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Impact van ID fraude 
In een presentatie hebben Helen van der Sluys van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –

fouten (CMI) en Boudewijn Duijvesteijn als slachtoffer van identiteitsfraude vertelt over 

identiteitsfraude vanuit de kant van het slachtoffer. 

Helen van der Sluys vertelde wat voor meldingen er bij het CMI binnenkomen, wat de werkwijze is en 

daarbij ingehaakt op de actualiteit van berichten in de media Ook liet zij het nieuwe 

communicatiemateriaal zien, wat BZK ontwikkeld heeft onder de noemer: ‘Geef oplichters geen kans 

- Een veilig ID’ om ervoor te zorgen dat de burger identiteitsfraude beter herkent en wat men 

ertegen kan doen. Zo is het animatiefilmpje van 2 minuten getoond dat gemeenten op schermen in 

hun wachtruimte kunnen tonen (ook met Nederlandstalige ondertiteling beschikbaar). Ter 

ondersteuning van deze film dient een interactieve pdf met tips voor ‘slim voorkomen en vlot 

herstellen’. Beiden zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude. 

Slachtoffer: “Zelfs mijn partner begon te twijfelen” 

Boudewijn Duijvesteijn is enkele jaren geleden slachtoffer geworden van identiteitsfraude: hij kreeg 

panden met wietplantages op zijn naam, vermoedelijk door misbruik van een kopie van zijn 

identiteitsdocument. Op een dag werd Boudewijn van het één op het andere moment een dader van 

een strafrechtelijk feit, vastgezet en verhoord op een politiebureau. Dagenlang had hij geen idee wat 

de aanleiding of het strafrechtelijk feit was dat hij gepleegd zou hebben. Vrienden, familie, zelfs zijn 

eigen partner kon hij niet verklaren wat er aan de hand was, wat twijfel veroorzaakte over zijn 

onschuld. Hij is uiteindelijk vrijgesproken, maar daarmee is de emotionele schade en 

maatschappelijke schade niet ongedaan gemaakt. Het heeft Boudewijns leven ingrijpend veranderd. 

Boudewijn; “Het duurt lang voordat je weer je leven op de rails hebt en dan nog weet je niet of het 

morgen niet weer gebeurd”. Boudewijn is nog steeds bezig, samen met het CMI, om zijn naam als 

dader uit alle registers en dossiers te halen. Hij is geen immers geen dader, maar een slachtoffer. 

Deelnemende burgemeester: “Identiteitsfraude grijpt heel diep in op kwaliteit van leven” 

Hoe is het bij u in de gemeente geregeld? 

Helen van der Sluys (CMI) heeft de burgemeesters gevraagd om in hun eigen gemeente na te gaan of 

er processen zijn waarbij een kopie identiteitsdocument gevraagd wordt. “We moeten als overheid 

het goede voorbeeld geven en niet zomaar om kopietjes vragen, terwijl er andere middelen 

beschikbaar zijn om na te gaan of de persoon is wie hij zegt dat hij is”, aldus Helen, “digitaal 

verhuizen is bij veel gemeenten inmiddels mogelijk met toezending van een kopie 

identiteitsdocument. Waarom gebeurt dit niet met DigiD?” 

RvIG directeur Gerdine Keijzer kwam afsluitend met de oproep om meer samen te werken en goede 

voorbeelden over te nemen. Het herkennen van fraudesignalen aan de balie/back office is belangrijk. 

Hiertoe moeten medewerkers voldoende opgeleid zijn en het gebruik van risicoprofielen werd 

aangeraden. 
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Samenwerken binnen de gemeente en daarbuiten is cruciaal in de aanpak van fraude. Daarbij 

gaat het om zowel binnengemeentelijke samenwerking tussen bijvoorbeeld burgerzaken en 

sociale zaken en samenwerking buiten de gemeente met collega-gemeenten en bijvoorbeeld 

woningbouwcorporaties en waterleidingsbedrijven. Ook heeft zij de thermometer in de 

aanwezige gemeenten gestoken en laten zien hoeveel VOW-ers (Vertrokken Onbekend 

Waarheen) er geregistreerd zijn en hoeveel briefadressen er per 1000 inwoners per gemeente 

zijn om na te controleren of dit juist is. 

 
Presentaties 

Geïnteresseerd in de presentatie van Gerdine Keijzer? U kunt de presentatie hier bekijken. 

Geïnteresseerd in de presentatie van Helen van der Sluys (CMI)? U kunt de presentatie hier bekijken. 

https://nvvb.nl/media/cms_page_media/786/20151209%20Presentatie%20Gerdine%20Keijzer%20Burgemeesters%20bijeenkomst%201012%20(2).pdf
https://nvvb.nl/media/cms_page_media/786/cmi.pdf

