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Woord vooraf 
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echter niet gelukt zijn zonder de steun en medewerking van een aantal personen die ik oprecht wens 

te bedanken. 

 

Vooreerst wens ik mijn promotor Dr. Wendy De Bondt te bedanken voor de richtinggevende hulp bij de 

bepaling van de onderzoeksvraag. Tevens wens ik haar te danken voor de vrijheid die ze mij gelaten 

heeft bij het schrijven van dit eindwerk.  

 

Ook wens ik de overheidsinstanties te bedanken die gereageerd hebben op mijn vragen en mij de 

nodige documenten hebben bezorgd.  

 

 Tot slot wil ik mijn vrienden en familie te bedanken voor hun steun, raad en momenten van 

ontspanning. In het bijzonder wens ik mijn moeder te bedanken voor het nalezen van deze masterproef.  
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Inleiding 

Afdeling 1. Waarom is aandacht voor het fenomeen identiteitsdiefstal gerechtvaardigd?  

“Heel je leven staat online en voor je het weet neemt iemand zoals ik het van je over.” 

 

Aan het woord is een vermeende identiteitsdief in een waarschuwingsfilmpje1 voor identiteitsdiefstal 

van Febelfin. In deze video ziet men hoe een fictieve oplichter met één enkele phishingmail toegang 

krijgt tot de bankrekening van een onwetend slachtoffer. Nadien gaat de dader een stap verder. Dankzij 

de informatie op het Facebookprofiel van het slachtoffer en voldoende prosthetic makeup slaagt de 

identiteitsdief erin, letterlijk, de volledige identiteit van zijn slachtoffer over te nemen.  

 

Febelfin wil met deze waarschuwingscampagne mensen laten nadenken over de manier waarop ze 

omgaan met persoonlijke informatie. Vaak wordt met deze gevoelige gegevens te onzorgvuldig 

omgesprongen. Het te makkelijk delen van persoonsgegevens vergroot het risico slachtoffer te worden 

van identiteitsroof. Febelfin poogt met deze markante campagne het bewustzijn van de gevaren van 

identiteitsdiefstal te vergroten.  

 

De campagne van Febelfin maakt gebruik van enige overdrijving, dit uiteraard om een groter effect te 

bewerkstelligen. Hierdoor kan het overkomen alsof identiteitsdiefstal een fenomeen is dat enkel in 

films voorkomt. En inderdaad, deze criminaliteitsvorm is een populair onderwerp in Hollywood . Hierbij 

kan gedacht worden aan films als “Face/Off” met Nicolas Cage en John Travolta, en “Catch me if you 

can” met Leonardo Di Caprio en Tom Hanks.  

  

“Catch me if you can” vertelt het verhaal van Frank Abagnale jr., een bijzonder succesvolle 

identiteitsdief. Deze man slaagde er onder meer in zich uit te geven als dokter, advocaat en piloot, dit 

telkens zonder enige kennis van het beroep te hebben. Ondertussen maakte hij enkele miljoenen buit 

met het vervalsen van cheques. Net wanneer je denkt dat dit enkel in een film mogelijk is, blijkt dat het 

een waargebeurd verhaal betreft. De ironie wil dat Frank Abagnale jr. na zijn straf te hebben uitgezeten 

een succesvol fraudebestrijder werd. De werkelijkheid is soms even straf of zelf straffer dan de fictie.  

 

Niet alleen het levensverhaal van Frank Abagnale jr., maar ook de statistieken van het United States 

Department of Justice bewijzen dat identiteitsroof in de Verenigde Staten een dagdagelijkse realiteit is. 

                                                           
1 X, “See how easily freaks can take over your life”, http://www.youtube.com/watch?v=Rn4Rupla11M 

http://www.youtube.com/watch?v=Rn4Rupla11M
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In december 2013 maakte het Amerikaanse Ministerie van Justitie bekent dat 16,6 miljoen ofwel 7 

procent van alle Amerikaanse inwoners ouder dan 16 jaar in 2012 het slachtoffer werd van één of meer 

gevallen van identiteitsdiefstal. Circa 14 procent van hen leed een verlies van 1 of meer dollar. Ongeveer 

de helft van de slachtoffers die een financieel verlies leden verloor meer dan 100 dollar. De directe en 

indirecte kosten van identiteitsdiefstal bedroegen maar liefst 24,7 miljard dollar. 2.  

 

In België is identiteitsdiefstal evenmin een zeldzaam verschijnsel. Getuige daarvan zijn de vele 

berichten over dit onderwerp die recentelijk in de media verschenen. Enkele voorbeelden zijn de 

identiteitsdiefstallen via Twitter, het openen van een rekening op andermans naam en het gebruik van 

een valse identiteit om het vertrouwen van een slachtoffer te winnen.  

 

Een eerste voorbeeld gaat over enkele identiteitsdiefstallen via Twiter.  Een identiteitsdief gaf zich op 

Twitter uit voor strafpleiter Sven Mary en tweette in zijn naam onder andere “Ik pleit ook voor 

wegpiraten: een wegpiraat is altijd op tijd” en “Vanavond naar de hoeren in Damascus”. De onbekende, 

die eveneens de domeinnamen svenmary.be en svenmary.com had geregistreerd, eiste 10000 euro van 

de advocaat om zijn acties stop te zetten3. Ook het officiële twitteraccount van het Koninklijk Paleis 

werd korte tijd overgenomen door een identiteitsdief. De tweet “Ik voel me goed als koning! Leve 

België!”, die door een Nederlandse journalist verstuurd werd, verscheen onmiddellijk op verschillende 

nieuwssites alsof het een authentieke tweet van het paleis betrof4. Ook andere bekende personen 

kregen al met identiteitsroof te maken. 

 

Een tweede voorbeeld betreft een vrouw die op afbetaling een Iphone wilde kopen. Om deze afbetaling 

te bekomen stuurde ze een kopie van haar identiteitskaart per brief naar de officiële kredietverlener. 

Deze brief moet in verkeerde handen terechtgekomen zijn. Een maand later ontving de dame een brief 

van een bank om haar te feliciteren met haar zopas geopende rekening. De vrouw, die geen rekening 

had geopend, ging de bank om uitleg vragen. Na onderzoek bleek dat een identiteitsdief, met een kopie 

van haar identiteitskaart en een vervalste handtekening, een rekening op haar naam had geopend. Het 

slachtoffer had het geluk dat de oplichter nog geen gebruik had gemaakt van de kredietfaciliteiten 

                                                           
2 E. HARRELL en L. LANGTON, Victims of Identity Theft, 2012, United States Department of Justice, 2013, 
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf, 1.  
3 B. MAECKELBERGH, “Toppleiter Sven Mary slachtoffer van afpersing”, De Morgen, 22 januari 2014, 10.   
4 X, “Tweet Filip kwam van journalist”, De Morgen, 21 september 2013, 2.  

http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf
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verbonden aan de geopende rekening. Andere slachtoffers hadden minder geluk en verloren 

duizenden euro’s5.  

 

Het laatste voorbeeld gaat over verkrachters die zich voordoen als taxichauffeurs. De voorbije drie jaar 

vonden in het Brusselse 23 aanrandingen en verkrachtingen plaats waarbij er telkens sprake is van valse 

taxichauffeurs6. Taxichauffeurs worden aanzien als betrouwbare individuen waarmee men veilig thuis 

raakt. Zodoende stappen de slachtoffers, telkens jonge vrouwen, zonder argwaan de wagen in. In casu 

wordt de identiteitsroof gebruikt om het vertrouwen van het slachtoffer te winnen en zodoende een 

ander misdrijf te vergemakkelijken. Het gebruiken van de identiteit van een taxichauffeur was hiervoor 

essentieel, immers stapt men bij onbekenden normaal gezien zelfden of nooit in de wagen.  

 

Het mag duidelijk zijn dat identiteitsdiefstal in België een groeiend probleem vormt. Dit blijkt ook uit 

de Eurobarometer over Cyber Security van de Europese Commissie, die in juni 2012 werd gepubliceerd. 

Uit dit onderzoek kwam naar voor dat één op tien Belgen ooit het slachtoffer werd van online 

identiteitsroof7, een verontrustend groot aantal. Verder bleek dat 20 procent van de Belgen zeer 

bezorgd is over identiteitsdiefstal, 35 procent is redelijk bezorgd8. Deze statistieken verantwoorden de 

aandacht die in dit werkstuk aan het fenomeen identiteitsroof wordt geschonken.  

