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Voorwoord 
 
Voor U ligt een samenvatting van een publicatiescan door Lydia Franken naar het 
voorkomen van nieuws in kranten en artikelen in tijdschriften over identiteitsfraude in 
Nederland in 2004. Een verslag van een gecompliceerde zoektocht, omdat veel 
voorvallen van identiteitsfraude onder andere benamingen in het nieuws komen. Het 
gaat bij identiteitsfraude om elke vorm van bewust en met kwade bedoelingen 
meeliften op de identiteit van een andere bestaande of fictieve persoon. In een steeds 
verder digitaliserende samenleving worden de mogelijkheden daartoe veelvormiger en 
talrijker. Een persoonsnummer of een foto is meestal al voldoende. In de benamingen 
klinkt soms door dat de identiteitsfraude gepaard is gegaan met paspoortmisbruik en 
heet dan paspoortfraude. Dan weer heeft iemand met een sofi-nummer van een ander 
een uitkering gekregen, wat dan in de ene krant sofi-nummerfraude en in een andere 
uitkeringsfraude heet. Al deze verschillende benamingen onttrekken niet alleen de 
omvang van het verschijnsel identiteitsfraude aan de aandacht, maar ook dat aan al 
deze misdrijven steeds hetzelfde verschijnsel ten grondslag ligt, namelijk het 
meeliften of stelen van de identiteit van iemand anders.  
 
Het probleem van misbruik van andermans identiteit is, dat er in de digitale omgeving 
steeds meer digitale sporen zijn te vinden, maar dat deze wijzen in de richting van het 
slachtoffer in plaats van naar de dader. Slachtoffers blijken vaak niet in staat om hun 
onschuld te bewijzen en blijven dus met de schade zitten. Zij voelen zich miskend 
door overheid en bedrijfsleven die hen voor vermoedelijke dader blijven houden. Dan 
ligt op den duur een toename van eigenrichting op de loer en daarmee een aantasting 
van onze rechtsorde. 
 
Identiteitsfraude gezien als meeliften op, of stelen van, de identiteit van iemand 
anders is een uitdagend fenomeen. De maatregelen die de verschillende concrete 
vormen van fraude bestrijden, blijken niet bijster effectief om de 
persoonsverwisseling die eraan ten grondslag ligt bijtijds te ontdekken. Daarom is 
meer kennis hierover nuttig. Vooral is van belang na te gaan in hoeverre in de 
publiciteit blijkt dat de focus van preventie en bestrijding zich geleidelijk van de 
toepassingsfraude verplaatst naar het algemene aspect en er blijk van geeft dat het 
vaker slaagt om meeliften op en diefstal van identiteiten te ontdekken.  
 
Het tweede oogmerk van het onderzoek was een beeld te vormen van de omvang van 
het verschijnsel en de belangstelling ervoor. Publiciteit heeft het kenmerk dat het 
klontert, d.w.z. dat het vaak om vele reacties gaat naar aanleiding van slechts een paar 
gebeurtenissen. Daarom heeft Lydia van alle treffers onderzocht waarover het nieuws 
gaat en wat de aanleiding ervan was. Zo kunnen pieken in publicaties soms 
teruggevoerd worden op één geruchtmakende aanleiding, en soms op een groot aantal 
verschillende incidenten. Voor het beoordelen van de ontwikkeling van het 
verschijnsel identiteitsfraude is deze analyse belangrijk.  
 
Het ligt in de bedoeling deze publicatiescan voor de komende jaren te herhalen, en 
binnen de mogelijkheden van het project ook door te trekken naar eerdere jaren.  
 

Prof. dr. mr. J.H.A.M. Grijpink 
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Hoofdstuk 1. Inleiding en verantwoording 
Voor prof. dr. mr. J.H.A.M. Grijpink raadadviseur bij de directie Algemene en 
Justitiële Strategie van het Ministerie van Justitie en als bijzonder hoogleraar parttime 
verbonden aan de faculteit Wiskunde en Informatica van de Universiteit Utrecht, 
mede ten behoeve van de faculteit Rechtsgeleerdheid, is een literatuuronderzoek 
uitgevoerd naar identiteitsfraude in 2004.  
 
Het rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2. Zoekresultaten fraudezaken in 
Nederland, Hoofdstuk 3. Zoekresultaten identity theft, Hoofdstuk 4. Zoekresultaten 
identity fraud en Hoofdstuk 5. Conclusies. In de Bijlagen zijn de compilaties van de 
artikelen te vinden.  
 
Er is naar artikelen gezocht in de periode januari - december 2004 waarbij 
gefraudeerd wordt met persoonsgegevens. Er is gezocht via de zoekmachine Omega 
van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (=alle full-text tijdschriften) en via de 
zoekmachine Lexis Nexis Academic in de Nederlandse en de Engelstalige kranten. De 
zoekacties in de Nederlandse kranten zijn beperkt tot fraudezaken met 
persoonsgegevens in Nederland.  
 
De trefwoorden waarop gezocht is zijn: 
 
-identiteitsfraude 
-zorgfraude 
-sofi-fraude 
-paspoortfraude 
-uitkeringsfraude 
-id(entity) theft 
-id(entity) fraud 
 
De zoekresultaten via Omega en Lexis Nexis zijn te vinden in onderstaande tabel.  
 
Tabel 1. Zoekresultaten 2004 
 

Trefwoord Omega Kranten Nederland Engelstalige kranten 
Identiteitsfraude 0 24 n.v.t. 
Zorgfraude 0 17 n.v.t. 
Sofi-fraude 0 1 n.v.t. 
Paspoortfraude 0 6 n.v.t. 
Uitkeringsfraude 0 91 n.v.t. 
Id(entity) theft* 36 n.v.t. > 1.000 
Id(entity) fraud 26 n.v.t. > 1.000 
 
*12x idem id(entity) fraud  

 
In de eerste plaats is gezocht via Omega. Er zijn alleen tijdschriftartikelen gevonden 
in de Engelstalige tijdschriften. Vervolgens is gezocht in de Nederlandse kranten. Per 
trefwoord zijn de artikelen verzameld en nader bekeken op pieken, incidenten en 
verwijzingen. Tenslotte is gezocht in de Engelstalige kranten. Omdat er meer dan 
1000 artikelen werden gevonden werd deze zoekactie door Lexis Nexis afgebroken. 
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Hoofdstuk 2. Zoekresultaten fraudezaken in Nederland 

2.1 Identiteitsfraude 
Over dit onderwerp zijn in de Nederlandse kranten 24 artikelen verschenen. Er lijken 
pieken te zijn in januari en december. 
 
Tabel 2. Zoekresultaten identiteitsfraude 2004 
 

Zoekresultaten identiteitsfraude 2004
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Na nadere analyse blijkt er alleen een piek te zijn in januari, namelijk:  
 
Gelegenheid: Project identiteitsfraude 
Wie: Ministerie van Financiën 
Wat: 70 miljoen euro aan belastingnaheffingen binnengehaald 
Conclusie: Werkgevers springen slordig om met het vaststellen van de identiteit van 
hun personeel.  
Gevolgen: De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) gaat in vijftien 
gevallen een strafrechtelijk onderzoek uitvoeren. Sinds 2003 let de belastingdienst 
extra op fraude en misbruik van de identiteit van personen om de loonbelasting te 
omzeilen. 
 
Bronnen:  
Haagsche Courant, 8 januari 2004 
De Telegraaf, 8 januari 2004 
NRC Handelsblad, 8 januari 2004 
Het Financiële Dagblad, 9 januari 2004 
Eindhovens Dagblad, 9 januari 2004 
 
Van de artikelen over dit onderwerp is een compilatie te vinden in bijlage 1: FIOD 
haalt 70 miljoen binnen. De andere artikelen betreffen incidenten of verwijzingen. 
Dit zijn in chronologische volgorde: 
 

 
 
 
 

2. 



Navraag van de VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad naar de uitgifte van 
paspoorten in Den Haag. Dit naar aanleiding van het rapport Identiteitsfraude en 
Documenten van de Koninklijke Marechaussee. (Haagsche Courant, 13 januari 2004) 
 

IBM bezit meer dan 25.000 patenten. De nieuwe patenten van 2003 gaan van 
de optimalisatie van productiefabrieken tot preventiesystemen tegen het 
ongeoorloofde gebruik van kredietkaarten en identiteitsfraude. (De Tijd,  
14 januari 2004) 
 

Kamerdebat 10 maart over de publieke moraal met vier ministers en de 
premier en alle fractieleiders. Geen fraudeland wel maatregelen. Bestrijding financiële 
criminaliteit wordt aangescherpt met voorrang voor bestuurlijke maatregelen 
(toezicht, vergunningen) boven strafrechtelijk optreden en speciale aandacht voor 
identiteitsfraude. (Het Financiële Dagblad, 9 maart 2004) 
 

De poging tot uitkeringsfraude in Amsterdam omvat 60% van de aanvragen en 
het stilzwijgen hierover is pas recent doorbroken, evenals over de paspoort- en 
identiteitsfraudes. (De Telegraaf, 9 maart 2004) 
 

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) rolt in een jaar tijd 68 
netwerken op. Het stoppen van identiteitsfraude met behulp van valse of vervalste 
documenten is volgens de SIOD-directeur de belangrijkste sleutel om de deur naar 
illegale arbeid weer te kunnen sluiten. (De Telegraaf, 13 maart 2004) 
 

Uitkeringsinstantie UWV heeft bij een landelijke opsporingsactie ruim 160 
gevallen van fraude met identiteitsbewijzen ontdekt. Met de controles wil UWV 
identiteitsfraude aanpakken en meer inzicht krijgen in deze vorm van fraude, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van gestolen of vervalste identiteitsbewijzen of kopieën 
daarvan. (NRC Handelsblad, 11 mei 2004) 
 

Gemeente, politie en openbaar ministerie (OM) in de Maasstad hebben 
gisteren op het stadhuis aan de Coolsingel officieel het startsein gegeven voor een 
offensief om de document- en identiteitsfraude intensiever te bestrijden.  
(De Telegraaf, 19 mei 2004) 
 

Het kabinet wil identiteitsfraude beter bestrijden. (Het Financiële Dagblad,  
5 juni 2004) 
 

Uitkeringsinstantie UWV heeft eind juni bij een gerichte controle 32 mensen 
aangehouden op verdenking van fraude met identiteitsbewijzen. Bij identiteitsfraude 
gebruiken werknemers gestolen of vervalste papieren of kopieën daarvan. 
(Eindhovens Dagblad, 7 juli 2004) 
 

De Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden (CDBV) van de 
federale politie waarschuwt voor de opmars van identiteitsfraude met dubbelgangers. 
De sterke opmars van de identiteitsfraude met dubbelgangers blijkt uit de statistieken 
van de CDBV. (De Tijd, 7 augustus 2004) 
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Nederland krijgt, net als 26 andere ‘bevriende staten’ van de Verenigde Staten, 
een jaar extra om een paspoort met biometrische kenmerken in te voeren. Volgens 
minister de Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, D66) is de 
vingerscan het meest geschikte biometrisch kenmerk om de identiteit van personen 
vast te stellen. Daarmee is het ook mogelijk om zogeheten ‘look-a-like’ 
identiteitsfraude op te sporen, schreef hij vorig jaar in een brief aan de Kamer.  
(NRC Handelsblad, 11 augustus 2004) 
 

