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Centraal Meldpunt voor Identiteitsfraude en –fouten  

 
In de themamaand identiteitsfraude’ hebben we deze week extra aandacht voor slachtoffers 
IDfraude. Het Centraal Meldpunt voor identiteitsfraude en –fouten (CMI) ondersteunt en adviseert 
slachtoffers van IDfraude en is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). 
Als een inwoner zich bij de gemeente meldt voor identiteitsfraude, kunt u als gemeente het 
slachtoffer wijzen op het meldingsformulier identiteitsfraude op Rijksoverheid.nl 

 
Voorlichtingsmateriaal voor gemeenten tegen identiteitsfraude 
Om burgers te helpen bij het herkennen en voorkomen van fraude is er voorlichtingsmateriaal 
ontwikkeld. Alle gemeenten mogen gebruikmaken van dit materiaal om burgers voor te lichten 

over de gevaren van identiteitsfraude. Er is een toolkit ontwikkeld: ‘Geef oplichters geen kans - 
Een veilig ID’. In de toolkit zitten onder andere een animatiefilm die in de gemeentewinkel getoond 
kan worden (ook ondertiteld en in het Engels verkrijgbaar), brochures en een instructiefilm over 

het veilig gebruik van de KopieID-app. Deze zijn samengebracht in de toolkit ‘misbruik kopieën 
identiteitsbewijzen’. Bekijk de toolkit. 
 
C7-procedure bij fraude met kopie identiteitsbewijs 
Het komt voor dat iemand slachtoffer wordt van fraude veroorzaakt door een kopie of het gebruik 
van het documentnummer van zijn paspoort of Nederlandse identiteitskaart (PNIK). Het is ook 
mogelijk dat iemand een gegronde reden heeft om te vrezen dat hij slachtoffer wordt van deze 

fraude, zonder dat dit al heeft plaatsgevonden. 
Het is mogelijk om in zulke gevallen een nummer van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart 
te signaleren in het Basisregister Reisdocumenten, waarna de burger een nieuw paspoort of 
Nederlandse identiteitskaart kan aanvragen. De gemeente heeft een belangrijke rol bij deze 
procedure. Meer informatie over de C7-procedure is te vinden via deze link. 
 

Geen kopie ID-documenten op verlorenofgevonden.nl 

Eerder plaatsten we al een bericht met de oproep aan gemeenten om zelf ook geen kopieën of 
foto’s te plaatsen van verloren paspoorten of andere ID-documenten op 
www.verlorenofgevonden.nl. Helaas komt dit nog regelmatig voor. Hiermee loopt de burger die het 
document verloren is, extra risico om slachtoffer te worden van ID-fraude. 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/documenten/formulieren/2014/10/23/meldingsformulier-identiteitsfraude
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2012/12/20/toolkit-identiteitsfraude
https://www.rvig.nl/reisdocumenten/inhoud/registers-reisdocumenten/basisregister-reisdocumenten
https://www.rvig.nl/brp/nieuws/2016/04/21/procedure-om-fraude-door-misbruik-van-kopie-of-documentnummer-paspoort-of-nederlandse-identiteitskaart-nik-tegen-te-gaan
http://www.verlorenofgevonden.nl/