 

Afdeling 2. Probleemstelling  

Identiteitsdiefstal is een begrip dat de laatste jaren steeds vaker gebruikt wordt. Ongeveer iedereen 

kan er zich wel iets bij voorstellen, maar wat er concreet onder het begrip “identiteitsdiefstal” moet 

worden verstaan is niet geheel duidelijk. Een grote verwarring bestaat tussen de begrippen 

identiteitsdiefstal en identiteitsfraude. Een eerste doelstelling van dit werkstuk zal er zodoende uit 

bestaan verheldering te brengen aangaande de precieze betekenis van het begrip identiteitsdiefstal. 

Een tweede doelstelling is het nagaan of deze criminaliteitsvorm in België effectief kan worden 

bestreden met de bestaande wettelijke bepalingen.  

 

 

                                                           
5 X, “Kopie paspoort volstaat voor identiteitsfraudeurs”, hln.be, 24 januari 2014 
http://www.hln.be/hln/nl/926/Geld/article/detail/1780758/2014/01/24/Kopie-paspoort-volstaat-voor-
identiteitsfraudeurs.dhtml 
6 X, “Valse taxichauffeurs verkrachten vrouwen”, Gazet van Antwerpen, 11 februari 2014, 7.  
7 X, Special Eurobarometer 390 Cyber Security, Europese Commissie, 2012,  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_390_en.pdf, 48. 
8 X, Special Eurobarometer 390 Cyber Security, Europese Commissie, 2012,  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_390_en.pdf, 49. 

http://www.hln.be/hln/nl/926/Geld/article/detail/1780758/2014/01/24/Kopie-paspoort-volstaat-voor-identiteitsfraudeurs.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/926/Geld/article/detail/1780758/2014/01/24/Kopie-paspoort-volstaat-voor-identiteitsfraudeurs.dhtml
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_390_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_390_en.pdf
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De globale probleemstelling van dit onderzoek luidt:  

Is er een noodzaak aan een wetgevende tussenkomst inzake identiteitsdiefstal?  

 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk enkele deelvragen te stellen. 

In wat volgt gaan we eerst opzoek naar de betekenis van het begrip identiteitsdiefstal. Hiervoor wordt 

allereerst nagegaan wat ‘identiteit’ is. Nadien volgt een overzicht van verschillende omschrijvingen van 

het begrip identiteitsdiefstal. Hierbij zullen ook de termen identiteitsfraude en identiteitsmisdrijf 

aanbod komen. Aansluitend zal een werkdefinitie worden bepaald voor het begrip identiteitsdiefstal. 

Vervolgens komen de verschillende vormen van identiteitsroof aan bod.  

 

Nadien worden de methodes die gebruikt worden bij identiteitsdiefstal toegelicht. Deze methodes 

zullen worden onderverdeeld in methodes die gebruikt worden om informatie te bekomen en in 

methodes die worden toegepast om de verkregen informatie te gebruiken.  

 

In een volgend deel worden de gevaren van identiteitsdiefstal besproken. Hiervoor wordt gekeken naar 

de omvang van deze criminaliteitsvorm. Verder wordt ook nagegaan welke slachtoffers er zijn en wie 

die slachtoffers precies zijn. Ook wordt bekeken welke gevolgen identiteitsroof heeft voor een 

slachtoffer. Om het gevaar van identiteitsdiefstal goed te kunnen inschatten wordt ook nog gekeken 

naar de toekomst.  

  

Hierna wordt gekeken naar de strafbaarstelling van identiteitsdiefstal in België. Welke wettelijke 

bepalingen kunnen door de magistratuur worden aangewend om deze criminaliteitsvorm te 

beteugelen? Aansluitend wordt nagegaan op welke wijze men in het buitenland identiteitsdiefstal 

strafrechtelijk aanpakt.  

 

Tot slot gaan we na of de huidige aanpak van identiteitsdiefstal volstaat of er nood is aan een 

tussenkomst van de wetgever. Welke argumenten zijn er voor een tussenkomst van de wetgever, welke 

tegenargumenten zijn er. Wat gebeurt er op het niveau van de Europese Unie.  
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Hoofdstuk 1. Wat is identiteitsdiefstal? 

Afdeling 1. Wat is identiteit?  

§1. Algemeen 

Wanneer men opzoek gaat naar de betekenis van de term identiteitsdiefstal is het noodzakelijk eerst 

stil te staan bij het begrip ‘identiteit’. Volgens Van Dale is identiteit dat wat eigen is aan een persoon.   

Het begrip kent synoniemen als eigenheid, individualiteit, kleur, personaliteit en persoonlijkheid. Dit 

toont aan dat identiteit een zeer ruim begrip is.  

 

Elk mens probeert zich te ontwikkelen tot een uniek persoon, die te onderscheiden is van alle anderen. 

Zijn identiteit, dat wat hem eigen is, wordt niet alleen op zichzelf gevormd, maar ook door sociale 

contacten met anderen. Door de groepen en de individuen waarmee hij zich identificeert en door deze 

waartegen hij zich afzet9. De ene gaat op café, de andere loopt een marathon. De ene stemt links, de 

andere verkiest rechts. Sommigen spenderen hun vakantie aan het strand, anderen gaan op 

ontdekkingstocht. Op deze wijze vormt elkeen zijn unieke persoonlijkheid. De identiteit van een 

individu wordt door deze persoonlijkheid, die het geheel is van iemands hoedanigheden, 

eigenschappen en karaktertrekken, samengesteld.  

 

Wat eigen is aan een persoon, met andere woorden wat ons uniek maakt en ons onderscheidt van de 

anderen, is niet altijd even eenvoudig aanwijsbaar. Een blanke man van 1 meter 80 groot, die 70 

kilogram weegt, bruin haar en bruine ogen heeft, is aan de hand van deze gegevens zeker niet uniek te 

noemen. Niettemin kunnen deze gegevens zeer behulpzaam zijn bij de identificatie van een welbepaald 

persoon. Vingerafdrukken daarentegen kunnen ons wel makkelijk onderscheiden van andere 

individuen. Per slot van rekening is de kans dat twee personen identiek dezelfde vingerafdruk hebben  

statistisch gezien verwaarloosbaar klein. Ook andere fysieke kenmerken, zoals gelaatstrekken, de klank 

van de stem en de iris van het oog, bieden eveneens een basis om ons te onderscheiden van anderen. 

Hoewel sommige van deze verschillen voor de mens moeilijker waarneembaar zijn dan andere, kunnen 

deze verschillen dankzij de moderne technologie met zekerheid worden vastgesteld. Hierbij kan 

gedacht worden aan de stemherkenningssoftware die gebruikt wordt bij het controleren van 

veroordeelden die hun straf met een enkelband thuis uitzitten10. Ook de irisscanners die op sommige 

luchthavens worden gebruikt zijn hiervan een voorbeeld.  

                                                           
9 F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 64.  
10 M. OEYEN, “Meer korte straffen voortaan met elektronisch toezicht”, De Morgen, 21 januari 2013, 9.  
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Een nauwkeurige definitie van het begrip identiteit is al vaker het onderwerp geweest van uitgebreid 

denkwerk. Verschillende wetenschappen geven een eigen invulling aan de term. Hierbij kan onder 

meer gedacht worden aan de antropologie, de psychologie, de psychoanalyse, de sociologie en niet in 

het minst de filosofie. Hoewel deze wetenschappelijke beschouwingen, elk binnen hun eigen 

vakgebied, uitermate boeiend zijn, zullen we ons, in wat volgt, toespitsen op een meer juridische 

benadering van het begrip identiteit.  

 

§2. De betekenis van het begrip identiteit vanuit juridisch oogpunt 

In de Belgische wetgeving wordt het begrip ‘identiteit’ nergens expliciet gedefinieerd. Voor de 

afbakening van dit begrip kan men kijken naar art. 3 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van 

een Rijksregister van de natuurlijke personen. De dertien kenmerken die in de wet op het Rijksregister 

worden opgesomd vormen het startpunt voor de bepaling van de wettelijke identiteit naar Belgisch 

recht. Enkele kenmerken die worden opgenoemd zijn11:  

- De naam en de voornamen  

- De geboorteplaats en –datum  

- Het geslacht 

- De nationaliteit 

- De hoofdverblijfplaats 

- De plaats en datum van overlijden 

- Het beroep 

- De burgerlijke staat 

- De samenstelling van het gezin 

 

Het is opvallend dat er in deze opsomming geen biometrische of fysieke gegevens worden genoemd. 

Aangezien een onveranderlijk biometrisch referentiepunt ontbreekt, is het aan de hand van deze 

gegevens onmogelijk om de identiteit van een persoon met absolute zekerheid vast te stellen.  

