie- en identifi catievraagstukken en 

geeft een overzicht van bestaande biometrische toepassingen. Geen 

enkele toepassing bezit de eigenschappen van een ideaal biome-

trisch systeem. We zullen moeten erkennen dat biometrie nooit 

100% zekerheid kan bieden, stelt  de auteur.  Biometrische systemen 

kunnen echter wel een belangrijke bijdrage leveren aan onderzoek, 

authenticatie en veiligheid. Vooral het combineren van verschil-

lende biometrische technieken biedt perspectief. 

Ten slotte is de redactie dank verschuldigd aan Jan Grijpink, 

raadsadviseur bij de directie Algemene Justitiële Strategie van het 

ministerie van Justitie en bijzonder hoogleraar bij het departement 

Informatica en Informatiekunde van de Universiteit Utrecht. Bij de 

voorbereiding en samenstelling van dit nummer was hij met zijn 

inzichten en ideeën een nuttig klankbord.

M.P.C. Scheepmaker

JV_7_2006_8.indd   Sec2:7JV_7_2006_8.indd   Sec2:7 18-10-2006   15:22:1118-10-2006   15:22:11