Automatische gezichtsherkenning is in ieder geval geen oplossing voor 
mensen die sterk op elkaar lijken. Dat biedt mogelijk ruimte aan een zogeheten  
‘look-a-like’ -fraude. Daarom heeft minister De Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing 
de vingerscan toegevoegd. Dat is volgens hem het geschiktste biometrische kenmerk 
om de identiteit van personen vast te stellen en identiteitsfraude beter op te sporen. 
(Het Financiële Dagblad, 21 augustus 2004) 
 

Het Westland Interventie Team (WIT) gaat de komende tijd tuindersbedrijven 
vaker controleren op illegale tewerkstelling, identiteitsfraude en het bijhouden van 
de loonadministratie. Volgens het WIT blijft identiteitsfraude in het Westland een 
groot probleem, net als in de voorgaande jaren. Het team deelde ruim 150 processen-
verbaal uit voor illegale tewerkstelling, identiteitsfraude of een ondeugdelijke 
loonadministratie. (Haagsche Courant, 30 september 2004; twee artikelen) 
 

UWV wil volgend jaar in samenwerking met gemeenten minimaal zes grote 
landelijke controles uitvoeren. Speerpunt daarbij is de uitzendwereld, waar 
identiteitsfraude relatief vaak voorkomt. Identiteitsfraude wordt vaak gepleegd om 
illegalen aan het werk te helpen. (Haagsche Courant en Eindhovens Dagblad,  
9 december 2004) 
 

In het Haagse appartementencomplex waar premier Balkenende woont, is 
systematisch post geroofd. Een buurman van Balkenende zegt dat zijn post sinds 1 
november stelselmatig is ontvreemd. Deze buurman is niet het enige slachtoffer van 
‘identificatiefraude’ in het complex, waarbij criminelen de verhuisservice van 
postbedrijf TPG, KPN en banken misbruiken. (Het Financiële Dagblad,  
10 december 2004) 
 

Banken en telecombedrijf KPN verlangen over en weer dat de ander 
maatregelen neemt tegen identiteitsfraude. Binnen de Nederlandse Vereniging van 
Banken (NVB) is volgens een woordvoerder ‘overleg gaande’ over mogelijke 
veiligheidsmaatregelen tegen identiteitsfraude. (Het Financiële Dagblad,  
10 december 2004) 
 

Vorig jaar hebben verschillende uitvoerings- en opsporingsdiensten in totaal 
voor een bedrag van ruim euro 190 mln aan fraude met socialezekerheidsregelingen 
aan het licht gebracht. Dat blijkt uit een donderdag verschenen onderzoek van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verder zijn er maatregelen 
genomen om identiteitsfraude tegen te gaan. ‘Door te controleren op meerdere 
dienstverbanden kon fraude met sofinummers worden aangepakt’, aldus het Haagse 
departement. (Het Financiële Dagblad, 24 december 2004) 
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2.2 Zorgfraude 
Over dit onderwerp zijn in de Nederlandse kranten 17 artikelen verschenen.  
 
Tabel 3. Zoekresultaten zorgfraude 2004 
 

Zoekresultaten zorgfraude 2004
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Er is een piek in februari, namelijk: 
 
Gelegenheid: Door scherpere controle zijn in 2003 acht zorgverleners en 30 
verzekerden op fraude betrapt. De Tweede Kamer debatteert 5 februari over de 
kwestie. 
Wie: Zorgverzeraar CZ in Tilburg 
Wat: Voor 227.000 euro gefraudeerd. 
Conclusie: Door het sneller opsporen van zaken is in 2003 het gefraudeerd bedrag 
met vierhonderd procent gestegen ten opzichte van 2002, toen voor 66.000 euro aan 
fraude boven tafel werd gebracht. In 2001 was dat bedrag met 31.000 euro nog de 
helft lager. 
Gevolgen: De zorgverzekeraar vorderde 182.000 euro terug bij twee zorgverleners. 
De dertig verzekerden liepen tegen de lamp voor een totaalbedrag van 45.000 euro. 
Zij zijn geroyeerd en ingevoerd in een landelijk centraal verzekeraarsregister. 
 
Bronnen:  
NRC Handelsblad, 4 februari 2004 
Het Financiële Dagblad, 5, 6 en 12 februari 2004 
Eindhovens Dagblad, 5 februari 2004 (2 artikelen) 
De Volkskrant, 5 en 20 februari 2004 
Haagsche Courant, 6 februari 2004 
 
Van de artikelen over dit onderwerp is een compilatie te vinden in bijlage 2: 
Toename zorgfraude. De andere artikelen betreffen incidenten of verwijzingen. Dit 
zijn in chronologische volgorde:  
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Oppositiepartijen Groen Links en de PvdA in de Tweede Kamer willen dat 
minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid de omvang van de zorgfraude 
onderzoekt. (Het Financiële Dagblad, 12 februari 2004) 
 

1,2,3. . .in godsnaam (De Harmonie; A 12,50) is alweer de zevende jaarlijkse 
bundeling van Jos Collignons beste politieke tekeningen uit de Volkskrant over het 
roerige 2003, over Irak, affaires in de koninklijke familie, bezuinigingen, vogelpest en 
zorgfraude. (De Volkskrant, 20 februari 2004) 
 

Ross wil helderheid zorgfraude. Misbruik in thuiszorg wellicht 600 miljoen.  
(De Volkskrant, 11 maart 2004) 
 

Vorige week werden de conclusies bekend van het rapport van de 
onderzoekscommissie van de Tweede Kamer, met als voorzitter CDA'er Aad 
Mosterd. Een verhaal over zorgmiljarden, zorgfraude en een belangrijke stap in de 
richting van marktwerking. Radio 1, 11.02 uur. (De Volkskrant, 26 maart 2004) 
 

Ook kinderen moeten straks een legitimatiebewijs meenemen als ze naar de 
dokter of het ziekenhuis gaan. De nieuwe strenge regels in de strijd tegen zorgfraude 
gelden niet alleen voor volwassenen, maar ook voor minderjarigen.  
(Algemeen Dagblad, 14 augustus 2004) 
 

Alle ziekenhuizen in de regio Haaglanden zijn faliekant tegen de verplichte 
paspoortcontrole voor patienten die minister Hoogervorst van Volksgezondheid per 
oktober wil invoeren. De VVD-minister wil met de identificatieplicht voorkomen dat 
mensen zorgfraude plegen door zich te laten behandelen op iemands anders naam. 
(Haagsche Courant, 19 augustus 2004) 
 

Ook bij opname in het ziekenhuis is legitimatie verplicht, zo moet zorgfraude 
(mensen die zich op naam en kosten van iemand anders laten behandelen) 
tegengegaan worden. (Trouw, 24 december, 2004) 
 

In de loop van januari verwacht de Stichting Moreel Besef details te kunnen 
geven over de zorgfraude. (Haagsche Courant, 30 december 2004) 

2.3 Sofi-fraude 
Over dit onderwerp is in de Nederlandse kranten één artikel verschenen. Het gaat om 
een incident, namelijk: 
 

Fiscus stinkt in truc sofi-fraude. Vele tientallen fraudeurs in de regio van 
Amsterdam hebben zich de afgelopen maanden gespecialiseerd in het terugvragen van 
belastinggeld uit naam van anderen. (De Telegraaf, 8 mei 2004) 
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2.4 Paspoortfraude 
Over dit onderwerp zijn in de Nederlandse kranten 6 artikelen verschenen.  
 
Tabel 4. Zoekresultaten paspoortfraude 2004 
 

Zoekresultaten paspoortfraude 2004
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Het gaat om incidenten en verwijzingen. Dit zijn in chronologische volgorde: 
 

Reizigers die op Schiphol met een vals paspoort worden betrapt, worden sinds 
een jaar niet meer strafrechtelijk vervolgd. Justitie in Haarlem vindt het werk en de 
kosten niet opwegen tegen het effect van straffen. De fraudeurs worden meteen 
teruggestuurd naar het land van herkomst. Op paspoortfraude staat een 
maximumstraf van vier jaar gevangenis. (De Volkskrant, 22 maart 2004) 
 

Criminelen en passagiers die dit jaar op Schiphol met een vals paspoort zijn 
betrapt zijn zonder straf naar huis gestuurd. De rechtbank op Schiphol heeft dit jaar 
nog geen enkele zaak van paspoortfraude behandeld. Eind vorig jaar gaf minister 
Donner het openbaar ministerie opdracht om paspoortfraude minder prioriteit te 
geven. (De Telegraaf, 31 mei 2004) 
 

Bij een grootscheepse opsporingsactie van uitkeringsinstantie UWV zijn 32 
buitenlanders aangehouden die worden verdacht van paspoortfraude. (De Telegraaf, 
6 juli 2004) 
  

Tijdens het onderzoek zijn ook andere praktijken aan het licht gekomen: 
mensensmokkel, paspoortfraude, vrouwenhandel, illegale gokpraktijken, 
belastingontduiking, vuurwapenbezit en nu dus drugssmokkel. (Haagsche Courant,  
20 oktober 2004) 
 

Uitzendbureaus moeten vrijdagochtend stevig geschrokken zijn toen zij de 
Telegraaf opensloegen. Die berichtte dat de fiscus de uitzendbranche gaat opzadelen 
met een megaclaim die te maken zou hebben met paspoortfraude en fouten in de 
belastingaangiftes. (De Volkskrant, 27 november 2004) 
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Zonder een geldig legitimatiebewijs en een sofi-nummer mag je niet werken. 
Twee mannen in een personenauto zoeken naarstig een uitzendbureau. Een bladert in 
een stapeltje papieren. 'We kunnen voor de deur parkeren. Alsof ze het weten dat we 
komen', zegt een van hen. Tassen worden uit de auto gehaald: de actie sofi-en 
paspoortfraude is begonnen. (Algemeen Dagblad, 4 december 2004) 
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2.5 Uitkeringsfraude 
Over dit onderwerp zijn in de Nederlandse kranten 91 artikelen verschenen. Er lijken 
zeven pieken te zijn, namelijk in februari, maart, mei, juni en juli. Na nadere analyse 
blijken de artikelen over: ”Uitkering samenwonende ouderen” en: “Onderzoek 
uitkeringsfraude Utrecht”, geen pieken te zijn. Het gaat om incidenten waarop 
commentaren zijn verschenen.  
 
Tabel 5. Zoekresultaten uitkeringsfraude 2004 
 

Zoekresultaten uitkeringsfraude 2004
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De vijf overgebleven pieken zijn: 
 
Gelegenheid: Proefproject onveilige gebieden in Rotterdam-Zuid. 
Wie: Gemeente Rotterdam 
Wat: Aanpakken illegale overbewoning, uitkeringsfraude en huisjesmelkers. 
Conclusie: Geschat wordt dat de gegevens van 20 à 30 procent van de ingeschreven 
mensen niet kloppen. 
Gevolgen: De gemeente Rotterdam zal mensen weigeren die in een illegaal pension 
willen wonen of die in overbevolkte huizen willen trekken. Zij mogen zich niet 
inschrijven bij de gemeente en komen dan ook niet in aanmerking voor een uitkering, 
huursubsidie of kinderbijslag. De gemeente zal burgers die zich inschrijven voor een 
woning voortaan streng controleren. Met de controles hoopt Meesters de 
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op te schonen. Na afloop van de proef 
bekijkt de gemeente of de procedure ook voor de rest van Rotterdam zal gelden. 
 