Bovendien geven de meest gebruikte kenmerken (naam, voornaam en geboorte datum) geen 

uitsluitsel betreffende het unieke karakter van een persoon. Het is niet denkbeeldig dat in België 

personen bestaan die dezelfde naam, voornaam en geboorte datum delen. Om deze reden wordt aan 

elke persoon een rijksregisternummer toegekend, dit is een uniek identificatienummer. Ter 

bescherming van de privacy van de burgers heeft de wetgever de toegang tot de gegevens in het 

                                                           
11 L. BEIRENS, “Mijn hond heet Max, hoe heet de jouwe?” in J. DENOLF (ed.), Identiteitsfraude. Misdrijf van de 
toekomst?, Brussel, Politeia, 2005, (65) 66-67; F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, 110-111. 
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Rijksregister en het gebruik van het rijksregisternummer strikt beperkt. Hierdoor is het als niet-

gemachtigde persoon heel moeilijk om de officiële identiteit van een persoon te verifiëren12.  

 

De bepalingen uit de wet op het Rijksregister zijn onvoldoende om het begrip identiteit volledig te 

definiëren. Om toch tot een duidelijke omschrijving te komen kan naar buitenlandse rechtsleer gekeken 

worden. In Nederland omschreven DE VRIES et al. identiteit als volgt13:  

“Identiteit is een unieke aanduiding voor een individu, waarmee dat individu zich 

onderscheidt van andere individuen. Ieder fysiek, levend mens heeft precies één 

identiteit. Het is op te vatten als het geheel van een persoon met de bij hem of haar 

horende gegevens.” 

 

Verder stelden deze auteurs (vertaalt naar de Belgische context) dat het aanvangspunt van de identiteit 

van een persoon gevormd wordt door zowel de geboorte als de aangifte van de geboorte bij de 

burgerlijke stand. De aangifte van de geboorte is van belang aangezien hierbij een aantal 

identificerende gegevens bepaald en geregistreerd worden. Eveneens wordt op dat ogenblik een 

geboorteakte opgemaakt. De gegevens die op het moment van de aangifte van de geboorte in het 

rijksregister geregistreerd worden zijn de naam, de familienaam, het geslacht, de nationaliteit, de 

datum en plaats van geboorte en de gegevens van de ouder(s). Het is bij de aangifte van de geboorte 

dat het rijksregisternummer wordt toegekend14. 

 

Vanuit dit oogpunt kan identiteit worden beschouwd als een ‘administratieve identiteit’. Waarbij geen 

rekening wordt gehouden met de invulling die het individu aan zijn of haar eigen identiteit geeft. Deze 

administratieve identiteit heeft geen betrekking op wat ‘biografische identiteit’ zou kunnen worden 

genoemd. De biografische identiteit wordt gevormd door de keuzes die het individu maakt, om welke 

reden hij die keuzes maakt en wat er van die keuzes terecht gekomen is. Het onderscheid tussen beide 

is evenwel niet zwart-wit, soms kan er sprake zijn van enige overlapping. Sommige keuzes die men 

maakt hebben immers ook een invloed op de administratieve identiteit 15.  

                                                           
12 L. BEIRENS, “Mijn hond heet Max, hoe heet de jouwe?” in J. DENOLF (ed.), Identiteitsfraude. Misdrijf van de 
toekomst?, Brussel, Politeia, 2005, (65) 67-68. 
13 U. R. M. TH. DE VRIES, H. TIGCHELAAR, M. VAN DER LINDEN en A. M. HOL, Identiteitsfraude: een afbakening. Een 
internationale begripsvergelijking en analyse van nationale strafbepalingen, Utrecht, WODC, Ministerie van 
Justitie, 2007, 31. 
14 U. R. M. TH. DE VRIES et al., Identiteitsfraude: een afbakening. Een internationale begripsvergelijking en analyse 
van nationale strafbepalingen, Utrecht, WODC, Ministerie van Justitie, 2007, 31-32; PORTAALSITE BELGIUM.BE, 
“Geboorteaangifte”, Belgische Federale Overheidsdiensten,  
http://www.belgium.be/nl/familie/kinderen/geboorte/aangifte/  
15 U. R. M. TH. DE VRIES et al., Identiteitsfraude: een afbakening. Een internationale begripsvergelijking en analyse 
van nationale strafbepalingen, Utrecht, WODC, Ministerie van Justitie, 2007, 32.  

http://www.belgium.be/nl/familie/kinderen/geboorte/aangifte/
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De hedendaagse maatschappij is steeds anoniemer geworden. Buren zijn van elkaar vervreemd en 

mensen die hun hele leven lang op dezelfde plek blijven wonen worden steeds zeldzamer. Dit zorgt 

voor moeilijkheden bij het bepalen of we wel de echte identiteit van een persoon te zien krijgen. Deze 

toegenomen anonimiteit doet zich ook op andere vlakken voor. Zo gaat men niet langer naar de 

dorpsbank, maar doet men zijn financiële verrichtingen aan een automaat of online. Van een 

persoonlijk contact, waarbij men de persoon ‘kent’, is in de meeste gevallen geen sprake meer. Deze 

digitalisering zorgt ervoor dat personen steeds vaker een digitaal nummer worden. Het komt erop neer 

dat de identiteit van een persoon voortaan niet alleen bestaat uit traditionele kenmerken zoals de 

naam en het uiterlijk, maar een hele reeks karakteristieken. De juridisch toepasselijke term hiervoor is 

‘persoonsgegevens’16.  

 

Persoonsgegevens worden door art. 1 § 1 van de Privacywet gedefinieerd als:   

“[…] iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon […] als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect 

kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of 

van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, 

fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.” 

 

Anders gezegd, persoonsgegevens zijn alle gegevens die in verband kunnen worden gebracht met een 

natuurlijke persoon en dit aan de hand van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor 

zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Hiermee 

wordt onder andere bedoeld: de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een e-

mailadres, een vingerafdruk, enzovoort.  Met fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele 

of sociale identiteit bedoelt men niet dat een persoon meerdere identiteiten heeft. Hiermee wordt 

enkel bedoeld dat identiteit door de context bepaald wordt. Dit houdt in dat de omstandigheden 

bepalend zijn voor welke gegevens tot iemands identiteit behoren en aan de hand waarvan iemand als 

uniek binnen een bepaalde groep geïdentificeerd kan worden17.  

 

Identiteit is dat wat ons eigen is, wat ons onderscheidt, wat ons uniek maakt. De persoonlijke 

informatie die ons van anderen onderscheidt zouden we ook ‘identificatiegegevens’ kunnen noemen. 

                                                           
16 U. R. M. TH. DE VRIES et al., Identiteitsfraude: een afbakening. Een internationale begripsvergelijking en analyse 
van nationale strafbepalingen, Utrecht, WODC, Ministerie van Justitie, 2007, 32.  
17 V. VERBRUGGEN, Wet verwerking persoonsgegevens : wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, Brussel, Larcier, 2011, 9-20.  
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Welke gegevens nuttig zijn om ons te onderscheiden hangt af van de context. In vele gevallen, zoals in 

gezinsverband of onder vrienden, is de voornaam voldoende onderscheidend. In andere gevallen zijn 

meerdere of andere gegevens noodzakelijk.  Deze identificatiegegevens kunnen worden ingedeeld in 

een aantal categorieën18: 

- Fysieke en biometrische identificatiegegevens  

- Formeel functionele identificatiegegevens 

- Profielgegevens 

 

1. Fysieke en biometrische identificatiegegevens 

Dit zijn algemene fysieke identificatiegegevens zoals lengte, gewicht, haarkleur, uiterlijk, geslacht, 

huidskleur, enzovoort. Deze algemene fysieke identificatiegegevens zijn te onderscheiden van 

specifieke of unieke identificatiegegevens, zoals vingerafdrukken, de iris van het oog, DNA-profiel, 

gebit, bottenstructuur, enzovoort. Het aantal mogelijke unieke identificatiegegevens wordt met het 

voortschrijden van de technologie steeds uitgebreider. Zo is het tegenwoordig mogelijk een persoon te 

onderscheiden aan de hand van zijn hartslag19. Als deze technologie doorbreekt en betrouwbaar blijkt, 

kunnen wachtwoorden binnen enkele jaren voltooid verleden tijd zijn.  

 

In deze categorie horen eveneens de gegevens van aandoeningen en stoornissen. De sporen nagelaten 

door ziekten kunnen eveneens een persoon identificeren, hierbij kan onder meer gedacht worden aan 

littekens. 

