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Het is nog steeds een vrij onbekend fenomeen, ondanks dat steeds meer 
Nederlanders er mee te maken krijgen: identiteitsfraude. Kevin Goes, redacteur 
en journalist bij BNR Nieuwsradio kreeg er wel degelijk mee te maken en besloot 
zijn ervaringen op te tekenen. Dat werd een boek en over dat boek en zijn ervaring 
spreekt Kevin op het NVVB congres in april.

MIJN GESTOLEN LEVEN
‘Met een veel te hoge hartslag toets ik de cijfers van mijn 
telefoonnummer in. Zal ik degene die zich als mij voordoet te 
pakken krijgen? Helaas, de telefoon staat uit en de voicemail 
schakelt in. Dan slaat mijn hart een slag over: “Dit is de 
voicemail van Kevin Goes,” hoor ik aan de andere kant van de 
lijn. Het is mijn naam, maar niet mijn stem.’ (fragment uit het 
boek Mijn gestolen leven. Identiteitsfraude in Nederland).
De ellende voor Kevin begint in 2015 wanneer hij een brief van 
een incassobureau krijgt. Alle gegevens lijken te kloppen: zijn 
naam, zijn geboortedatum, zijn BSN-nummer én een vordering 
van bijna 13.000 euro huurschuld in Dordrecht. Een stad waar 
Kevin nog nooit is geweest. 
Maar daar blijft het niet bij. Rekeningen worden afgesloten op 
Kevins naam, er wordt nog een pand gehuurd, naar later blijkt 
om een hennepkwekerij in op te zetten en zelfs op de voicemail 
klinkt “Kevin Goes”.
De vraag over hoe dit heeft kunnen gebeuren is niet exact 
te beantwoorden. Waarschijnlijk is het paspoort van Kevin 
tijdens een vakantie in Turkije gekopieerd. Bij het inchecken in 
het hotel heeft hij zijn paspoort afgegeven en een dag later 
weer opgehaald. Te goeder trouw. Maar een half jaar later 
begonnen de problemen. 

KEVIN OP ZOEK NAAR KEVIN
Kevin besloot op zoek te gaan naar de “Kevin Goes” die zijn 
identiteit roofde en zijn ervaringen op te schrijven. Hij kwam 
erachter dat zijn verhaal niet uniek is en dat dit veel vaker 
voorkomt. Volgens het CBS wordt er vijfhonderd keer per dag 
fraude met identiteitsgegevens gepleegd. Kevin sprak met 
betrokkenen, politie en justitie om de omvang van de fraude in 
kaart te brengen en zijn onschuld te bewijzen. 
In juni 2015 moest Kevin voor de rechter verschijnen. Het geeft 
precies de spagaat aan waarin iemand zit die slachtoffer is 
geworden van identiteitsfraude. 
‘Het was fijn om het van me af te schrijven, vooral ook vanwege 
de gevoelens die je op dat moment hebt en wat er op je afkomt 
te ordenen. Je hebt ook zeker het gevoel dat je alleen staat en 
er komt zoveel op je af. Wat heel belangrijk is in dat aspect, 
en dat noem ik ook in mijn boek en mijn blogs, is dat je eerst 
dader bent voordat je als slachtoffer gezien wordt. Je bent eerst 

schuldig en dan pas onschuldig. En in het hele rechtssysteem 
is dat op geen enkele manier zo, alleen bij identiteitsfraude. 
En dat is het aller moeilijkste van het verhaal, dat aan de ene 
kant iemand inbreuk heeft gemaakt in jouw leven en dat je aan 
de andere kant ook nog eens moet gaan aantonen dat jij niks 
strafbaars hebt gedaan.
Er loopt nog wel een strafzaak tegen de verdachte. Daar ben 
ik geen slachtoffer in, dat is vooral vanuit de woningcorporaties 
tegen hem, maar het is voor mij wel een moment om te gaan 
kijken wie hij nou is en om hem een keer echt te zien.’

NVVB CONGRES
‘Het scheelt natuurlijk dat ik journalist ben, dus toen ik besefte 
waar ik mee te maken had, ben ik mijn ervaringen gaan 
opschrijven. Ik heb het eigenlijk vooral opgeschreven om 
mensen te waarschuwen en om te vertellen wat mij overkomen 
is. Ik kon mijn eigen situatie niet veel beter maken. Mijn boek is 
zeker bedoeld om mensen te laten zien in wat voor mallemolen 
je terecht komt als je slachtoffer bent van identiteitsfraude.
Ik ben redelijk veel in de media geweest, maar toch zie je dat 
identiteitsfraude nog een soort niche is. Als mensen er niet mee 
te maken hebben gehad, zullen ze niet zo gauw een boek 
kopen of zich verdiepen in identiteitsfraude. Ik wist er zelf ook 
heel weinig vanaf, het is gewoon iets wat ver van je bed staat 
en je hebt geen idee hoe identiteitsfraude je leven overhoop 
kan gooien. Op het congres hoop ik de mensen duidelijk te 
kunnen maken wat identiteitsfraude met je doet en hoe je het 
wellicht kan voorkomen.’
Wil jij weten hoe de rechtszaak tegen Kevin is afgelopen? 
En of Kevin nog steeds incassobureaus achter zich aan heeft? 
Mis dan vooral zijn optreden tijdens het congres niet! Kevin 
vertelt zijn verhaal op donderdag 13 april om 16:00 uur.

“Je bent eerst dader 
voordat je als slachtoffer 
wordt gezien”
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‘Mijn gestolen leven’ 
identiteitsfraude in 
Nederland
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