Bronnen:  
Het Financiële Dagblad, 17 februari 2004 
Algemeen Dagblad, 17 februari 2004 (twee artikelen) 
Haagsche Courant, 17 februari 2004 
De Telegraaf, 17 februari 2004              
 
Van de artikelen over dit onderwerp is een compilatie te vinden in bijlage 3: 
Rotterdam verscherpt administratie burgers. 
 
 

9. 



Gelegenheid: Fraudedebat 10 maart 2004 over de publieke moraal. 
Wie: Tweede Kamer 
Wat: Discussie kabinet en fractievoorzitters over fraude. 
Conclusie: Nederland is weliswaar geen fraudeland, maar er gaan te veel dingen fout. 
Gevolgen: Balkenende was het snel eens met Marijnissen als initiatiefnemer tot het 
debat dat dit als een eerste aanzet moet worden gezien voor een voortgaande 
gedachtewisseling over de publieke moraal. Tal van fracties dienden concrete plannen 
in voor versterking van die publieke moraal. Het kabinet krijgt de tijd om alle 
suggesties te bestuderen en eventueel over te nemen in een plan van aanpak. 
 
Bronnen:  
Het Financiële Dagblad, 11 maart 2004 
Algemeen Dagblad, 11 maart 2004 
Trouw, 11 maart 2004 
Het Financiële Dagblad, 12 maart 2004 
 
Van de artikelen over dit onderwerp is een compilatie te vinden in bijlage 4: 
Fraudedebat over de publieke moraal in Nederland. 
 
Voorafgaand aan het fraudedebat zijn vier artikelen met reacties verschenen, 
namelijk: 
 

Woonwagenbewoners zitten altijd in het verdomhoekje. Tot op heden voldoen 
veel gemeenten niet aan de verplichting voldoende standplaatsen te bouwen, waardoor 
er een tekort van 2500 plaatsen is. In 1999 is de Woonwagenwet afgeschaft. Sindsdien 
vallen woonwagenbewoners onder de gewone wetgeving. Nadat het rijk decennialang 
tekortschoot in de handhaving bij bijvoorbeeld het afdwingen van huurafdracht en het 
bestrijden van uitkeringsfraude, is die taak enkele jaren geleden overgedragen aan 
gemeenten en woningbouwcorperaties. In mei en juli vorig jaar deed de politie 
invallen in woonwagenkamp Vinkenslag. Burgemeester Leers van Maastricht wilde 
een eind maken aan de 'vrijstaat' binnen zijn stadsgrenzen. Twee weken geleden bleek 
dat de bewoners maar 3 procent belasting betaalden. (Algemeen Dagblad,  
2 maart 2004) 

 
In de jaren tachtig werkte ik met woonwagenbewoners bij de sociale dienst 

van Rotterdam. Een aantal van hen verdachten we van uitkeringsfraude. We 
vermoedden dat ze geld verdienden met autohandel. (De Volkskrant en Het Parool,  
6 maart 2004) 
 

Volgens premier Balkenende is Nederland geen fraudeland omdat hier geen 
onfrisse zaken worden verzwegen. Het zwijgen over de bouwfraudes, de hbo-fraude, 
de subsidiefraude (Melkert) en de sociale fraudes is hem kennelijk ontgaan. De 
poging tot uitkeringsfraude in Amsterdam omvat 60% van de aanvragen en het 
stilzwijgen hierover is pas recent doorbroken, evenals over de paspoort- en 
identiteitsfraudes. (De Telegraaf, 9 maart 2004) 
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Na het fraudedebat zijn twee artikelen als reactie verschenen, namelijk: 
 

Fraude en gegraai zijn een zegen voor ons land. Een vergeten Nederlandse 
filosoof prijst fraude. Want de geschiedenis leert dat graaiende managers, poenige 
directiestoelen, peperduur sanitair, prijsafspraken en uitkeringsfraudes juist een 
teken zijn van voorspoed. (Trouw, 17 maart 2004) 
 

Duidelijk woonwagenbeleid voor iedereen een zegen. Ambtenaren, 
politieagenten, belastinginspecteurs en medewerkers van het energiebedrijf gaan de 
komende twee jaar na wat er mis is op de woonwagencentra. Ze gaan op zoek naar 
hennepkwekerijen, illegale aanbouwen, wapenbezit, belastingschulden, openstaande 
boetes en uitkeringsfraude. (Haagsche Courant 27 maart 2004) 
 
Gelegenheid: Verschijnen op 29 maart 2004 van het onderzoeksrapport: ‘De moraal 
in de publieke opinie’. 
Wie: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
Wat: Sinds de jaren zestig uitgevoerde enquêtes onder de bevolking over de moraal.  
Conclusies: Nederlanders zijn sinds 1970 pessimistischer geworden over het gedrag 
van anderen, maar minder onzeker over de eigen moraal. Steeds meer mensen menen 
dat de publieke moraal achteruitgaat.  
 
Nederlanders zijn de afgelopen jaren strenger geworden over het naleven van regels, 
zeker als het op fraude aankomt. Het begrip voor belastingfraude is tussen 1991 en 
2003 sterk afgenomen.  
 
Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders de laatste decennia zekerder zijn 
geworden over wat goed en kwaad is. Het vertrouwen in de medemens is echter licht 
afgenomen.  
 
Uitkeringsfraude wordt nog veel sterker veroordeeld. Tussen 1991 en 2002 lag het 
aandeel van de bevolking dat deze vorm van misbruik afkeurde vrijwel onveranderd 
rond de 95%. Begrip voor uitkeringsfraude is er nauwelijks. Tussen 1991 en 2002 
gaf 4% van de ondervraagden aan dit te hebben. 
 
Gevolgen: Geen. 
 
Bronnen:  
Eindhovens Dagblad, 29 maart 2004 
Het Financiële Dagblad, 29 maart 2004 
Haagsche Courant, 29 maart en 3 april 2004 
Het Parool, 29 maart 2004 
 
Van de artikelen over dit onderwerp is een compilatie te vinden in bijlage 5: 
Onderzoeksrapport Sociaal en Cultureel Planbureau: ‘De moraal in de publieke 
opinie’. 
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Gelegenheid: Het verschijnen voor de politierechter in Breda. 
Wie: Oud-wethouder van Son en Breugel J. Oldenbroek  
Wat: Verdacht van uitkeringsfraude en advertentiebedrog 
Conclusie: Oldenbroek was in Son wethouder van sociale zaken van 1998 tot begin 
2002. 
Gevolgen: De fractievoorzitters in de raad zetten hem tijdens een besloten 
bijeenkomst op non-actief. Korte tijd later vertrok hij vrijwillig. Voor de raad was de 
kous toen af. 
 
Oldenbroek trad later in dienst van de gemeente Boekel. Daar meldde hij zich meteen 
ziek, waarna het dienstverband werd verbroken. 
 
Bronnen:  
Eindhovens Dagblad, 11 mei 2004 
Haagsche Courant, 12 mei 2004 
Het Parool, 12 mei 2004 
Eindhovens Dagblad, 13 mei 2004 
 
Van de artikelen over dit onderwerp is een compilatie te vinden in bijlage 6:  
Oud-wethouder Oldenbroek van Son en Breugel verdacht van uitkeringsfraude. 
 
Naar aanleiding van dit onderwerp zijn vier commentaren verschenen. 
 

Burgemeester Gaillard van Son en Breugel vindt het correct dat zijn 
voorgangers in het college van 2001 de mogelijke uitkeringsfraude van de 
toenmalige wethouder Oldenbroek niet in de openbaarheid hebben gebracht. 
(Eindhovens Dagblad, 12 mei 2004) 
 
Op dit artikel is als commentaar verschenen:  

Commentaar: Correct? (Eindhovens Dagblad, 13 mei 2004) 
 
Verder zijn als commentaar verschenen:  

Johan Oldenbroek: een man met twee gezichten. (Eindhovens Dagblad,  
14 mei 2004) 
 

Noemen van namen lijkt willekeur. (Eindhovens Dagblad, 28 mei 2004)  
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Gelegenheid: Onderzoek over 2002 onder tachtig gemeenten gepubliceerd op 8 juli 
2004. 
Wie: Inspectie Werk en Inkomen (IWI) 
Wat: Twee derde van de gemeenten heeft niet of nauwelijks zicht op het huidige 
misbruik van uitkeringen. 
Conclusie: Volgens de IWI komt het gebrek aan zicht op uitkeringsfraude met name 
voor bij grotere gemeenten. Volgens de IWI heeft slechts 15% van alle gemeenten de 
mogelijke fraudegevallen over 2002 bekeken. 
 
Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is automatisering de 
oorzaak van het probleem. 'Het filter werkt niet goed', aldus een woordvoerder. 
 
Mogelijk gevolg: Het risico bestaat dat fraudeurs door de mazen van het net glippen. 
 
Bronnen:  
Het Financiële Dagblad, 9 juli 2004 
Trouw, 9 juli 2004 
De Volkskrant, 9 juli 2004 
 
Van de artikelen over dit onderwerp is een compilatie te vinden in bijlage 7: 
Onderzoek Inspectie Werk en Inkomen (IWI) 2002 onder tachtig gemeenten. 
 
De andere artikelen betreffen incidenten of verwijzingen. Dit zijn in chronologische 
volgorde: 
 

Het gaat niet om de waarden van wildplassers, zwartrijders en 
uitkeringsfraudeurs, het gaat om normen. Algemeen wordt erkend dat van staatswege 
scherper toezien op vandalisme, belasting- en uitkeringsfraude niet persé "asociaal" 
is. Dat is winst. (NRC Handelsblad, 3 januari 2004) 
 

De politiek heeft een brok afgeworpen van de gedoogdoctrine, die sinds de 
kabinetten Den Uyl ons land in zijn greep houdt. Wat hebben ze namelijk ontdekt? … 
Zouden ze nu ook snappen dat controleren en handhaven tevens helpt tegen 
agressieve jeugd op straat en op school, illegalen, vrouwenhandel, autokrakers, 
inbrekers, zakkenrollers, drugsdealers, dierenactivisten, uitkeringsfraude, 
winkeldiefstal, valsemunterij, fraude met ziekenfondspasjes, agressie en zwartrijders 
in het openbaar vervoer? (De Telegraaf, 14 januari 2004) 
 

Kamer wil spoeddebat bouwfraude. Zwarte lijst van aannemers bepleit. 
'Onzin', vindt Depla, 'als bouwbedrijven met een schone lei willen beginnen, moeten 
ze gewoon hun boeltje bij kartelwaakhond NMa inleveren. Ze krijgen nog een kans, 
Niets meer, niets minder. Want het is van de zotte dat dit kabinet het heeft over 
waarden en normen, terwijl dit soort praktijken niet worden aangepakt. Het is goed 
dat we uitkeringsfraude bestrijden, maar dan mogen de grote graaiers niet 
ontkomen.' (De Volkskrant, 16 februari 2004) 
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Uit diens onafhankelijke rapport bleek gisteren dat de UWV de minister  
' onvolledig en onjuist' had ingelicht, waardoor deze op zijn beurt het parlement niet 
goed kon bedienen. Als zoiets over een bewindsman wordt gezegd, is dat een 
politieke doodzonde. Dan moet hij gaan. Wat het in dit geval ingewikkeld maakt, is 
dat de UWV een zelfstandig bestuursorgaan is, een van de vele die zijn ingesteld voor 
het uitvoeren van een deeltaak van de overheid. Een minister is daarvoor slechts op 
afstand verantwoordelijk. Dat is zo geregeld omdat je een minister niet voor elke 
uitkeringsfraude naar de Kamer kunt roepen. (Algemeen Dagblad, 17 februari 2004) 
 