 

2. Formeel functionele identificatiegegevens 

Tot deze groep behoren de identificatiegegevens die aan een persoon worden toegeschreven of 

toegekend in een bepaalde fase van zijn of haar leven. Deze gegevens hebben een formeel functioneel 

karakter, dit betekent dat ze een juridische betekenis hebben en een bepaalde functie vervullen. Met 

deze gegevens is men instaat een functioneel onderscheid te maken tussen individuen. Deze gegevens 

kunnen worden onderverdeeld in een horizontaal en verticaal niveau.  

 

Identificatiegegevens op het horizontale niveau zijn gegevens die worden toegekend in het kader van 

de relatie tussen het individu en product- of dienstverlenende organisaties. Voorbeelden hiervan zijn 

het rekeningnummer, het telefoonnummer, het studentennummer, enzovoort. Ook online zijn 

                                                           
18 U. R. M. TH. DE VRIES et al., Identiteitsfraude: een afbakening. Een internationale begripsvergelijking en 
analyse van nationale strafbepalingen, Utrecht, WODC, Ministerie van Justitie, 2007, 33-36. 
19 S. SENGUPTA, “Machines Made to Know You, by Touch, Voice, Even by Heart”, The New York Times, 10 
september 2013 http://bits.blogs.nytimes.com/2013/09/10/beyond-passwords-new-tools-to-identify-
humans/?_php=true&_type=blogs&_r=1  

http://bits.blogs.nytimes.com/2013/09/10/beyond-passwords-new-tools-to-identify-humans/?_php=true&_type=blogs&_r=1
http://bits.blogs.nytimes.com/2013/09/10/beyond-passwords-new-tools-to-identify-humans/?_php=true&_type=blogs&_r=1
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voorbeelden van deze identificatiegegevens te vinden. Vaak gaat het om accounts waarbij de fysieke 

identiteit van een persoon geen rol speelt. De zeggenschap over een account blijkt uit het feit dat men 

beschikt over de inloggegevens. Overigens kan men verschillende digitale accounts, met verschillende 

online identiteiten hebben (zie infra). 

 

Het verticale niveau betreft de verhouding van de persoon tot de overheid. De identificatiegegevens 

die tot dit niveau behoren zijn onder andere de gegevens die opgenomen worden in het rijksregister 

(zie supra). 

 

3. Profielgegevens 

De profielgegevens vormen de laatste categorie identiteitsgegevens. Aan de hand van enkele 

karakteristieken worden individuen ingedeeld op basis van abstracte, algemene profielen. Deze 

techniek wordt vaak door supermarkten gebruikt. Via klantenkaarten wordt het koopgedrag van 

individuele klanten geregistreerd. Op basis van deze gegevens en een beperkt aantal feitelijke 

kenmerken, worden de individuele klanten ingedeeld volgens een bepaald profiel. Een man die alles in 

grote hoeveelheden aankoopt zal bijvoorbeeld het etiket ‘huisman’ opgekleefd krijgen. Vervolgens zal 

de reclame die deze man ontvangt speciaal gericht zijn op het profiel huisman. 

 

§3. De online identiteit 

De identiteit van een individu kan deels bepaald worden door zijn online identiteit(en). Hoewel men 

verschillende online identiteiten kan hebben, heeft men slechts één enkel identiteit waarvan deze 

pseudo identiteiten een onderdeel uitmaken20.  

 

In de beginperiode van het internet maakte de online identiteit amper gebruik van de 

identificatiegegevens uit het dagdagelijkse leven. Heel vaak werd gebruik gemaakt van nicknames die 

de echte identiteit verhulden. Deze schuilnamen verschaften een gevoel van anonimiteit. Deze 

anonimiteit zorgde ervoor dat men verschillende identiteiten kon aannemen naargelang de context 

waarin men zich bevond.  

 

                                                           
20 N. ROBINSON, H. GRAUX, D. M. PARRILLI, L. KLAUTZER en L. VALERI, Comparative Study on Legislative and Non 
Legislative Measures to Combat Identity Theft and Identity Related Crime: Final Report, RAND Europe, 2011, 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/cybercrime/docs/rand_study_tr-982-ec_en.pdf, 4. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/rand_study_tr-982-ec_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/rand_study_tr-982-ec_en.pdf
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Nadien, met de opkomst van Facebook, ontstond een trend om steeds vaker de reële identiteit ook 

online te gebruiken. Op Facebook is het verboden valse persoonlijke informatie op te geven21. Ook de 

andere internetgigant Google volgde nadien deze tendens door gebruikers eveneens te verplichten hun 

echte naam te gebruiken. Op die manier werd de online identiteit steeds minder te onderscheiden van 

de offline identiteit. 

 

Momenteel lijkt men evenwel deels te willen terugkeren naar het gebruik van anonieme identiteiten 

op het internet. De CEO van Facebook, Mark Zuckerberg, zei in een recent interview hierover het 

volgende22:  

“I don’t know if the balance has swung too far, but I definitely think we’re at the point 

where we don’t need to keep on only doing real identity things […] If you’re always 

under the pressure of real identity, I think that is somewhat of a burden.” 

 

Zeer recent heeft ook Google de vereiste om een echte naam te gebruiken achterwege gelaten23. Dat 

de werkelijke identiteit en de online identiteit opnieuw uit elkaar zullen groeien valt dus zeker niet uit 

te sluiten. 

 

Hoe dan ook is het met zekerheid vaststellen of men online met de ware identiteit van een persoon te 

maken heeft nog steeds uiterst moeilijk. De verplichtingen van onder andere Facebook blijven 

makkelijk te omzeilen. De sociale netwerksite kan onmogelijk alle opgegeven informatie controleren. 

Evenwel kunnen bekende personen en organisaties hun identiteit laten verifiëren, op verschillende 

sociale netwerken24. Hierdoor kunnen de overige gebruikers met zekerheid vaststellen dat men te 

maken heeft met de echte identiteit.  

 

§4. Identiteit van een rechtspersoon 

Voor de goede werking van het rechtsverkeer is het noodzakelijk dat rechtspersonen van elkaar kunnen 

worden onderscheiden. Om dit mogelijk te makken beschikken rechtspersonen over een eigen 

identiteit. Deze identiteit kan eveneens het voorwerp uitmaken van een identiteitsdiefstal.  

                                                           
21 FACEBOOK, “Statement of Rights and Responsibilities”, https://www.facebook.com/legal/terms  
22 B. STONE en S. FRIER, “Facebook turns 10: The Mark Zuckerberg Interview”, Bloomberg Businessweek, 30 
januari 2014, http://www.businessweek.com/printer/articles/181135-facebook-turns-10-the-mark-zuckerberg-
interview  
23 K. WAGNER, “Google+: Fake Profile Names Are Now Allowed”, Mashable, 16 juli 2014, 
http://mashable.com/2014/07/15/google-profile-name/  
24 TWITTER, “FAQs about verified accounts”, https://support.twitter.com/articles/119135-faqs-about-verified-
accounts  

https://www.facebook.com/legal/terms
http://www.businessweek.com/printer/articles/181135-facebook-turns-10-the-mark-zuckerberg-interview
http://www.businessweek.com/printer/articles/181135-facebook-turns-10-the-mark-zuckerberg-interview
http://mashable.com/2014/07/15/google-profile-name/
https://support.twitter.com/articles/119135-faqs-about-verified-accounts
https://support.twitter.com/articles/119135-faqs-about-verified-accounts
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De identiteit van een rechtspersoon wordt gevormd door de naam, de zetel en de rechtsvorm. Het zijn 

de oprichters van de rechtspersoon die bepalen hoe de identiteit van de rechtspersoon eruit ziet . Ook 

elementen als het ondernemingsnummer, het eventuele logo, enzovoort maken deel uit van de 

identiteit van een rechtspersoon. 

 

Een voorbeeld van de wijze waarop de identiteit van een rechtspersoon kan worden gestolen verscheen 

recent in de media. Een bende fraudeurs onderschepte facturen die door bouwbedrijven naar hun 

klanten werden verstuurd. Nadien scanden ze deze facturen in en werd het rekeningnummer met de 

computer vervangen. Vervolgens werden de vervalste facturen, in de originele enveloppes, opnieuw 

opgestuurd naar de klanten. Deze betaalden de facturen op het vervalste rekeningnummer. De 

bouwfirma’s verloren hierdoor duizenden euro’s25. 

