SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

INDIENING
Steller vragen: van Vlijmen, CDA
Datum: 31 mei 2013
Onderwerp: identiteitsfraude
Wijze van beantwoording:
Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord.
Indien anders gewenst:

Graag beantwoorden vóór: 30 juni 2013

VRAAG

1. Is de gemeente (GBA) bekend of Heemsteedse burgers slachtoffer zijn (geweest) van
identiteitsfraude?
Zo Ja:
1. Om hoeveel nieuwe gevallen per jaar gaat gaat het?
2. Is er sprake van een toename?
2. Zijn er bij de gemeentelijke Sociale zaken gevallen bekend van identiteitsfraude?
Zo Ja:
1. Om hoeveel nieuwe gevallen per jaar gaat gaat het?
2. Is er sprake een toename?
3. Is de Politie bekend of Heemsteedse burgers slachtoffer zijn (geweest) van
identiteitsfraude?
Zo Ja:
1. Om hoeveel nieuwe gevallen per jaar gaat gaat het?
2. Is er sprake van een toename?
ANTWOORD
1. Ons is niet bekend of er Heemsteedse burgers de afgelopen jaren slachtoffer zijn geweest van
identiteitsfraude. Bij de afdelingen Publiekszaken en Sociale Zaken zijn hier geen meldingen van
binnen gekomen.
2. Bij de afdeling Sociale Zaken zijn er geen gevallen van identiteitsfraude bekend. Een aantal jaar
geleden heeft wel een burger bij de afdeling Publiekszaken geprobeerd zich met (ver)vals(t)e
documenten in te schrijven. Dit is destijds onderkend.
Bij de afdelingen Publiekszaken en Sociale Zaken is men alert op mogelijke identiteitsfraude. Gezien
de landelijke toename van het aantal gevallen en de gevolgen hiervan binnen de gehele overheid door
koppeling van de verschillende bestanden, heeft het Directieteam op 12 juni een Heemsteedse visie
op identiteitsfraude vastgesteld. Tevens worden maatregelen genomen om het onderkennen van
identiteitsfraude te vergemakkelijken, zoals het regulier volgen van trainingen en het maken van
afspraken/sluiten van convenanten met andere partijen binnen de identiteitsketen.
3. De publicatie in de media inzake de identiteitsfraude is gebaseerd op het onderzoek dat is
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK.
In dit rapport worden o.a. de volgende fraudevormen genoemd: Skimming, Pharming, Phishing, So

Spyware/Malware, Shouldersurfing, diefstal i.d. papieren etc.. (zie voor het complete rapport:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/05/23/omvang-vanidentiteitsfraude-en-maatschappelijke-schade-in-nederland.html
De politie geeft als antwoord op de vragen:
Het is ongetwijfeld zo dat er Heemstedenaren zijn die slachtoffer zijn geworden van “identiteitsfraude”,
bijv. omdat hun bankpas werd geskimd. Er zijn geen spraakmakende gevallen van identiteitsfraude
met een inwoner van Heemstede als slachtoffer bekend.
Er zijn vele delicten waarbij identiteitsfraude zich voordoet of kan voordoen: skimming, oplichting,
diefstal bankpas, phishing etc. Er zijn minimaal 11 verschillende delictsoorten die door de Politie ook
in even zovele “maatschappelijke klassen” worden geregistreerd.
Analyse daarvan vergt heel veel werk en tijd. De cijfers zijn niet direct te leveren en er kan derhalve
ook geen goed antwoord op de vragen gegeven worden.
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