Van een kabinet dat de burger voortdurend aanspreekt op het herstel van 
normen en waarden en dat uitkeringsfraude hard aanpakt, mag verwacht worden dat 
ook alles op alles gezet wordt om knoeiende bedrijfsbestuurders tot de orde te roepen.  
(De Volkskrant, 17 februari 2004) 
 

De sociale recherche in Haarlem heeft twee samenwonende stellen 
aangehouden wegens jarenlange uitkeringsfraude. (De Telegraaf, 18 februari 2004) 
 

Nederland, Groot-Brittannie en Noord-Ierland gaan gezamenlijk de 
uitkeringsfraude aanpakken. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) heeft daarvoor 
gisteren een overeenkomst getekend met zijn Britse collega Smith.  
(Eindhovens Dagblad, 26 februari 2004) 
 

In Capelle aan den IJssel is vorig jaar voor een kwart miljoen euro aan 
bijstandsfraude gepleegd. In totaal werden bijna 130 gevallen van uitkeringsfraude 
opgespoord. (De Telegraaf, 26 februari 2004) 
 

De gemeentes Krimpen aan den IJssel, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en 
Bleiswijk gaan samenwerken op het gebied van de bestrijding van de 
uitkeringsfraude. (Algemeen Dagblad, 28 februari 2004) 
 

Hogescholen in de aanval tegen rapport commissie-Schutte. De commissie 
adviseert om zo nodig en mogelijk aangifte te doen wegens vermoedelijke 
uitkeringsfraude. Onderzocht moet worden of bekostigingsfraude hier ook onder 
valt. (Het Financiële Dagblad, 2 april 2004) 
 

Het aantal meldingen van corruptie, fraude en andere malversaties in het 
ambtelijk apparaat van de gemeente Amsterdam is vorig jaar opnieuw gestegen. 
Intern woedt discussie over de vraag of gevonden misdragingen altijd moeten leiden 
tot disciplinaire maatregelen. Steenbrink noemt als voorbeeld de ambtenaar die in zijn 
vrije tijd betrokken is bij uitkeringsfraude. (NRC Handelsblad, 2 april 2004) 
 

Een 80-jarige Rijswijker en zijn 77-jarige ex-vrouw staan vrijdag terecht op 
verdenking van uitkeringsfraude. (Haagsche Courant, 13 april 2004) 
 

Vorig jaar deed de Sociale Verzekeringsbank (SVB) tegen 376 mensen 
aangifte van uitkeringsfraude wegens samenwonen, zeventig procent van het totaal 
aantal fraude-aangiften. In totaal vorderde de SVB vorig jaar een bedrag van 6,2 
miljoen euro terug wegens te veel ontvangen AOW en ANW (Algemene 
Nabestaandenwet). (Haagsche Courant, 3 mei 2004) 
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Naar aanleiding van het artikel: “Uitkering samenwonende ouderen” (Haagsche 
Courant, 3 mei 2004) is verschenen:  
 

Thea van Beek: Spanning door tandenborstelbrigade – Uitkering 
samenwonende ouderen. Alleenstaande AOW'ers durven nauwelijks nog relaties aan 
te gaan. Want voor je het weet heb je de 'tandenborstelbrigade' op je dak en word je 
van uitkeringsfraude beschuldigd. (Haagsche Courant, 3 mei 2004) 
 

Het Bureau Sociale Recherche regio Helmond heeft proces-verbaal opgemaakt 
tegen een 51-jarige vrouw uit Deurne voor uitkeringsfraude. (Eindhovens Dagblad,  
12 mei 2004) 
 

Vorig jaar heeft de sociale recherche in Maassluis 88 mensen betrapt op 
uitkeringsfraude. (Algemeen Dagblad, 12 mei 2004) 
 

Voormalig financieel directeur van Aegon Nederland, Paul V., heeft gisteren 
een onvoorwaardelijke celstraf van vier jaar tegen zich horen eisen. Hij wordt 
beschuldigd van systematische oplichting van zijn werkgever. Het gefraudeerde 
bedrag kan volgens Aegon oplopen tot in totaal euro 21 mln of meer. Dat maakt dit tot 
een van de grootste bedrijfsfraudes in de Nederlandse geschiedenis. Officier van 
justitie Fred Speijers komt tot zijn forse eis mede doordat deze 'buitengewoon 
ernstige' affaire deel uitmaakt van een reeks: 'Uitkeringsfraude, belastingfraude, de 
hbo-fraude, bouwfraude, Ahold, Enron. (Het Financiële Dagblad, 14 mei 2004) 
 
Naar aanleiding van het artikel: “Uitkering samenwonende ouderen” (Haagsche 
Courant, 3 mei 2004) is verschenen:  
 

Heleen Crul: Stop jacht op AOW’ers die ‘iets met elkaar hebben’.  
(Haagsche Courant, 21 mei 2004) 
 

Een 32-jarige vrouw en een 39-jarige man zijn gistermorgen om zes uur 's 
morgens door de sociale recherche van hun bed gelicht op verdenking van 
uitkeringsfraude. (Haagsche Courant, 26 mei 2004)  
 

De gemeente Rotterdam gaat de aanpak van illegale (over)bewoning 
uitbreiden naar andere delen van de stad. Overigens wil verantwoordelijk wethouder 
Marco Pastors (Fysieke Infrastructuur) met deze aanpak niet alleen de illegale 
bewoning aanpakken. Hij denkt op deze manier ook de uitkeringsfraude te kunnen 
bestrijden. (De Telegraaf, 2 juni 2004) 
 

Een onderzoek naar woon- en uitkeringsfraude in de stad Utrecht heeft een 
onthutsend beeld opgeleverd. Niet de eerlijke en goedwillende ontvangers van een 
uitkering bleken in de meerderheid, maar de op geld beluste fraudeurs. (De Telegraaf, 
2 juni 2004) 
 

Het moet moeilijker worden om in de stad Utrecht illegaal een woning te 
huren of onrechtmatig een uitkering te ontvangen. Dat zei wethouder Spekman 
gisteren bij de presentatie van het onderzoek naar illegale woninghuur en 
uitkeringsfraude. (Trouw, 2 juni 2004) 
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Het onderzoek naar uitkeringsfraude in Utrecht heeft onthutsende resultaten 
opgeleverd: op de meerderheid van de honderd onderzochte adressen werd fraude 
gepleegd. Er werd te veel uitgekeerd, er werd illegaal onderverhuurd en er werd 
samengewoond zonder dat te melden. (De Telegraaf, 3 juni 2004) 
 

Uitkeringsfraude voorkomen is beter dan opsporen. In het eerste halfjaar van 
2003 werd voor 45,2 miljoen euro met bijstandsuitkeringen gefraudeerd. In de Sociale 
Nota 2003 meldt het ministerie voor Sociale Zaken dat fraude met kracht moet 
worden tegen gegaan. Dat geldt dus ook voor de koppels die heimelijk samenwonen 
en een uitkering voor alleenstaanden genieten. (De Volkskrant, 11 juni 2004) 
 

De gemeente Rotterdam gaat nog dit jaar beginnen met het fors opvoeren van 
het aantal controles om fraude met bijstandsuitkeringen te bestrijden. Rotterdam 
verscherpt de bestrijding van de uitkeringsfraude vanwege de Wet werk en bijstand 
(WWB), die op 1 januari van dit jaar is ingevoerd. (De Telegraaf, 18 juni 2004) 
 
Naar aanleiding van het artikel: “Uitkering samenwonende ouderen” (Haagsche 
Courant, 3 mei 2004) zijn op het commentaar van Heleen Crul (Haagsche Courant, 21 
mei 2004) reacties van zes lezers verschenen. Deze zijn gepubliceerd in de Haagsche 
Courant, 22 juni 2004. 
 

De gemeente Den Haag is niet van plan bij alle aanvragers van een 
bijstandsuitkering een huisbezoek af te leggen om te onderzoeken of er gefraudeerd 
wordt. De rechercheurs hebben volgens het gemeentebestuur een effectieve techniek 
om dergelijke fraude op te sporen. Zo wordt er altijd een huisbezoek afgelegd als een 
uitkeringsgerechtigde verhuist naar een adres waar al andere mensen wonen. 
Samenwonen betekent immers meestal ook een verlaging van de uitkering. Ook wordt 
er op tips over uitkeringsfraude altijd actie ondernomen. (Haagsche Courant,  
23 juni 2004) 
 

Alle gegevens van inwoners van Amsterdam moeten elektronisch worden 
gekoppeld. Momenteel probeert de gemeente met het project Zoeklicht illegale 
onderhuur en uitkeringsfraude te bestrijden. (Het Parool, 26 juni 2004) 
 

Vrouw betrapt op uitkeringsfraude. Het Bureau Sociale Recherche Regio 
Helmond heeft proces-verbaal opgemaakt tegen een 24-jarige vrouw uit Helmond in 
verband met sociale zekerheidsfraude. (Eindhovens Dagblad, 29 juni 2004) 
 

Klokkenluider van de bouwfraude Ad Bos wordt vervolgd voor omkoping van 
ambtenaren. De bouwfraude kwam eind 2001 aan het licht nadat Bos de 
schaduwboekhouding van bouwbedrijf Koop Tjuchem in de publiciteit had gebracht.  
Bos ondervond hierdoor grote financiele en maatschappelijke schade. Daarom wordt 
hij niet vervolgd voor strafbare feiten als valsheid in geschrifte, oplichting en 
uitkeringsfraude. Die zaken zijn geseponeerd. (De Volkskrant, 1 juli 2004) 
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Ad Bos, de klokkenluider die de parlementaire enquete naar de bouwfraude op 
gang bracht, wordt vervolgd wegens omkoping van ambtenaren. Het Openbaar 
Ministerie seponeerde andere strafbare feiten waaraan Bos zich schuldig zou hebben 
gemaakt, zoals valsheid in geschrifte en uitkeringsfraude. (De Volkskrant,  
5 juli 2004) 

 
Rotterdam is hard bezig zijn administratie op te schonen. Het loopt daarmee 

vooruit op kabinetsplannen in diezelfde richting. Via het vergelijken van de 
verschillende gemeentelijke bestanden wil de havenstad een einde maken aan allerlei 
soorten fraude. Om te beginnen gaan de Gemeentebelastingen, Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en Burgerzaken hun gegevens met elkaar uitwisselen. Behalve 
tegen uitkeringsfraude en belastingontduiking helpt de bestandenuitwisseling ook bij 
het opsporen van illegale logementen. (Trouw, 28 juli 2004) 
 

Het was een mooi idee om te proberen de zwarte arbeidsmarkt voor 
schoonmakers thuis aan te pakken door een subsidieregeling voor zogenoemde witte 
werksters. De zwarte arbeidsmarkt legt genadeloos de feilen van de samenleving 
bloot: hoge kosten en veel regels voor matige legale dienstverlening en 
uitkeringsfraude. Zwart werk is een onuitroeibaar bijverschijnsel van de 
verzorgingsstaat. (NRC Handelsblad, 18 augustus 2004) 
 

Wethouder Peter Moerenhout van de gemeente Drimmelen heeft met 
onmiddellijke ingang zijn functie neergelegd. De PvdA'er is in opspraak geraakt door 
een anonieme brief, waarin hij wordt beschuldigd van uitkeringsfraude.  
(Algemeen Dagblad, 28 augustus 2004) 
 

De gemeente Rotterdam trekt 2,4 miljoen euro extra uit om uitkeringsfraude 
te voorkomen. (Haagsche Courant, 2 september 2004) 
 