 

Afdeling 2. Het begrip identiteitsdiefstal volgens enkele bestaande omschrijvingen 

§1. Algemeen 

Het Strafwetboek van 8 juni 1867 bevat geen autonome strafbaarstelling voor het fenomeen 

identiteitsdiefstal. Door het ontbreken van een wettelijke bepaling is er ruimte ontstaan voor veel 

onduidelijkheid. Wat betekent de term ‘identiteitsdiefstal’ en hoe staat dit begrip in verhouding tot 

‘identiteitsfraude’? Sommige auteurs beschouwen beide begrippen als synoniemen van elkaar. Andere 

kennen het begrip identiteitsfraude een ruimere betekenis toe dan het begrip identiteitsdiefstal. En 

waar past de term ‘identiteitsmisdrijf’ in het geheel?    

 

Identiteitsdiefstal is een letterlijke vertaling van het Engelstalige begrip identity theft. Hieruit volgt dat 

men zou mogen veronderstellen dat beiden dezelfde betekenis hebben. Echter kan er door het gebruik 

van het woord identiteitsdiefstal verwarring ontstaan. Bij identiteitsdiefstal is er namelijk niet echt 

sprake van een ‘diefstal’ van identiteit (zie infra). Om deze verwarring te vermijden geven sommigen 

er de voorkeur aan identiteitsfraude te gebruiken in plaats van identiteitsdiefstal. Met identiteitsfraude 

wordt door deze auteurs evenwel vaak dezelfde criminaliteitsvorm bedoeld als met het begrip identity 

theft.  

 

In de zoektocht naar een duidelijke definitie voor het begrip identiteitsdiefstal zullen verschillende 

binnen- en buitenlandse rechtsbronnen onder de loep genomen worden. Nadien volgt de definitie die 

voor dit werkstuk zal worden gebruikt.  

                                                           
25 X, “Fraude via post kost bouwbedrijven tienduizenden euro’s”, Het Laatste Nieuws, 25 maart 2014, 12. 
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§2 Identiteitsdiefstal volgens de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid 

De Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid omschrijft op haar website het begrip identiteitsdiefstal samen 

met de begrippen identiteitsfraude en identiteitsmisdrijven26:  

“Identiteitsfraude is het gebruik van valse identiteiten en (ver)vals(t)e documenten bij 

het plegen van een misdrijf. In die zin is identiteitsfraude een ruimer begrip dan 

identiteitsdiefstal gezien het feit dat bij identiteitsfraude de identiteit, echte of valse, 

misbruikt wordt, terwijl identiteitsdiefstal enkel verwijst naar de daad van het 

“stelen” zelf van andermans identiteit. Deze opsplitsing heeft dus als voordeel dat het 

de daad van het stelen zelf en de daad van het naderhand gebruik maken van de 

gegevens duidelijk van elkaar onderscheidt. Als algemene term kan dan 

“identiteitsmisdrijven” gebruikt worden.” 

   

Identiteitsdiefstal wordt door de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid beschouwt als de loutere daad 

van het stelen van andermans identiteit en wordt duidelijk onderscheiden van het gebruik van een 

gestolen of fictieve identiteit bij het plegen van een misdrijf. Het is een beperkende invulling van het 

begrip.  

 

§3 Identiteitsdiefstal volgens de traditionele Belgische rechtsleer 

In 2005 vond in België voor de eerste keer een colloquium plaats betreffende identiteitsfraude en –

diefstal. Ter gelegenheid van deze samenkomst werd door REYNDERS, MARGOT en CRUYSBERGS een 

verkennende juridische duiding geschreven over diefstal van identiteit. Voor de definiëring van het 

begrip identiteitsroof werd Amerikaanse en Canadese literatuur geraadpleegd.  

 

Als eerste werd de Amerikaanse Identity Theft and Assumption Deterrence Act uit 1998 geciteerd. Deze 

federale wet maakte van identiteitsdiefstal een zelfstandig misdrijf met stevige straffen. Strafbaar voor 

Identity theft werd elkeen die27:  

 “knowingly transfers or uses, without lawful authority, a means of identification of 

another person with the intent to commit, or to aid or abet, any unlawful activity that 

constitutes a violation of Federal Law, or that constitutes a felony under any 

applicable State or local law.”  

                                                           
26 DIENST VOOR HET STRAFRECHTELIJK BELEID, “Identiteitsfraude”, http://www.dsb-
spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=79  
27 D.A. MAY en J. E.  HEADLEY, Identity theft, New York, Peter Lang, 2004, 65; D. REYNDERS, M. TAEYMANS en W. 
CRUYSBERGHS,, “Identiteit en diefstal van identiteit” in J. Denolf (ed.), Identiteitsfraude. Misdrijf van de 
toekomst?, Brussel, Politeia, 2005, (31) 34. 

http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=79
http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=79
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Het Canadese voorbeeld gebruikte de volgende omschrijving28:  

“Par vol d'identité, on entend tous les types de crimes qui consistent à obtenir et à 

utiliser de façon frauduleuse l'identité d'une autre personne dans le but de commettre 

des fraudes ou d'autres activités criminelles, en visant en général des gains 

économiques” 

 

Aan de hand van voorgaande omschrijvingen formuleerden de auteurs vervolgens een aanzet van 

definitie, hierbij werd identiteitsdiefstal gedefinieerd als29:  

“ ‘het stelen’ van andermans persoonlijke informatie om naderhand deze informatie 

bedrieglijk te gebruiken met het oog op het verrichten van allerhande strafbare 

feiten.”  

 

Volgens deze formulering is identiteitsdiefstal het ‘stelen’ van persoonlijke informatie met de bedoeling 

deze later bedrieglijk te gebruiken. De loutere daad van het stelen van persoonlijke informatie op zich  

volstaat niet, men moet de bedoeling hebben deze informatie later bedrieglijk te gebruiken. Hierdoor 

is deze formulering minder ruim dan de omschrijving die door de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid 

wordt gebruikt. In de omschrijving van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid is de loutere daad van 

het stelen immers al voldoende om over identiteitsdiefstal te kunnen spreken. Dit is vreemd aangezien 

de auteurs hun bijdrage leverden in opdracht van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid.  

 

Ook is het vreemd dat een onderscheid wordt gemaakt tussen het zich toe-eigenen van persoonlijke 

informatie enerzijds en het effectief gebruiken van deze informatie anderzijds. In de buitenlandse 

voorbeelden, die door de auteurs werden aangehaald, werd dit onderscheid niet gemaakt. In de 

buitenlandse voorbeelden werd zowel het verkrijgen van persoonlijke informatie als het effectief 

gebruiken van deze informatie beschouwd als identiteitsdiefstal. 

 

§4. Identiteitsdiefstal volgens de Nederlandse rechtsleer 

In vergelijking met België heeft de Nederlandse rechtsleer al meer aandacht besteed aan het 

verschijnsel identiteitsdiefstal. Verschillende Nederlandse rechtsgeleerden hebben getracht het begrip 

te definiëren.   

                                                           
28 D. REYNDERS, M. TAEYMANS en W. CRUYSBERGHS, “Identiteit en diefstal van identiteit” in J. Denolf (ed.), 
Identiteitsfraude. Misdrijf van de toekomst?, Brussel, Politeia, 2005, (31) 32. 
29 D. REYNDERS, M. TAEYMANS en W. CRUYSBERGHS, “Identiteit en diefstal van identiteit” in J. Denolf (ed.), 

Identiteitsfraude. Misdrijf van de toekomst?, Brussel, Politeia, 2005, (31) 32. 
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De auteurs KOOPS en LEENES omschreven het begrip identiteitsdiefstal, net zoals de Dienst voor het 

Strafrechtelijk Beleid, samen met de begrippen identiteitsmisdrijf en identiteitsfraude. Zij gaven de 

volgende betekenis aan de termen30: 

“‘Identity-related crime’ concerns all punishable activities that have identity as a 

target or a principal tool. 

‘Identity fraud’ is fraud committed with identity as a target or principal tool. 

‘Identity „theft”’ is fraud or another unlawful activity where the identity of an existing 

person is used as a target or principal tool without that person’s consent.” 

 

Volgens deze rechtsgeleerden is identiteitsdiefstal, het plegen van fraude of een andere onwettige 

activiteit waarbij de identiteit van een bestaand persoon, zonder daarvoor toestemming te hebben, 

het doelwit is of als voornaamste instrument wordt gebruikt. Identiteitsmisdrijf wordt in deze 

omschrijving gebruikt als een overkoepelende term. Het begrip omvat alle strafbare activiteiten waarbij 

identiteit het doelwit is of als voornaamste instrument wordt gebruikt. Identiteitsfraude is fraude 

waarbij identiteit het doelwit is of als voornaamste instrument wordt gebruikt. Deze fraude kan 

gepleegd worden met de identiteit van een bestaand persoon (identiteitsdiefstal), maar even goed met 

een verzonnen identiteit.  

