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“Fraude aanpakken doen wij samen” 

Samenwerken, opleiden en kennisdelen  
Dat het voorkomen en bestrijden van fraude hoog op de urgentielijst staat, blijkt uit de methodieken 

die zijn ontwikkeld. Toegankelijk voor iedere gemeente. De methodieken van samenwerken, opleiden 

en ervaring en kennis deling op het gebied van fraude bestrijding, leest u hieronder. Centrale focus in 

alle gevallen is; “fraude aanpakken doen wij samen”  

Bestrijding identiteitsfraude: samenwerken in de keten 

De Koninklijke Marechaussee is een belangrijke speler in de identiteitsketen. Niet alleen vanuit haar 

taak als grensbrigade, of als politiebrigade op de (grote) Nederlandse luchthavens, maar ook vanuit 

haar vreemdelingen taak. De ECID is een zeer specialistische samenwerkingsorganisatie van de KMAR 

en Politie (AVIM, Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel), die niet alleen 

bestrijd, maar vooral ook investeert in het voorkomen van fraude. Deze middag is uitgebreid 

stilgestaan bij de essentiële poortwachtersrol van iedere Nederlandse gemeente, de rol van 

burgemeesters en eigenlijk alle gemeentelijke medewerkers. Maar ook het belang van een goede 

samenwerking van gemeenten met derdelijns identificatie specialisten als ECID-desk, Immigratie en 

Naturalisatie Dienst (IND), Rijksdienst voor Wegverkeer en de Politie en het Openbaar Ministerie 

voor de vervolging van identiteitsfraude.  

Geïnteresseerd in de presentatie van adjudant Gerton Bomhof? U kunt de presentatie hier bekijken. 

Bestrijden identiteitsfraude: (kosteloos) opleiden en trainen 

Project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens (NBP) stelt vouchers beschikbaar om kosteloos 

trainingen te volgen om identiteitsfraude en adresfraude aan te pakken. Medewerkers Burgerzaken 

kunnen deze tot 1 februari 2016 aanvragen. 

In samenwerking met de KMAR, AVIM en de IND wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van 

nieuwe vaardigheidstrainingen in de kwalificatiestructuur NBP. Tot nu toe was er vooral aandacht 

voor kennisgerichte trainingen op het gebied van identiteits-, document,- en adreskwaliteit en veel 

minder voor vaardigheden zoals het onderzoeken van documenten, het slim bevragen van personen 

om te beoordelen of ze zijn wie ze zeggen te zijn, en de durf om dit te doen. De KMAR, AVIM en IND 

beschikken echter over beperkte trainingscapaciteiten en kunnen niet voldoende 

vaardigheidstrainers leveren. NBP vraagt daarom aan grotere gemeenten of zij ID-deskundigen op 

HBO-niveau kunnen leveren om opgeleid te worden tot vaardigheidstrainer. Op deze manier geven 

gemeenten elkaar de kennis door. De trainers kennen de organisatie van binnen en buiten, kennen 

de processen en zijn daarom in staat om vaardigheden af te stemmen op de dagelijkse praktijk. In 

samenwerking met de KMAR, AVIM en IND wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van 

nieuwe kennisgerichte trainingen (op basis van e-learning) met daaraan gekoppeld 

vaardigheidstrainingen.  

(lees verder volgende pagina) 
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Deze trainingen komen vanaf februari 2016 beschikbaar voor medewerkers Burgerzaken. De 

vouchers zijn primair, maar niet uitsluitend, bedoeld voor (gemeenten in) de twee pilot-regio’s 

Noord-Nederland en Rotterdam. Pro-actieve gemeenten van andere regio’s kunnen ook gebruik 

maken van de voucherregeling. Hiervoor wordt een aantal vouchers gereserveerd. 

Wilt u trainer worden of een training volgen? Lees meer op de website van de NVVB. 

 

Bestrijden identiteitsfraude (3): digitaal platform Expertisepunt Aanpak Fraude 

‘Expertisepunt Aanpak Fraude’, het online platform waar gemeenteambtenaren en ketenpartners 

terecht kunnen voor informatie en kennisdelen over het aanpakken van adresgerelateerde fraude en 

identiteitsfraude! Het Expertisepunt Aanpak Fraude is een initiatief van ICTU/project Aanpak Fraude 

en de NVVB in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op dit 

platform kunt u alle gedeelde aanpakken van fraude vinden en uiteraard kunt u deze verrijken met 

uw eigen praktijkervaringen. Heeft u een vraag over een aanpak? Dan kunt u direct contact opnemen 

met de organisatie die de fraudeaanpak heeft geplaatst. Fraude aanpakken doen we samen!  

In het Expertisepunt Aanpak Fraude zijn ook alle hulpmiddelen beschikbaar, die binnen ICTU/project 

Naar Betrouwbare Persoonsgegevens (NBP) ontwikkeld zijn. Dit zijn hulpmiddelen voor het 

beoordelen van buitenlandse brondocumenten. Door mee te doen aan de proeftuin, kun je deze als 

eerste gebruiken! 

Doe mee met de proeftuin Expertisepunt Aanpak Fraude! 

We nodigen u van harte uit om als eerste ervaring op te doen met het Expertisepunt Aanpak Fraude. 

Als u interesse heeft, neem dan contact op met Willeke van Dijk van de NVVB: 

willekevandijk@nvvb.nl. De proeftuin loopt tot eind maart 2016. Als het Expertisepunt aan ieders 

verwachtingen voldoet, wordt het platform vanaf april 2016 definitief overgedragen aan de NVVB. 

  

https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/trainers-gezocht/
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