De Belastingdienst heeft maandag een convenant getekend met de gemeente 
Maastricht, politie en Openbaar Ministerie voor de gezamenlijke aanpak van 
zogenoemde vrijplaatsen, waaronder woonwagenkamp Vinkenslag. De gezamenlijke 
aanpak kan leiden tot nog grootschaliger invallen, waarschuwde Leers. De politie 
krijgt de taak bij de planning rekening te houden met de wensen van meerdere 
instanties. Zo kan tot een inval worden besloten om diverse belastingen te innen, 
milieu-inspecties uit te voeren en te controleren op uitkeringsfraude of criminele 
activiteiten. (De Volkskrant, 14 september 2004) 
 

De herkomst van aanvragers van een uitkering moet meewegen bij het bepalen 
van het risico op fraude. Dat stelt de fractie van de PvdA in de Rotterdamse 
gemeenteraad naar aanleiding van berichten over massale uitkeringsfraude onder 
Antillianen. (De Volkskrant, 24 september 2004) 
 

Het Westland Interventie Team (WIT) gaat de komende tijd tuindersbedrijven 
vaker controleren op illegale tewerkstelling, identiteitsfraude en het bijhouden van de 
loonadministratie. Het WIT is opgericht om belastingontduiking, premie- en 
uitkeringsfraude en illegale arbeid in het Westland terug te dringen.  
(Haagsche Courant, 30 september 2004) 
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Zwartwerken naast een uitkering wordt vrijwel nooit opgespoord en bestraft. 
Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een donderdag verschenen rapport over 
fraudebestrijding. De Rekenkamer onderzocht zowel fiscale fraude, sociale-
zekerheidsfraude als fraude waarvan bedrijven het slachtoffer worden, zoals 
verzekeringsfraude. Wie gepakt wordt voor 'zware' fraude (minimaal zesduizend euro 
voor particulieren en twaalfduizend euro voor bedrijven), wordt in 65 tot 85 procent 
van de gevallen ook daadwerkelijk gestraft. De SVB deed in 2003 533 aangiften van 
fraude met volksverzekeringen. Het gaat om een totaalbedrag van 14 miljoen euro. 
Uitkeringsinstantie UWV deed vorig jaar 603 aangiften van uitkeringsfraude en 168 
aangiften van premiefraude door werkgevers. (De Volkskrant, 1 oktober 2004) 
 

Het Autonoom Centrum, bolwerk van actievoeren, is niet meer. Maar de 
activisten blijven op zoek naar nieuwe vormen van protest. Ook fotografeerden ze 
ambtenaren, die onverwachts huizen binnenvielen om illegale bewoning of 
uitkeringsfraude op te sporen, en zetten hun foto's op internet. (De Volkskrant,  
4 oktober 2004) 
 

Interventieteams in de Rotterdamse wijk Feijenoord leggen voortaan vijf 
dagen per week huisbezoeken af in achterstandsbuurten. Door de huiscontroles in de 
Dordtselaan, Strevelsweg en Riederbuurt-Noord op te voeren, hoopt de deelgemeente 
illegale kamerverhuur, uitkeringsfraude en het slechte onderhoud van woningen uit 
te bannen. (Algemeen Dagblad, 6 oktober 2004) 
 

De geschiedenis van fraude in Nederland is lang, met veel maar niet al te in 
het oog springende zaken. Fraude gold lange tijd als een delict dat zich voltrok in een 
milieu van mensen die knollen voor citroenen verkochten, flessentrekkers, individuen 
die hoge prijzen vroegen voor ondeugdelijke waar. Vooral onder druk van de VVD 
werd in de jaren zeventig een koppeling gelegd tussen de uitwassen van de 
verzorgingsstaat en crimineel gedrag. Nog altijd ging het vooral om fraudegevallen 
onder de kleine lieden: belastingfraude en uitkeringsfraude. (Trouw,  
13 oktober 2004) 
 

Uitkeringsfraude:  Tegen een 62-jarige inwoonster van Gemert is proces-
verbaal opgemaakt omdat zij vier jaar lang ten onrechte een uitkering ontving.  
(Eindhovens Dagblad, 14 oktober 2004) 
 

Een 31-jarige man uit Gemert die zo'n dertien brandjes heeft gesticht in zijn 
woonplaats, wil intensief behandeld worden. Dat zei hij gisteren tijdens de zitting bij 
de Bossche rechtbank. Hij is eerder veroordeeld geweest voor vernieling, diefstal en 
uitkeringsfraude. (Eindhovens Dagblad, 22 oktober 2004) 
 

Zoeklichtteam kamt Indische Buurt uit, waar volgens het stadsdeel veel 
misbruik wordt gemaakt van sociale huurwoningen. Zoeklicht, dat is het in 1995 
begonnen project om door nauwe samenwerking een eind te maken aan allerlei 
vormen van woonfraude: van onrechtmatige bewoning tot het gebruiken van een 
woonadres voor uitkeringsfraude. (Het Parool, 23 oktober 2004) 
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Het onrechtmatig onderverhuren van een sociale-huurwoning mag niet langer 
onbestraft blijven. "Er moet een sanctie komen op dit soort verrijking, dat geld moet 
teruggevorderd worden," vindt Tjeerd Herrema, voorzitter van stadsdeel Zeeburg, 
waar deze maand een groot Zoeklicht-onderzoek naar woonfraude is gedaan. Aan 
Zoeklicht doen behalve de Dienst Wonen de Sociale Dienst, de woningcorporaties, de 
makelaarsvereniging en Register Amsterdam mee. Zij maken eerst een selectie door 
hun bestanden van alle bewoners in een wijk te vergelijken. Tien procent krijgt dan 
een huisbezoek; bij de helft blijkt er sprake van clandestiene onderverhuur of 
uitkeringsfraude. (Het Parool, 23 oktober 2004) 
 

Bij een grootscheepse inval in woonwagenkamp De Kieviet te Rotterdam 
heeft de politie gistermiddag drie bewoners gearresteerd. Behalve de ontmanteling 
van drie hennepplantages werden bij de veertig afgelegde huisbezoeken zeven 
gevallen van uitkeringsfraude geconstateerd. (De Telegraaf, 27 oktober 2004) 
 

In probleemwijken in Rotterdam is het aantal verhuizingen en nieuwe 
inschrijvingen flink gedaald door strenge controles bij de Gemeentelijke 
Basisadministratie. De gemeente hoopt met de strengere controles illegale verhuur, 
overbewoning en uitkeringsfraude tegen te gaan. (Algemeen Dagblad,  
27 oktober 2004) 
 

Het algemene beeld uit het Rekenkamer-onderzoek is dat de overheid 
succesvol heeft ingezet op efficientiewinst. De mogelijkheden van automatisering zijn 
helemaal uitgebuit; privacybescherming werd van ondergeschikt belang. Dat betekent 
dat iemand die een baantje naast zijn uitkering verzwijgt, geheid tegen de lamp loopt. 
Tenminste als het om wit werk gaat. De computerbestanden van de sociale 
zekerheidsorganen en de fiscus worden moeiteloos met elkaar vergeleken. Daardoor 
wordt 95 procent van de fraudeurs gepakt. Die gegevensuitwisseling is onmogelijk als 
de fraudeur een zwart baantje heeft. Dan loopt maar 1 procent tegen de lamp. Kortom: 
wie brutaal is en twee keer fraudeert (uitkeringsfraude en belastingfraude) loopt 
fluitend weg; wie een keer fraudeert (alleen uitkeringsfraude) is gegarandeerd het 
haasje. Brutaliteit loont ook bij complexe fraudes: de kans dat de overheid dan het 
bijltje erbij neergooit voordat de zaak voor de rechter komt, is tamelijk groot.  
(NRC Handelsblad, 12 november 2004) 
 

Belasting- en premiefraude, illegale tewerkstelling en uitkeringsfraude 
bestrijden. Dat zijn de zaken waar het bouwinterventieteam, dat in Noord-Holland 
opereert, zich op richt. (NRC Handelsblad, 13 november 2004) 
 

Een grote bouwplaats in Amsterdam werd deze week uitgekamd op illegale 
werknemers en frauderende werkgevers. Verslag van een grootscheepse controle. Aan 
de hand van een presentatie wordt uitgelegd wat het doel van de dag is: bestrijden van 
belasting- en premiefraude, illegale tewerkstelling en uitkeringsfraude.  
(NRC Handelsblad, 13 november 2004) 
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Een nieuw convenant hennepteelt moet eraan bijdragen dat de criminaliteit 
met betrekking tot hennepkwekerijen teruggedrongen wordt in de gemeenten Gemert-
Bakel en Laarbeek. Het exploiteren van een hennepkwekerij veroorzaakt vaak 
overlast, levert vrijwel altijd brandgevaar op en tast het woon- en leefklimaat aan van 
omwonenden. Bovendien brengt het strafbare feiten met zich mee zoals diefstal van 
elektriciteit, belastingfraude en uitkeringsfraude. (Eindhovens Dagblad,  
16 november 2004) 
 

Steeds meer geweld Turkse criminelen. De CBA constateert ten aanzien van 
de uitzendbureaus dat de inwerkingtreding van de Wet allocatie arbeidskrachten door 
intermediairs (Waadi) in 1998 heeft geleid tot een explosieve groei van malafide 
uitzendbureaus. Zij maken zich schuldig aan uitkeringsfraude, misbruik van sofi-
nummers, mensensmokkel en aan loonbelastingfraude. (NRC Handelsblad,  
25 november 2004) 
 

De gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Rotterdam 
onderzoekt tot 2006 vier keer zo veel gevallen van uitkeringsfraude.  (Algemeen 
Dagblad, 30 november 2004) 
 

Een 43-jarige man uit Eindhoven is betrapt op uitkeringsfraude.   
(Eindhovens Dagblad, 4 december 2004) 
 

De rechercheurs laten de verdachte lopen. 'Niets mee aan de hand. Hij kon 
zich legitimeren. We vragen de sociale dienst of hij een uitkering heeft, misschien 
gaat het om uitkeringsfraude.' Het Algemeen Dagblad mocht een dag met het UWV 
mee. (Algemeen Dagblad, 4 december 2004) 
 

Rechtse critici hebben gelijk als ze links verwijten met lege handen te staan in 
het debat over de problemen in de samenleving. Maar socioloog Dick Pels heeft een 
antwoord. Hij noemt zijn idee 'sociaal-individualisme': mensen moeten zich kunnen 
ontplooien."Het is toch waar dat er uitkeringsfraude bestaat, en dat asielzoekers die 
niet weten waar ze aan toe zijn leugentjes gaan verzinnen? Zelfs Theo van Gogh was 
als wildgeworden bohemien in zekere zin een voorbeeld van doorgeschoten 
individualisme." (Trouw, 4 december 2004)  
 

Akkoord met België over aanpak uitkeringsfraude. Belgie en Nederland 
hebben een akkoord gesloten om fraude bij uitkeringen beter aan te pakken.  
(NRC Handelsblad, 7 december 2004) 
 

Vorig jaar is voor 190 miljoen euro opgespoord aan sociale fraude, bijna 20 
miljoen meer dan in 2002. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken schrijft dit in 
een stuk aan de Tweede Kamer toe aan betere en intensievere opsporing. De 
uitkeringsfraude bedroeg 150 miljoen euro, werkgevers droegen zo'n 40 miljoen 
euro aan sociale premies niet af. (Eindhovens Dagblad, 24 december 2004) 
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De opsporing van fraude met de sociale zekerheid is met ruim 10% gestegen. 
Vorig jaar hebben verschillende uitvoerings- en opsporingsdiensten in totaal voor een 
bedrag van ruim euro 190 mln aan fraude met socialezekerheidsregelingen aan het 
licht gebracht. Dat blijkt uit een donderdag verschenen onderzoek van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gros van het opgespoorde bedrag heeft 
betrekking op uitkeringsfraude (WAO, AOW, WW, of bijstand).  
(Het Financiële Dagblad, 24 december 2004) 
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Hoofdstuk 3. Zoekresultaten identity theft 
Hierbij een overzicht van de 36 artikelen gevonden via de zoekmachine Omega op het 
trefwoord id(entity) theft. Er is een indeling op tijdschrift gemaakt. Hier binnen zijn 
de artikelen chronologisch gerangschikt.  
 