 

Andere Nederlandse rechtsgeleerden zoals De VRIES et al. omschreven niet het begrip identiteitsdiefstal 

maar het begrip identiteitsfraude31:  

“Identiteitsfraude is het opzettelijk (en) (wederrechtelijk of zonder toestemming) 

verkrijgen, toe-eigenen, bezitten of creëren van valse identificatiemiddelen en het 

daarmee begaan van een wederrechtelijke gedraging of met de intentie om daarmee 

een wederrechtelijke gedraging te begaan.” 

 

Het begrip identiteitsfraude vertoont volgens deze formulering verschillende gelijkenissen met het 

begrip identiteitsdiefstal zoals dat werd omschreven in de Amerikaanse Identity Theft and Assumption 

Deterrence Act. Het voornaamste verschil tussen beiden ligt in het feit dat identiteitsfraude ook het 

creëren van een fictieve identiteit omvat. Men zou dus kunnen stellen dat volgens deze omschrijving 

identiteitsfraude bestaat uit identiteitsdiefstal enerzijds en het creëren van een fictieve identiteit 

                                                           
30 E. J. KOOPS en R. E. LEENES, “Identity Theft, Identity Fraud and/or Identity-related Crime” Datenschutz und 
Datensicherheit 2006, afl. 9, (553) 554-556.  
31 U. R. M. TH. DE VRIES et al., Identiteitsfraude: een afbakening. Een internationale begripsvergelijking en analyse 
van nationale strafbepalingen, Utrecht, WODC, Ministerie van Justitie, 2007, 12. 
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anderzijds. Anders gezegd: identiteitsdiefstal is identiteitsfraude waarbij geen fictieve identiteit wordt 

gecreëerd.  Identiteitsfraude is in deze definitie ook meer dan enkel fraude, dit in tegenstelling tot bij 

KOOPS en LEENES (zie supra).  

 

De omschrijving van De VRIES et al. wordt ook door de Nederlandse overheid gebruikt. Dit blijkt onder 

meer uit kamerstukken naar aanleiding van de invoering van een nieuwe wet ter bestrijding van 

identiteitsfraude (zie infra). In deze nieuwe wet werd het begrip identiteitsfraude evenwel niet 

gedefinieerd.  

 

§5. Identiteitsdiefstal volgens de Franse Code Penal 

Frankrijk is één van de weinige landen binnen de Europese Unie met een afzonderlijke strafbaarstelling 

voor identiteitsroof. De Franse regelgeving omschrijft identiteitsdiefstal in art. 434-23, eerste lid Code 

Penal als volgt:  

“Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou 

auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.” 

 

Uit dit artikel blijkt dat er twee voorwaarden zijn om van een strafbare identiteitsdiefstal te kunnen 

spreken. Ten eerste moet de identiteitsdief de naam van een ander persoon aannemen. Ten tweede 

moet de identiteitsdiefstal (kunnen) geleid hebben tot een strafrechtelijke vervolging van het 

slachtoffer (diegene wiens identiteit gestolen werd). Wat de eerste voorwaarde betreft heeft het 

Franse Hof van Cassatie het begrip ‘naam’ ruim geïnterpreteerd, ook een emailadres kan hiervoor in 

aanmerking komen32. De tweede voorwaarde van art. 434-23, eerste lid Code Penal, namelijk dat de 

identiteitsdiefstal moet (kunnen) hebben geleid tot een strafrechtelijke procedure tegen het 

slachtoffer, zorgt ervoor dat slechts een beperkt aantal situaties onder het toepassingsgebied van dit 

artikel vallen. Deze situaties kunnen in vele gevallen via andere strafrechtelijke bepalingen toch tot 

vervolging leiden.  

 

Ondanks art. 434-23, eerste lid Code Penal en ondanks de overige strafbepalingen bleven er situaties 

bestaan waarbij identiteitsdiefstal niet bestraft kon worden. Om deze reden creëerde de Franse 

wetgever in 2011 art. 226-4-1 Code Penal. Dit artikel bepaalde dat:  

                                                           
32 N. ROBINSON et al., Comparative Study on Legislative and Non Legislative Measures to Combat Identity Theft 
and Identity Related Crime: Final Report, RAND Europe, 2011, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-
library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/rand_study_tr-982-
ec_en.pdf, 267.  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/rand_study_tr-982-ec_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/rand_study_tr-982-ec_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/rand_study_tr-982-ec_en.pdf
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 “Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données 

de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle 

d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an 

d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. 

Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de 

communication au public en ligne.”  

 

Dit nieuwe artikel maakt een veel ruimere bestraffing van identiteitsdiefstal mogelijk. De strafbaar 

gestelde gedraging bestaat uit twee elementen: enerzijds moet men zich voordoen als een ander 

persoon of gebruik maken van één of meer gegevens die toelaten iemand te identificeren, anderzijds 

moet men dit doen met de intentie de rust te verstoren, of om zijn eer of reputatie te schaden.  

 

§6. Identiteitsdiefstal volgens de OESO 

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voerde een onderzoek naar 

online identiteitsdiefstal. In dit onderzoek gaf de organisatie aan dat door haar leden verschillende 

begrippen worden gebruikt om hetzelfde probleem te benoemen. Niettemin werd identiteitsdiefstal 

omschreven als33:   

“ID theft occurs when a party acquires, transfers, possesses, or uses personal 

information of a natural or legal person in an unauthorised manner, with the intent 

to commit, or in connection with, fraud or other crimes.” 

 

In deze omschrijving bevat identiteitsroof twee componenten: enerzijds het verkrijgen, overdragen, 

bezitten of gebruiken van persoonlijke informatie en anderzijds dit doen met de bedoeling fraude of 

een ander misdrijf te plegen. Identiteitsdiefstal is ook hier ruimer dan het loutere ‘stelen’ van 

identiteitsgegevens, ook het gebruiken van deze gegevens wordt beschouwd als identiteitsdiefstal. 

Verder valt op dat het de eerste omschrijving is die rechtspersonen uitdrukkelijk vermeld.  

  

§7. Identiteitsdiefstal volgens studie in opdracht van de Europese Commissie  

In opdracht van de Europese Commissie werd een studie uitgevoerd die opzoek ging naar de effecten 

van een mogelijk gemeenschappelijk wettelijk kader omtrent identiteitsdiefstal. Deze studie bouwde 

                                                           
33 OECD, Online Identity Theft, OECDpublishing, Parijs, 2009, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/science-and-technology/online-identity-theft_9789264056596-en#page1, 15.   

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/online-identity-theft_9789264056596-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/online-identity-theft_9789264056596-en#page1
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voort op de door de OESO gehanteerde beschrijving en kwam tot de volgende (van commentaar 

voorziene) werkdefinitie34:  

“Identity theft occurs when any person (either one offender or a group of offenders): 

- (a) Acquires (for example by breaking into a computer system or collecting 

documents from the trash), or 

- (b) Transfers (for example by granting someone (paid) access to a database 

of illegally obtained identity information), or 

- (c) Possesses (for example by maintaining a copy of credit card records), or 

- (d) Uses (for example by pretending to be the rightful owner of the identity) 

Personal information of a natural or legal person (such as name, passport number, 

biometrical identification data, credit card information, usernames and passwords, 

social security numbers) in an unauthorized manner (when for example a cashier at a 

hotel reception produces a copy of a credit card that was handed over to him to settle 

a bill) with the intent to make a false representation as to his identity to: 

- (a) Make a gain (for example by purchasing goods using somebody’s credit 

card) or  

- (b) Acquire a benefit for himself or another (for example by obtaining access 

to an expensive online database or other resource), or 

- (b) [sic.] Cause direct or indirect loss to another (for example by deducting 

money from her/his account, damaging her/his credit record or putting the 

victim in a position where she/he needs to invest effort to restore the 

situation prior to the time the crime was committed), or 

- (c) Expose another to a risk of loss (for example by posting another person’s 

credit card data, enabling other persons to abuse it), or  

- d) Damage the reputation of another (for example by posting slanderous 

messages), or 

- e) Expose another to a risk of damage to the reputation (see above), or 

                                                           
34 CSES, Study for an Impact Assessment on a Proposal for a New Legal Framework on Identity Theft, Kent, 
European Commission, 2012, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-
crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/final_report_identity_theft_11_december_2012_en.pdf,  29.  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/final_report_identity_theft_11_december_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/final_report_identity_theft_11_december_2012_en.pdf
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- f) Mislead investigation related to any crime (for example by using 

somebody’s identity while committing a crime and making the police believe 

it was committed by her/him). 

