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Ketens en identiteit 
 
J.H.A.M. (Jan) Grijpink 
Universiteit Utrecht, Nederland 
grijpink.jham@gmail.com 
 
 
Samenvatting: Handreikingen worden gepresenteerd voor het bestrijden van 
identiteitsproblemen in ketens. Een keten is een samenwerkingsverband van een 
groot aantal autonome organisaties en professionals om samen een dominant 
ketenprobleem aan te pakken waar men alleen geen grip op krijgt. In veel ketens 
vormen identiteitsproblemen een aspect van het dominante ketenprobleem. 
Identiteitsfraude is het met kwade bedoelingen gebruiken van de identiteit van 
iemand anders, om zo goederen of rechten te verwerven waarop men geen recht 
heeft. Sporen wijzen automatisch naar het slachtoffer, de schuldige verschuilt zich 
achter de misbruikte identiteit en blijft buiten schot. Daarom kan alleen preventie 
identiteitsfraude effectief verminderen door een fraudeur af te schrikken of hem op 
heterdaad te laten betrappen. Preventie in een ketenproces kan worden bereikt 
door gelijktijdige multifactor identiteitscontroles (token, PIN, transactiecode, enz.), 
omdat een identiteitsfraudeur ze niet allemaal tegelijk consistent kan manipuleren. 
Multifactor identiteitsverificatie in een gesloten interactieve communicatielus levert 
ook metadata (bijvoorbeeld de uitkomst van een berekening of een 
telefoonnummer) die ook kunnen worden gebruikt voor consistentiecontrole. 
 
Trefwoorden: identiteit, identiteitsfraude, keten, ID protocol, multifactor 
identiteitscontrole, interactieve communicatielus 
 

1 Hoofdlijnen 
1. Veel ketens blijken een dominant ketenprobleem te hebben met identiteit als 

component. Het dominante ketenprobleem bepaalt welke mate van 
eenduidigheid bij aanduiding of herkenning noodzakelijk is. 

2. Identiteitsfraude – met kwade bedoelingen bewust de schijn oproepen van 
een identiteit die niet bij je hoort – kan overal en op velerlei manieren 
plaatsvinden. Als een identiteitsfraude eenmaal is geslaagd op een zwakke plek 
in een bepaalde keten, verspreidt die zich ongemerkt naar andere ketens. De 
gevolgen zijn afhankelijk van de situatie waarin identiteitsfraude plaatsvindt. 

3. Als identiteitsfraude slaagt, wijzen de sporen naar het slachtoffer, de dader 
blijft onzichtbaar en vaak onvindbaar. Daarom is alleen preventie effectief.  

4. De voortschrijdende digitalisering geeft aan identiteitsfraude/identiteitsdiefstal 
minstens drie nieuwe dimensies, die de impact van identiteitsfraude 
vergroten en de bestrijding ervan frustreren: méér sporen, minder bewijs; 
olievlekwerking van identiteitsfraude; machtsverschuiving in een gedigitaliseer-
de omgeving. 

2 Toelichting 
Ketens zijn tijdelijke patronen van samenwerking tussen grote aantallen min of 
meer autonome organisaties en professionals, afgedwongen door een dominant 
ketenprobleem. Omdat grootschalige stelsels zich anders gedragen dan 
kleinschalige, zoals organisaties, maken we niveauvergissingen. Daardoor kloppen 
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aannames bij systeemontwikkeling en informatiemanagement vaak niet en komen 
verwachtingen niet uit.  
 
Waar we spreken van identiteit bedoelen we de maatschappelijke identiteit, een 
aantal officiële kenmerken waarmee we een persoon of object kunnen aanduiden. 
Veel ketens blijken een dominant ketenprobleem te hebben met identiteit als 
component. Welke mate van eenduidigheid bij aanduiding of herkenning 
noodzakelijk is, hangt af van het dominante ketenprobleem.  
 
In onbeheersbare ketenprocessen is meer aandacht nodig voor 
identiteitsfraude/identiteitsdiefstal, d.i. met kwade bedoelingen bewust de schijn 
oproepen van een identiteit die niet bij je hoort. Afhankelijk van het dominante 
ketenprobleem kan dit die keten in opspraak brengen. In de strafrechtketen heeft 
aliasmisbruik (identiteitsfraude) in de loop van de tijd geleid tot ondermijning van 
de strafrechttoepassing (verkeerde dader, verkeerde straf) en ernstige vervuiling 
van het strafbladregister waardoor verkeerde personen worden aangehouden of 
gearresteerd. In medische ketens worden gegevens van de ID-fraudeur vastgelegd 
in het dossier van de officiële BSN-houder, met soms ernstige gevolgen.  
 
Meeliften op een andere identiteit is meestal niet moeilijk, levert bij slagen veel 
voordeel en bij mislukken vrijwel geen nadeel. De voortschrijdende digitalisering in 
een mobieler en anoniemer wordende samenleving geeft aan 
identiteitsfraude/identiteitsdiefstal minstens drie nieuwe dimensies die de impact 
vergroten en de bestrijding ervan frustreren:  
 
Méér sporen, minder bewijs. Bij een geslaagde identiteitsfraude leiden sporen naar 
het slachtoffer, de dader blijft vaak onvindbaar. Alleen preventie is effectief, maar 
veel procedures bevatten nauwelijks preventieve onderdelen. 
 
Olievlekwerking van identiteitsfraude. Identiteitsfraude verspreidt zich als een 
olievlek tot in de kleinste administratieve haarvaten van allerlei maatschappelijke 
processen waar men de geslaagde primaire identiteitsfraude vaak niet meer kan 
doorzien. 
 
Machtsverschuiving in een gedigitaliseerde omgeving. Traditioneel is de controleur 
de baas, de gecontroleerde moet reageren. In digitale procedures of bij gebruik van 
digitale hulpmiddelen is de gecontroleerde de baas. Hij kan bijvoorbeeld een 
noodprocedure uitlokken met een kapotgemaakte chip.  
 
Preventie moet gelegenheid tot identiteitsfraude beperken en identiteitsfraudeurs 
afschrikken of tegen de lamp laten lopen. Dit is o.a. te bereiken door ‘vaker te laten 
kloppen’ (meerdere controle-instrumenten tegelijk gebruiken (pincode, 
transactiecode, etc.), omdat een identiteitsfraudeur niet in staat is ze allemaal 
tegelijkertijd en consistent naar zijn hand te zetten. Als men ‘vaker kloppen’ 
toepast in een gesloten interactieve communicatielus, kan men met de 
retourgegevens (bijvoorbeeld het resultaat van een berekening of een 
telefoonnummer) weer de consistentie bewaken. 

3 Handreikingen 
1. Werk bij ontwikkeling en exploitatie van grootschalige stelsels vanuit de 

vooronderstelling van massaal gebruik en moeilijk beheersbare condities. Zoek 
naar onverwachte risico’s. 

2. Ontwikkel ketenspecifieke ID-protocollen en test ze op bestendigheid tegen 
identiteitsfraude. 
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3. Zorg voor variatie en verrassingen in ID-procedures om identiteitsfraudeurs 
onzeker te houden over hun succes. Dat schrikt af.  

4. Organiseer gesloten, interactieve communicatielussen die bestand zijn tegen 
identiteitsfraude. Maak daarin steeds gebruik van meerdere instrumenten 
tegelijk: ‘vaker kloppen’. 

5. Gebruik daarbij onafhankelijke gegevens. Gegevens die de te controleren 
persoon meebrengt zijn vaak niet (meer) bruikbaar voor controle. 
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