American Libraries, Vol. 35, nr. 1 (2004), pag. 28-29. 
UC/Berkeley warns users of possible id-database hacking / B.G. 
 
Billboard, Vol. 116, nr. 5 (2004), pag. 8-9. 
P2P sites open door to identity theft / John Edgell 
 
Brandweek, Vol. 45, nr. 23 (2004), pag. 22. 
Licensing : fraud or fair use? / Seth M. Siegel 
 
Business Horizons, Vol. 47, nr. 5 (2004), pag. 3-6 
The fair and accurate credit transactions act : new tool to fight identity theft /  
Theresa J. Holt 
 
Chronicle of Higher Education, Vol. 50, nr. 18 (2004), pag. ? 
Education Department creates web sites to help students protect against identity theft /  
Scott Carlson 
 
Computer Fraud & Security, Vol. 2004, nr. 4 (2004), pag. 14-17 
Identity theft / Berni Dwan 
 
Computer Fraud & Security, Vol. 2004, nr. 9 (2004), pag. 6-7 
Identity theft : the fight / Stephen Hinde, Bupa 
 
Computer Fraud & Security, Vol. 2004, nr. 10 (2004), pag. 7-9 
ID theft : the US legal fight back / Stephen Hinde, Bupa 
 
Computer Fraud & Security, Vol. 2004, nr. 11 (2004), pag. 7-11 
Online banking and identity theft : who carries the risk? / Anna Granova, J.H.P. Eloff 
 
Computer Networks, Vol. 46, nr. 5 (2004), pag. 723-740 
Smart dust, friend or foe? Replacing identity with configuration trust 
 
Computerworld, Vol. 38, nr. 3 (2004), pag. 44 
Phishing / Russell Kay 
 
Computerworld, Vol. 38, nr. 15 (2004), pag. 20-21 
ISPs have to step up on security / Pimm Fox 
 
Computerworld, Vol. 38, nr. 23 (2004), pag. 7-8 
One year later, California identity theft law remains low-key 
 
Econtent, Vol. 27, nr. 1-2 (2004), pag 14 
Metrics 
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Essence, Vol. 34, nr. 13 (2004), pag. 126 
5 ways to prevent identity theft / Lashieka Purvis 
 
EWeek, Vol. 21, nr. 4 (2004), pag. 1-2   
Bagle-type threats on the rise : experts fear worm is first of more-sophisticated attacks 
on horizon / Dennis Fisher 
 
Eweek, Vol. 21, nr. 4 (2004), pag. 3   
A worm, turning in the ground on earth, could give rise to an upheaval on Mars.   
 
FBI Law Enforcement Bulletin, Vol. 73, nr. 3 (2004), pag. 8-9 
Identity theft within federal student aid programs / Sharon Jones-Davis 
 
Higher Education (Back issues in…), Vol. 20, nr. 23 (2004), pag 8 
Education Department takes steps to curb identity theft among students 
 
Information Today, Vol. 21, nr. 2 (2004), pag. 15-17 
Privacy, security, and government web sites / George H. Pike 
 
Infosecurity Today, Vol. 1, nr. 5 (2004), pag. 14-17 
Pricing privacy in a 24x7 world / S. Mathieson 
 
Kiplinger’s Personal Finance, Vol. 58, nr. 1 (2004), pag. 20-21 
Targeting kids for identity theft / Kristin Davis 
 
Kiplinger’s Personal Finance, Vol. 58, nr. 1 (2004), pag. 72-76 
They’ve got your numbers / K.D. 
 
Kiplinger’s Personal Finance, Vol. 58, nr. 2 (2004), pag. 12 
Letters: Forewarned is forearmed 
 
Kiplinger’s Personal Finance, Vol. 58, nr. 5 (2004), pag. 26 
Disaster relief : for victims of identity theft, help is just a phone call away. 
 
Kiplinger’s Personal Finance, Vol. 58, nr. 6 (2004), pag. 27-28 
A new risk around the office 
 
Library Journal, Vol. 129, nr. 3 (2004), pag. 144 
Identity theft / Joan Pedzich, Harris Beach. Silver Lake, 2004.  
ISBN 1-56343-777-5 
 
Library Journal, Vol. 129, nr. 7 (2004), pag. 142 
Identity theft (DVD). Better Business Bureau, 2003. ISBN 0-9741233-3-1 
 
Money, Vol. 33, nr. 1 (2004), pag. 33 
Fair but pricey / Jonah Freedman 
 
Money, Vol. 33, nr. 2 (2004), pag. 35 
Credit tools / Judy Feldman 
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NEA Today, Vol. 22, nr. 4 (2004), pag. 49 
Safe shopping : giving out personal information isn’t part of the bargain 
 
New Republic, Vol. 230, nr. 19 (2004), pag. 33-37 
The grand interlocutor : the jew in imperial Russia and the case of Avraam Uri 
Kovner 
 
New Republic, Vol. 230, nr. 20 (2004), pag. 31-36 
Identity theft : true memory, false memory, and the holocaust / Ruth Franklin 
 
PC Magazine, Vol. 23, nr. 4 (2004), pag. 75-77 
IDentity theft : what, me worry? 
 
PC Magazine, Vol. 23, nr. 6 (2004), pag. 5-6 
Fixing the e-mail mess / Michael J. Miller 
 
Sky, Vol. 290, nr. 6 (2004), pag. 108-110 
Security at your fingertips : fingerprint sensors can guard your computer data /  
Mark Alpert 
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Hoofdstuk 4. Zoekresultaten identity fraud 
Hierbij een overzicht van de 26 artikelen gevonden via de zoekmachine Omega op het 
trefwoord id(entity) fraud. Hiervan overlappen 12 artikelen die van id(entity) theft. Er 
is een indeling op tijdschrift gemaakt. Hier binnen zijn de artikelen chronologisch 
gerangschikt.  
 
Biometric Technology Today, Vol. 12, nr. 1 (2004), pag. 3-4 
San Andres chooses barcode ID / Chuck Lynch 
 
Biometric Technology Today, Vol. 12, nr. 2 (2004), pag. 12 
Lloyds TSB trials sv systems 
 
Biometric Technology Today, Vol. 12, nr. 7 (2004), pag. 12 
Australian funding boost for biometrics… 
 
Biometric Technology Today, Vol. 12, nr. 9 (2004), pag. 5 
Viisage targets identity fraud / Maureen Todaro 
 
Brandweek, Vol. 45, nr. 23 (2004), pag. 22. 
Licensing : fraud or fair use? / Seth M. Siegel (Zie ook: id(entity) theft) 
 
Chronicle of Higher Education, Vol. 50, nr. 18 (2004), pag. ? 
Education Department creates web sites to help students protect against identity theft /  
Scott Carlson (Zie ook: id(entity) theft) 
 
Computer Fraud & Security, Vol. 2004, nr. 4 (2004), pag. 14-17 
Identity theft / Berni Dwan (Zie ook: id(entity) theft) 
 
Computer Fraud & Security, Vol. 2004, nr. 7 (2004), pag. 4-6 
Identity fraud : the stealth threat to UK plc / David Porter  
 
Computer Fraud & Security, Vol. 2004, nr. 8 (2004), pag. 9-15 
Is there a need for identity cards? / Stephen Mason 
 
Computer Fraud & Security, Vol. 2004, nr. 9 (2004), pag. 6-7 
Identity theft : the fight / Stephen Hinde, Bupa 
(Zie ook: id(entity) theft) 
 
Computer Fraud & Security, Vol. 2004, nr. 9 (2004), pag. 8-14 
Is there a need for identity cards? / Stephen Mason 
 
Computer Fraud & Security, Vol. 2004, nr. 10 (2004), pag. 7-9 
ID theft : the US legal fight back / Stephen Hinde, Bupa 
(Zie ook: id(entity) theft) 
 
Computer Fraud & Security, Vol. 2004, nr. 11 (2004), pag. 7-11 
Online banking and identity theft : who carries the risk? / Anna Granova, J.H.P. Eloff 
(Zie ook: id(entity) theft) 
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Computer Law & Security Report, Vol. 20, nr. 1 (2004), pag. 29-36 
Identity fraud as a challenge to the constitutional state / Jan Grijpink 
 
Computerworld, Vol. 38, nr. 3 (2004), pag. 44 
Phishing / Russell Kay (Zie ook: id(entity) theft) 
 
Economist (The), Vol 371, nr. 8373 (2004), pag. 15-16 
Dangerous data : databases are more worrying than ID cards 
 
Economist (The), Vol 371, nr. 8373 (2004), pag. 57-58 
Will they work : a national identity card is unlikely to deliver all the things expected 
of it 
 
Economist (The), Vol 371, nr. 8378 (2004), pag. 34-35 
Authenticated, but not quite agreed : at last, a recall referendum nears   
 
EWeek, Vol. 21, nr. 4 (2004), pag. 1-2   
Bagle-type threats on the rise : experts fear worm is first of more-sophisticated attacks 
on horizon / Dennis Fisher (Zie ook: id(entity) theft) 
 
Forensic Science International, Vol. 144, nr. 2-3 (2004), pag. 269-283 
Clinical forensic medicine and its main fields of activity from the foundation of the 
German society of legal medicine until today / S. Pollak 
  
Group Decision and Negotiation, Vol. 13, nr. 2 (2004), pag. 111-127 
Criminal identity deception and deception detection in law enforcement / Gang Wang, 
Hsinchun Chen and Homa Atabakhsh 
 
Group Decision and Negotiation, Vol. 13, nr. 2 (2004), pag. 149-172  
Where did they go wrong? An analysis of the failure of knowledgeable internet 
consumers to detect deception over the internet / Stefano Grazioli 
 
Information Today, Vol. 21, nr. 2 (2004), pag. 15-17 
Privacy, security, and government web sites / George H. Pike (Zie ook: id(entity) 
theft) 
 
Money, Vol. 33, nr. 1 (2004), pag. 33 
Fair but pricey / Jonah Freedman (Zie ook: id(entity) theft) 
 
Money, Vol. 33, nr. 2 (2004), pag. 35 
Credit tools / Judy Feldman 
 
PC Magazine, Vol. 23, nr. 4 (2004), pag. 75-77 
IDentity theft : what, me worry? (Zie ook: id(entity) theft) 
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Hoofdstuk 5. Conclusies 

5.1 Conclusies Nederlandse publicaties 
Het is opmerkelijk dat: 
 
-Er veel is gepubliceerd over uitkeringsfraude in Rotterdam en omstreken. 
-De artikelen over AOW-ers fraude een aantal maanden bestrijken. 
-Er vooral in de Haagsche Courant veel artikelen zijn gepubliceerd over fraude.   
-Er veel over plaatselijke incidenten gepubliceerd is, maar weinig over landelijke  
 zaken. Het lijkt alsof de belangrijke zaken niet aan de orde komen. 
 