 

In deze omschrijving omvat identiteitsdiefstal zowel het verkrijgen, overdragen en bezitten van 

persoonlijke informatie enerzijds en het gebruiken van deze informatie anderzijds. Opnieuw wordt ook 

het gebruik van persoonlijke informatie beschouwd als identiteitsdiefstal. Aangezien deze formulering 

voortbouwt op de door de OESO gebruikte formulering is dit uiteraard niet vreemd.  

 

Verder wordt vereist dat dit verkrijgen, overdragen, bezitten en gebruiken van persoonlijke informatie 

gebeurt met de intentie om een misleidende voorstelling van identiteit te laten ontstaan. Eveneens 

moet deze misleidende voorstelling van identiteit leiden tot enkele duidelijk afgebakende 

doelstellingen.  

 

Afdeling 3. Een werkdefinitie voor identiteitsdiefstal 

§1. ‘Stelen’ versus ‘stelen en gebruiken’ 

Is identiteitsdiefstal de loutere daad van het ‘stelen’ van een identiteit of valt ook het gebruiken van 

deze identiteit onder het begrip? Bij het opstellen van een werkdefinitie voor het begrip 

identiteitsdiefstal is dit de eerste vraag die beantwoord moet worden.  

 

De Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid en de traditionele Belgische rechtsleer omschrijven 

identiteitsdiefstal als de loutere daad van het stelen van persoonlijke informatie of identiteit. Het 

bedrieglijk gebruiken van deze gestolen informatie of identiteit beschouwen ze als identiteitsfraude. 

Daarentegen beschouwen de meeste andere rechtsbronnen identiteitsdiefstal niet alleen als het stelen 

van persoonlijke informatie, maar eveneens als het gebruiken van deze informatie.   

 

In dit werkstuk wordt ervoor gekozen om zowel het stelen van persoonlijke informatie alsook het 

gebruiken van deze informatie te beschouwen als identiteitsdiefstal. Hierdoor zal het begrip 

identiteitsdiefstal meer in overeenstemming zijn met het grootste deel van de buitenlandse 

rechtsbronnen. Bovendien kan het onderscheid tussen identiteitsdiefstal en identiteitsfraude m.i. 

beter op een andere wijze worden gemaakt (zie infra). 
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§2. Online en offline identiteitsdiefstal 

In sommige studies wordt het begrip identiteitsdiefstal enkel onderzocht in een online context. Deze 

keuze wordt gemaakt omdat veel gevallen van identiteitsroof plaatsvinden in een digitale omgeving. In 

deze studie wordt ervoor gekozen dit onderscheid niet te maken, de werkdefinitie zal dus toepasbaar 

zijn op zowel online als offline gevallen van identiteitsdiefstal. 

 

De keuze om dit onderscheid niet te maken komt voort uit de vaststelling dat zo’n onderscheid 

achterhaald zou zijn. De grenzen tussen online en offline zijn in de praktijk nagenoeg volledig vervaagt. 

Het internet is een onderdeel van het alledaagse leven en valt het daarvan amper te onderscheiden. 

Dit komt onder andere doordat de penetratiegraad van het internetgebruik in België zeer groot is35. 

Ook de opkomst van de smartphone, waardoor een groot deel van de bevolking bijna continu 

verbonden is met het internet, heeft hieraan bijgedragen. In de toekomst zal de verstrengeling tussen 

online en offline enkel toenemen, steeds meer apparaten zullen continu online zijn. Voorbeelden 

hiervan zijn smartwatches en Google Glass.  

 

§3. Werkdefinitie identiteitsdiefstal 

De werkdefinitie is gebaseerd op een omschrijving van identiteitsdiefstal die gebruikt werd in een 

studie in opdracht van de Europese Commissie (zie supra) en luidt als volgt: 

Identiteitsdiefstal is het onrechtmatig verkrijgen, overdragen, bezitten of gebruiken 

van identificatiegegevens van een identificeerbaar rechtssubject en dit met de 

bedoeling een misleidende voorstelling van identiteit te doen ontstaan om ofwel 

voor zichzelf of voor een ander een financieel of een ander voordeel te behalen, of 

om een ander directe of indirecte schade te berokkenen, of om een ander bloot te 

stellen aan een risico op schade, of om allerhande strafbare feiten te verrichten.  

 

Volgens deze omschrijving is identiteitsdiefstal een misdrijf dat uit twee fases bestaat. De eerste fase 

betreft het verkrijgen van identificatiegegevens. Dit verkrijgen moet ruim bezien worden, niet alleen 

het zelf verkrijgen, maar ook het overdragen (iemand anders verkrijgt nu de gegevens) en het bezitten 

(de gegevens werden reeds in het verleden verkregen) behoren tot deze fase.  De tweede fase betreft 

het gebruik van deze identificatiegegevens. De eerste fase vereist niet dat de tweede fase erop volgt 

om als identiteitsdiefstal te worden beschouwd. De tweede fase impliceert uiteraard dat de eerste fase 

                                                           
35 FOD ECONOMIE, K.M.O, MIDDENSTAND EN ENERGIE, “ICT in cijfers”, 
http://economie.fgov.be/nl/consument/Internet/ICT_in_cijfers/  

http://economie.fgov.be/nl/consument/Internet/ICT_in_cijfers/
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zich reeds voltrokken heeft, men kan immers geen gegevens gebruiken die men nog niet verkregen 

heeft.  

 

De sleutelbegrippen in deze omschrijving zijn:  

 

1. Onrechtmatig  

Het moet gaan om het onrechtmatig verkrijgen, overdragen, bezitten of gebruiken van 

identificatiegegevens. Met onrechtmatig wordt bedoeld dat de identificatiegegevens op 

ongeoorloofde wijze moeten verworven of gebruikt zijn, bijvoorbeeld omdat er geen toestemming was 

gegeven.  

 

2. Identificatiegegevens van een identificeerbaar rechtssubject 

In deze omschrijving werd ‘personal information of a natural or legal person’ vervangen door 

‘identificatiegegevens van een identificeerbaar rechtssubject’. Een letterlijke vertaling naar 

‘persoonlijke informatie’ was m.i. te vaag om in een definitie te hanteren. Niettemin zal in het vervolg 

van dit werkstuk de term persoonlijke informatie wel nog worden gebruikt. Wanneer dit het geval is 

dient ‘persoonlijke informatie’ geïnterpreteerd te worden in de betekenis van identificatiegegevens. 

Idealiter kon hier het begrip persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Privacywet (zie supra) worden 

gebruikt, maar aangezien deze term enkel betrekking heeft op natuurlijke personen was dit niet 

mogelijk. Met identificatiegegevens (zie ook supra) worden deze gegevens bedoeld die ons van 

anderen onderscheiden.  

 

Met identificeerbaar wordt bedoeld dat men direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met andere 

woorden dat men de identiteit met zekerheid kan vaststellen. Zo zal bijvoorbeeld het gebruik van de 

naam Peeters (de meest voorkomende familienaam in België36) en het verder volledig verzinnen van 

een identiteit niet leiden tot identiteitsdiefstal aangezien niet met zekerheid kan worden vastgesteld 

om welke meneer Peeters het gaat. Indien men echter het rijksregisternummer van diezelfde meneer 

Peeters zou gebruikt hebben in plaats van zijn naam en verder een volledige identiteit verzonnen zou 

hebben, dan zou dit wel een identiteitsdiefstal zijn. Dit omdat het gebruik van het rijksregisternummer 

toelaat het slachtoffer met zekerheid te identificeren.  

 

                                                           
36X, “Top 10 familienamen in België en Vlaanderen”, Knack.be, 5 maart 2014,   
http://www.knack.be/nieuws/belgie/top-10-familienamen-in-belgie-en-vlaanderen/article-normal-132165.html  

http://www.knack.be/nieuws/belgie/top-10-familienamen-in-belgie-en-vlaanderen/article-normal-132165.html
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Met rechtssubject wordt uiteraard een natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld die verschillend 

is van de eigen identiteit. Ook wanneer meer dan één rechtssubject identificeerbaar is, kan er sprake 

zijn van identiteitsdiefstal indien aan de andere voorwaarden is voldaan. Dit laatste is het geval bij 

synthetische identiteitsdiefstal (zie infra).   