Op het trefwoord identiteitsfraude zijn in de Nederlandse kranten 24 artikelen 
gevonden. Er lijken pieken te zijn in januari en december. Na nadere analyse blijkt er 
alleen een piek te zijn in januari, namelijk: FIOD haalt 70 miljoen binnen. Over dit 
onderwerp zijn in de Nederlandse kranten 5 artikelen verschenen. De overige 19 
artikelen betreffen incidenten of verwijzingen. 
 
Op het trefwoord zorgfraude zijn in de Nederlandse kranten 17 artikelen gevonden. 
Er is een piek in februari, namelijk: Toename zorgfraude. Over dit onderwerp zijn in 
de Nederlandse kranten 9 artikelen verschenen. De overige 8 artikelen betreffen 
incidenten of verwijzingen.  
 
Op het trefwoord sofi-fraude is in de Nederlandse kranten één artikel gevonden. Het 
gaat om een incident, namelijk: Fiscus stinkt in truc sofi-fraude. 
 
Op het trefwoord paspoortfraude zijn in de Nederlandse kranten 6 artikelen 
gevonden. Het gaat om incidenten en verwijzingen. 
 
Op het trefwoord uitkeringsfraude zijn in de Nederlandse kranten 91 artikelen 
verschenen. Er lijken zeven pieken te zijn, namelijk in februari, maart, mei, juni en 
juli. Na nadere analyse blijken de artikelen over: “Uitkering samenwonende ouderen” 
en: “Onderzoek uitkeringsfraude Utrecht”, geen pieken te zijn, maar om incidenten  
waarop commentaren zijn verschenen. De vijf overgebleven pieken zijn: 
 
-Rotterdam verscherpt administratie burgers. Over dit onderwerp zijn in de   
 Nederlandse kranten 5 artikelen verschenen. 
 
-Fraudedebat over de publieke moraal in Nederland. Over dit onderwerp zijn in de   
 Nederlandse kranten 10 artikelen verschenen. Hiervan gaan vier artikelen over het   
 gevoerde debat, zijn vier artikelen een reactie op het komende debat en zijn er twee 
 reacties verschenen na het debat. 
 
-Onderzoeksrapport Sociaal en Cultureel Planbureau: ‘De moraal in de publieke   
 opinie’. Over dit onderwerp zijn in de Nederlandse kranten 5 artikelen verschenen. 
 
-Oud-wethouder Oldenbroek van Son en Breugel verdacht van uitkeringsfraude. Over    
 dit onderwerp zijn in de Nederlandse kranten 8 artikelen verschenen. Hiervan gaan  
 vier artikelen over de zaak zelf en zijn vier artikelen commentaar op de zaak.   
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-Onderzoek Inspectie Werk en Inkomen (IWI) 2002 onder tachtig gemeenten. Over  
 dit onderwerp zijn in de Nederlandse kranten 3 artikelen verschenen. 
 
De overige 60 artikelen betreffen incidenten of verwijzingen. 
 
Een aantal artikelen worden op meerdere trefwoorden gevonden. Dit zijn: 
 
-De poging tot uitkeringsfraude in Amsterdam omvat 60% van de aanvragen en het   
 stilzwijgen hierover is pas recent doorbroken, evenals over de paspoort- en  
 identiteitsfraudes. (De Telegraaf, 9 maart 2004) 
 Trefwoorden:  identiteitsfraude en uitkeringsfraude. 
 
-Het Westland Interventie Team (WIT) gaat de komende tijd tuindersbedrijven vaker 
 controleren op illegale tewerkstelling, identiteitsfraude en het bijhouden van de 
 loonadministratie. Volgens het WIT blijft identiteitsfraude in het Westland een groot 
 probleem, net als in de voorgaande jaren. Het team deelde ruim 150 processen- 
 verbaal uit voor illegale tewerkstelling, identiteitsfraude of een ondeugdelijke   
 loonadministratie. (Haagsche Courant, 30 september 2004) 
 Trefwoorden:  identiteitsfraude en uitkeringsfraude. 
    
-Vorig jaar hebben verschillende uitvoerings- en opsporingsdiensten in totaal voor een   
 bedrag van ruim euro 190 mln aan fraude met sociale zekerheidsregelingen aan het 
 licht gebracht. Dat blijkt uit een donderdag verschenen onderzoek van het ministerie   
 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (Het Financiële Dagblad,  
 24 december 2004) 
 Trefwoorden:  identiteitsfraude en uitkeringsfraude. 
 
-Zonder een geldig legitimatiebewijs en een sofi-nummer mag je niet werken…De   
 rechercheurs laten de verdachte lopen. 'Niets mee aan de hand. Hij kon zich  
 legitimeren. We vragen de sociale dienst of hij een uitkering heeft, misschien gaat het   
 om uitkeringsfraude.’ (Algemeen Dagblad, 4 december 2004) 
 Trefwoorden:  paspoortfraude en uitkeringsfraude. 

5.2 Conclusies Engelstalige publicaties 
Op het trefwoord id(entity) theft zijn via de zoekmachine Omega 36 artikelen 
gevonden. Opmerkelijk is dat er niets over Nederland is gepubliceerd en dat de 
bronnen iets zeggen over de gepubliceerde artikelen. In New Republic bijvoorbeeld 
zijn artikelen verschenen over identiteitsfraude en de holocaust. Verder zijn elf 
artikelen anoniem. Over identiteitsfraude (id(entity) theft) is het vaakst gepubliceerd 
in de tijdschriften Computer Fraud and Security en Kiplinger’s Personal Finance.  
 
Op het trefwoord id(entity) fraud zijn via de zoekmachine Omega 26 artikelen 
gevonden. Hiervan overlappen 12 artikelen die van id(entity) theft. Opmerkelijk is dat 
er slechts één artikel verschenen is betreffende identiteitsfraude in Nederland, 
namelijk: Identity fraud as a challenge to the constitutional state / Jan Grijpink. 
Verder zijn zes artikelen anoniem. In The Economist zijn alle artikelen anoniem 
gepubliceerd. Over identiteitsfraude (id(entity) fraud) is het vaakst gepubliceerd in: 
Computer Fraud & Security (zeven keer), gevolgd door Biometric Technology Today 
(vier keer). 
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Bijlage 1: FIOD haalt 70 miljoen binnen. 
 
De Belastingdienst heeft 70 miljoen euro aan ontdoken loonbelasting binnengehaald. 
Bovendien is tegen vijftien ondernemingen een strafzaak begonnen omdat zij een 
zootje van hun loonadministratie gemaakt hadden en deze zelfs na herhaaldelijk 
aandringen van de fiscus niet op orde brachten.  
 
De ontdoken miljoenen zijn fors meer dan de 10 miljoen euro waar de fiscus op 
gerekend had. Dit ontdoken belastinggeld kwam boven water nadat de FIOD begin 
vorig jaar het startschot gaf aan het project identiteitsfraude. De belastingdienst nam 
378 ondernemingen op de korrel, onder meer uitzendbureaus en loonwerkersbedrijven 
en andere ondernemingen met veel wisselend personeel zoals ook bedrijven met 
seizoenswerkers. 
 
Bij ruim 250 bedrijven is de controle op identiteitsfraude nu uitgevoerd. Gekeken 
werd of bedrijven hun boekhouding op orde hebben, en of geldige identiteitspapieren 
van werknemers in de administratie zaten. De meeste bedrijven bleken niet aan de 
wettelijke vereisten te voldoen. “Sommige bedrijven konden niet eens de identiteit 
van hun personeel aantonen”, laat een zegsman weten. (De Telegraaf, 8 januari 2004) 
 
De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) gaat in vijftien gevallen een 
strafrechtelijk onderzoek uitvoeren. Sinds vorig jaar let de belastingdienst extra op 
fraude en misbruik van de identiteit van personen om de loonbelasting te omzeilen. 
(Eindhovens Dagblad, 9 januari 2004) 
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Bijlage 2: Toename zorgfraude. 
 
Het aantal fraudegevallen bij zorgverzekeraars is vorig jaar opnieuw gestegen. Dat 
blijkt uit een rondgang langs verzekeraars. Het gaat om vele miljoenen euro's.  
 
Ziekenfondsen en particuliere verzekeraars zijn scherper gaan controleren.  
(De Volkskrant, 5 februari 2004) 
 
Zorgverzekeraar CZ in Tilburg heeft vorig jaar 38 fraudeurs in de kraag gevat. Het 
gaat om acht zorgverleners en dertig verzekerden. In totaal was met de fraude een 
bedrag van 227.000 euro gemoeid, een stijging met vierhonderd procent ten opzichte 
van 2002, toen voor 66.000 euro aan fraude boven tafel werd gebracht. In 2001 was 
dat bedrag met 31.000 euro nog de helft lager. (Eindhovens Dagblad, 5 februari 2004) 
 
Morgen debatteert Tweede Kamer over zorgfraude. De zorgverzekeraar vorderde 
182.000 euro terug bij twee zorgverleners. De dertig verzekerden liepen tegen de 
lamp voor een totaalbedrag van 45.000 euro. Zij zijn geroyeerd en ingevoerd in een 
landelijk centraal verzekeraarsregister. (NRC Handelsblad, 4 februari 2004) 
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Bijlage 3: Rotterdam verscherpt administratie burgers. 
 
De gemeente Rotterdam gaat burgers die zich inschrijven voor een woning voortaan 
streng controleren. Om illegale overbewoning, uitkeringsfraude en huisjesmelkers 
aan te pakken, is maandag een proefproject begonnen in enkele onveilige gebieden in 
Rotterdam-Zuid. Iedereen die zich in deze gebieden wil inschrijven, krijgt bezoek van 
ambtenaren die de gegevens controleren. (Het Financiële Dagblad, 17 februari 2004) 
 
De gemeente Rotterdam zal mensen weigeren die in een illegaal pension willen 
wonen of die in overbevolkte huizen willen trekken. Zij mogen zich niet inschrijven 
bij de gemeente en komen dan ook niet in aanmerking voor een uitkering, 
huursubsidie of kinderbijslag. Met de controles hoopt Meesters de GBA op te 
schonen. De proef duurt een half jaar. Na afloop bekijkt de gemeente of de procedure 
ook voor de rest van Rotterdam zal gelden. (Algemeen Dagblad, 17 februari 2004) 
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Bijlage 4: Fraudedebat over de publieke moraal in Nederland. 
 
Nederland is weliswaar geen fraudeland, maar er gaan te veel dingen fout. De 
bouwfraude, de boekhoudschandalen, ze zetten de hele politiek aan het denken, van 
SP tot SGP. Er heerst een enorme behoefte in Den Haag om orde op zaken te stellen. 
(Het Financiële Dagblad, 12 maart 2004) 
 
De fiscus moet snel belasting gaan innen op woonwagenkampen. En verder vindt de 
Tweede Kamer dat alle fraude keihard moet worden aangepakt. 
 
Den Haag - 'Het is de kerntaak van de overheid te waken over recht en veiligheid. Als 
zij die taak verwaarloost, kan zij burgers niet aanspreken op de eigen 
verantwoordelijkheid.'  
 
Voor deze woorden vond minister-president Jan Peter Balkenende gisteren zeer brede 
steun in de Tweede Kamer. In een debat over de publieke moraal in Nederland 
drongen alle fracties aan op effectieve wetshandhaving. Tal van fracties noemden het 
feitelijke bestaan van belastingvrijstaatjes in woonwagenkampen en clubhuizen van 
Hell's Angels onaanvaardbaar. 
  
Van links tot rechts werd voorts gewezen op het belang van vertrouwen als leidend 
beginsel in de samenleving. Fractieleider Maxime Verhagen van het CDA noemde 
vertrouwen 'het kernwoord in het integriteitsdebat'. Volgens SP-leider Jan 
Marijnissen, die het debat had aangevraagd en daarvoor veel lof oogstte van zijn 
collega-fractieleiders, kan geen samenleving zonder vertrouwen. Andre Rouvoet van 
de Christen Unie zei vertrouwen te zien als 'het fundament van de samenleving' en 
sprak de vrees uit dat dit niet voor iedereen meer vanzelfsprekend is. 
 
PvdA-leider Wouter Bos haalde de Amerikaanse auteur Francis Fukuyama aan. Deze 
heeft Nederland een 'high trust society' genoemd, een samenleving waarin volgens 
Bos op basis van vertrouwen veel zaken onderling worden geregeld. Bos 'zou dat 
graag zo willen houden' en niet naar een op Angelsaksische leest geschoeide 
samenleving toe willen. Zo'n samenleving zou zich volgens Bos kenmerken door het 
oplossen van conflicten in de rechtszaal, door steeds machtiger aandeelhouders en 
door een cultuur van keihard afrekenen 
 
Totaal verschillende politici als Boris Dittrich (D66) en Bas van der Vlies (SGP) 
vroegen daarentegen om de introductie van meer Amerikaanse invloeden in 
Nederland. Zij doelden daarbij op de bevoegdheden van toezichthouders als NMa en 
AFM om frauderende ondernemingsbestuurders veel harder dan nu te kunnen straffen. 
 
CDA-fractieleider Verhagen drong bij het kabinet aan op onverkorte vervolging van 
alle vormen van fraude, 'zowel uitkeringsfraude als boekhoudschandalen'. Volgens 
VVD-voorman Jozias van Aartsen ontbreekt het niet aan toezichthoudende organen. 
Hij noemde de Algemene Rekenkamer, de AFM, de NMa en het Openbaar Ministerie. 
Volgens Van Aartsen moeten we er wel voor zorgen 'dat ze zijn toegerust om 
maatregelen te kunnen nemen en dat ook doen'. 
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Van Aartsen hield zijn collega's voor dat Nederland heeft te lijden onder een 'vlucht 
uit verantwoordelijkheden' van zeer velen. Deels is dat te wijten aan onduidelijkheid 
bij het toedelen van verantwoordelijkheden. 'Hoe complexer de samenleving wordt 
ingericht, des te groter wordt het duikgedrag', aldus de liberaal. 
 
De sociaal-democraat Bos sloot zich bij die analyse aan. 'We slagen er steeds minder 
in om mensen verantwoordelijk te houden als het fout gaat.' De PvdA wil daarom de 
mogelijkheid openen om ook de overheid strafrechtelijk te vervolgen. Dat plan stuitte 
gisteren echter op fel verzet van Verhagen en Dittrich. Zij hielden Bos voor dat het 
aan de gemeenteraad is om een wethouder weg te sturen als er in een willekeurige 
gemeente iets fout gaat en aan de aandeelhouders van een onderneming om orde op 
zaken te stellen in het bestuur als dat nodig is. Wordt deze taak aan de rechter 
overgelaten, met het risico dat geen strafbare feiten worden bewezen, dan gebeurt er 
helemaal niets meer. 'We moeten op basis van bestaande instrumenten onze 
verantwoordelijkheden nemen', aldus Verhagen. 
 
In het debat werd veel gesproken over de noodzaak om het algemeen belang te 
hervinden. Zelfs Dittrich, die een ode bracht aan de individuele vrijheid, wees op de 
noodzaak dat mensen en ondernemingen zich meer met de publieke zaak moeten gaan 
bezighouden. Verhagen noemde de gezamenlijke omgang in het publieke domein de 
vraag die eigenlijk ten grondslag ligt aan het debat over integriteit. Volgens Rouvoet 
moet het gevoel terugkeren 'dat je niet alleen voor jezelf leeft, maar ook met elkaar'. 
 
Ook Balkenende zei te willen voorkomen dat we toegaan naar 'een samenleving van 
enkel eigenbelang en eigen gewin'. De premier telde tijdens het debat zijn zegeningen 
en stelde vast dat van links tot rechts in de Kamer de noodzaak wordt gevoeld tot 
herstel van normen en waarden. 
 
Balkenende was het snel eens met Marijnissen als initiatiefnemer tot het debat dat dit 
als een eerste aanzet moet worden gezien voor een voortgaande gedachtewisseling 
over de publieke moraal. Tal van fracties dienden concrete plannen in voor 
versterking van die publieke moraal. Het kabinet krijgt de tijd om alle suggesties te 
bestuderen en eventueel over te nemen in een plan van aanpak. Balkenende noemde 
op voorhand al punten waarnaar hij wel oren heeft, zoals een plan van Groen Links 
voor een klokkenluidersregeling bij bedrijven en een voorstel van de SP om tot een 
betere gedragscode voor politici en bestuurders te komen. (Het Financiële Dagblad, 
11 maart 2004) 
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Bijlage 5: Onderzoeksrapport Sociaal en Cultureel Planbureau:  
‘De moraal in de publieke opinie’. 
 
Nederlanders zijn sinds 1970 pessimistischer geworden over het gedrag van anderen, 
maar minder onzeker over de eigen moraal. Steeds meer mensen menen dat de 
publieke moraal achteruitgaat. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
in het vandaag verschijnende onderzoeksrapport 'De moraal in de publieke opinie'. 
Het is gebaseerd op sinds de jaren zestig uitgevoerde enquetes onder de bevolking 
over de moraal. (Het Financiële Dagblad, 29 maart 2004) 
 
Over belastingfraude wordt nu veel minder mild gedacht dan in de jaren negentig. 
Keurde in 1991 46 procent belastingfraude in het algemeen af, in 2002 was dat 62 
procent. Voor zichzelf zijn Nederlanders ook strenger geworden. In 2003 zei een 
kwart bepaalde inkomsten voor de fiscus te verzwijgen. In 1991 hadden bijna twee 
keer zo veel mensen daar helemaal geen moeite mee. 
 
Begrip voor uitkeringsfraude blijft extreem laag: rond de 95 procent keurt het ten 
onrechte ontvangen van een uitkering af. 
 
In 1991 was een op de drie Nederlanders bereid een werkster zwart te betalen als ze 
een uitkering had. Vorig jaar vond een op de vier dat acceptabel. Als anderen voor die 
keuze staan, vinden drie van de tien Nederlanders dat nu goed. In 1991 vonden vier 
van de tien Nederlanders het prima. Een keuken laten verbouwen door iemand die 
geen btw rekent, vindt een van de vijf Nederlanders geen probleem, tegen een van de 
drie begin jaren negentig. 
 
Wel is opvallend dat Nederlanders minder dan veel andere Europeanen vinden dat de 
wet onder alle omstandigheden moet worden gehandhaafd. Waar hier 56 procent het 
eens is met de stelling 'regels zijn regels', is dat 63 procent in Spanje en 67 procent in 
Noorwegen. Nog belangrijker wordt absolute naleving van de wet geacht in Belgie 
(71 procent) en Duitsland (79 procent), tot negen van de tien inwoners van Portugal. 
 
Over afwijking van normen wordt in Nederland vooral makkelijker gedacht als het 
om softdrugs gaat. Waar in alle onderzochte Europese landen gebruik van softdrugs 
voor een meerderheid nooit is toegestaan, geldt dat in Nederland voor minder dan de 
helft van de mensen. Omgekeerd zijn Nederlanders juist weer redelijk streng als het 
gaat om smeergeld. Alleen Denen vinden nog vaker dan Nederlanders dat dit nooit is 
toegestaan. Als het gaat om hard rijden, kan dit hier op veel meer afkeuring rekening 
dan in omringende landen. 
 
Ook al neemt het aantal mogelijkheden om (anoniem) te klikken sterk toe, 
Nederlanders zijn niet geneigd te klikken over bijstandsfraude. Zo'n 85 procent deed 
en doet dat niet. (Het Parool, De Haagsche Courant en Eindhovens Dagblad  
29 maart 2004) 
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Bijlage 6: Oud-wethouder Oldenbroek van Son en Breugel verdacht van 
uitkeringsfraude. 
 
De Son en Breugelse oud-wethouder en eigenaar van het plaatselijke blad De Brug, J. 
Oldenbroek, wordt door ondernemers beticht van advertentiebedrog. Oldenbroek was 
al in opspraak geraakt omdat hij wordt verdacht van uitkeringsfraude in de periode 
dat hij wethouder was in Son en Breugel. Voor die kwestie moet hij zich 
verantwoorden voor de politierechter. (Eindhovens Dagblad, 13 mei 2004) 
 
Oldenbroek was in Son wethouder van sociale zaken van 1998 tot begin 2002. Toen 
vermoedens van de fraude aan het licht kwamen, zetten de fractievoorzitters in de 
raad hem tijdens een besloten bijeenkomst op non-actief. Korte tijd later vertrok hij 
vrijwillig. Voor de raad was de kous toen af. (Haagsche Courant, 12 mei 2004) 
 
Oldenbroek trad later in dienst van de gemeente Boekel. Daar meldde hij zich meteen 
ziek, waarna het dienstverband werd verbroken. (Het Parool, 12 mei 2004) 
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Bijlage 7: Onderzoek Inspectie Werk en Inkomen (IWI) 2002 onder tachtig 
gemeenten.  
 
Twee derde van de gemeenten heeft niet of nauwelijks zicht op het huidige misbruik 
van uitkeringen. Door problemen met ict en het gebrek aan personeel hebben vooral 
de grote steden weinig zicht op huidige calamiteiten.  
 
Dat blijkt uit een onderzoek over 2002 onder tachtig gemeenten door de Inspectie 
Werk en Inkomen (IWI) dat zij donderdag heeft gepubliceerd. 
 
Volgens de IWI komt het gebrek aan zicht op uitkeringsfraude met name voor bij 
grotere gemeenten. 'Vooral de grote steden zijn bezig met oude fraude. Zij lopen 
relatief achter in vergelijking met kleine gemeenten. Maar die hebben ook minder te 
maken met misbruik', zegt een IWI-woordvoerder. (Het Financiële Dagblad,  
9 juli 2004) 
 
Het risico bestaat dat fraudeurs door de mazen van het net glippen. Dat zei een 
woordvoerster van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) gisteren. (Trouw, 9 juli 2004) 
 
Sinds maart 2003 zijn gemeenten aangesloten op een centraal computersysteem van 
de Stichting Inlichtingenbureau Gemeenten (IB). Als blijkt dat iemand onterecht een 
uitkering heeft gekregen, stelt het IB de desbetreffende gemeente daarvan op de 
hoogte. De gemeente moet dan zelf onderzoeken of er sprake is van misbruik. 
 
Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is automatisering de 
oorzaak van het probleem. 'Het filter werkt niet goed', aldus een woordvoerder. 
 
Volgens de IWI heeft slechts 15% van alle gemeenten de mogelijke fraudegevallen 
over 2002 bekeken. (Het Financiële Dagblad, 9 juli 2004) 
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