  

3. Een misleidende voorstelling van identiteit te doen ontstaan 

Een misleidende voorstelling van identiteit is elke weergave van identiteit die niet met de ware 

identiteit strookt. Hieronder wordt verstaan dat degene wie met deze bedrieglijke identiteit te maken 

krijgt (mens of computer) kan worden misleid. Het is dus het zich voordoen als iemand anders. Hiervoor 

is niet vereist dat men de gehele identiteit heeft gekopieerd, enkele elementen kunnen voldoende zijn 

om een misleidende voorstelling van identiteit te laten ontstaan.  

 

4. Om ofwel voor zichzelf of voor een ander een financieel of een ander voordeel te behalen, of 

om een ander directe of indirecte schade te berokkenen, of om een ander blootstellen aan een 

risico, of om allerhande strafbare feiten te verrichten. 

Deze bepalingen zijn aan de definitie toegevoegd om te vermijden dat het uithalen van een grap of 

dergelijke tot een strafrechtelijke gedraging kan leiden. De dader moet een winstbejag hebben, een 

ander schade willen berokkenen, een ander blootstellen aan een risico of de intentie hebben 

allerhande strafbare feiten te plegen.  

 

In vergelijking met de werkdefinitie gehanteerd in bovenvermelde studie in opdracht van de EU werd 

de intentie ‘om allerhande strafbare feiten te verrichten’ toegevoegd. Deze toevoeging is geïnspireerd 

op de door de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid en door de Nederlandse rechtsgeleerden DE VRIES 

et al. gebruikte omschrijving van identiteitsdiefstal. Het dient als een catch-all bepaling voor alle 

misdrijven waarbij de identificatiegegevens van een identificeerbaar rechtssubject worden gebruikt om 

een misleidende voorstelling van identiteit te doen ontstaan.  

 

§4. Verschil tussen identiteitsdiefstal, identiteitsfraude en identiteitsmisdrijf 

De termen identiteitsdiefstal en identiteitsfraude werden onder meer door BINDER en GILL van elkaar 

onderscheiden. Volgens deze auteurs is identiteitsdiefstal het wederrechtelijk overnemen en 

misbruiken van andermans identiteit. Identiteitsfraude is het aannemen van een fictieve identiteit37. In 

                                                           
37 R. BINDER en M. GILL, Identity theft and fraud: learning from the USA, Leicester, Perpetuity Research & 
Consultancy International, 2005, 8-9.  
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dit werkstuk zal een zelfde soort onderscheid worden gehanteerd, maar aangepast aan de daarnet 

geformuleerde werkdefinitie voor identiteitsdiefstal.  

 

Bij identiteitsdiefstal verkrijgt (in ruime zin) en/of gebruikt men identificatiegegevens van een 

identificeerbaar rechtssubject met de bedoeling een misleidende voorstelling van identiteit te doen 

ontstaan. Hiervoor worden de gegevens van bestaande personen gebruikt die geïdentificeerd kunnen 

worden.  

 

Identiteitsfraude is het aannemen van een volledig fictieve identiteit of het vervalsen van de eigen 

identiteit met verzonnen gegevens. Een volledig fictieve identiteit is een identiteit die geen gebruik 

maakt van gegevens van een identificeerbaar rechtssubject. Ook het vervalsen van de eigen identiteit 

met verzonnen gegevens wordt aanzien als identiteitsfraude, identiteitsdiefstal plegen met de eigen 

identiteit zou compleet onlogisch zijn.   

 

Identiteitsdiefstal en identiteitsfraude zijn op deze wijze duidelijk van elkaar te onderscheiden. Ze 

vormen beiden verschillende fenomenen. Bij identiteitsroof is er een natuurlijke persoon of een 

rechtspersoon wiens identiteit wordt verkregen of gebruikt, bij identiteitsfraude niet.  

 

Het onderscheid tussen beiden kan ook gemaakt worden door te kijken naar de slachtoffers. Bij 

identiteitsdiefstal zijn er zowel primaire als secundaire slachtoffers (zie infra), terwijl er bij 

identiteitsfraude enkel secundaire slachtoffers zijn. Primaire slachtoffers van identiteitsdiefstal zijn de 

natuurlijke personen of rechtspersonen wiens identificatie gegevens worden verkregen en/of wordt 

gebruikt. Secundaire slachtoffers zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen die zich door het 

gebruik van deze identificatiegegevens hebben laten misleiden en dus geloofden dat ze met de ware 

identiteit te maken hadden. Bij identiteitsfraude zijn er enkel secundaire slachtoffers aangezien alle 

gegevens verzonnen worden.  

 

Tot slot moet ook nog de term identiteitsmisdrijf in het geheel geplaatst worden. Een identiteitsmisdrijf 

is een misdrijf waarbij men een misleidende voorstelling van identiteit gebruikt. Het is de 

overkoepelende term voor identiteitsdiefstal en identiteitsfraude.  
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Afdeling 4. Vormen van identiteitsdiefstal 

Er bestaan verschillende vormen van identiteitsdiefstal. Hoeveel vormen er precies zijn is niet geheel 

duidelijk. Sommige auteurs, zoals VAN DER MEULEN, benoemen slechts drie vormen van 

identiteitsdiefstal, andere onderscheiden meer soorten38.   

 

De drie vaakst genoemde vormen zijn financiële identiteitsdiefstal, criminele identiteitsdiefstal en 

identiteitsklonen. Een in opgang zijnde vorm is synthetische identiteitsdiefstal. Ook medische 

identiteitsdiefstal en kinderidentiteitsdiefstal worden regelmatig genoemd.  

 

Tot slot moet worden opgemerkt dat de vormen waarin identiteitsdiefstal voorkomt niet mogen 

worden verward met de gebruikte methodes. De indeling in vormen is voornamelijk gebaseerd op het 

doel van de identiteitsdiefstal (financieel, crimineel, medisch, … ). De methodes, die in het volgende 

hoofdstuk worden besproken, gaan meer over de techniek die wordt toegepast.  

 

§1. Financiële identiteitsdiefstal  

Bij financiële identiteitsdiefstal maakt de identiteitsdief gebruik van de identificatiegegevens van het 

slachtoffer om toegang te krijgen tot geld of krediet. Dit is de bekendste en meest voorkomende vorm 

van identiteitsroof. Het is de meest voorkomende vorm omdat het vaak erg lucratief is voor dader en 

moeilijk te traceren valt voor de politie. In het geval van financiële identiteitsdiefstal kan men nog een 

onderscheid maken tussen ‘account take over’ en ‘true name fraud’ 39: 

 

1. Account take over 

Bij account take over neemt men letterlijk het account van het slachtoffer over. De identiteitsdief 

verwerft informatie over een bestaande rekening of kredietkaart om hiermee vervolgens transacties 

te verrichten. Deze vorm van financiële identiteitsroof wordt soms ook betaalkaartfraude genoemd, 

dit is echter niet geheel correct. Account take over is een ruimer begrip dan betaalkaartfraude.  

 

2. True name fraud 

De tweede vorm van financiële identiteitsdiefstal is true name fraud waarbij de dader 

identificatiegegevens van het slachtoffers verwerft en die vervolgens gebruikt om een lening aan te 

                                                           
38 N. S. VAN DER MEULEN, “Achter de schermen: De ervaringen van slachtoffers van identiteitsroof”, JV 2006-07, 

afl. 7, (23) 24-25.  
39 N. S. VAN DER MEULEN, “Achter de schermen: De ervaringen van slachtoffers van identiteitsroof”, JV 2006-07, 

afl. 7, (23) 24.  
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gaan, een kredietkaart aan te vragen, of om op een andere manier (financiële) goederen te bekomen 

op kosten van het slachtoffer.  

 

Een voorbeeld van true name fraud kwam begin dit jaar in de media. Een vrouw werd beroofd van haar 

portefeuille, meteen liet ze haar kaarten blokkeren via Cardstop en Docstop. Enige tijd later ontving de 

vrouw bij haar thuis nieuwe kredietkaarten die ze niet had aangevraagd. Hierdoor kwam aan het licht 

dat iemand met haar gestolen identiteitskaart bij enkele winkelketens een kredietkaart had 

aangevraagd. Met zo’n aanvraag kan men al onmiddellijk aankopen verrichten, men hoeft niet te 

wachten tot men de kredietkaart ontvangen heeft. Hierdoor slaagde de identiteitsdief erin om al voor 

verschillende duizenden euro’s buit te maken40. Het feit dat het slachtoffer haar identiteitskaart had 

laten blokkeren maakte geen verschil uit omdat de winkelketens nalieten de identiteitskaart te 

controleren via Checkdoc, de speciaal daarvoor ontwikkelde site van de overheid.  

 

§2. Criminele identiteitsdiefstal 

Criminele identiteitsroof is het gebruiken van de identiteit van het slachtoffer bij het begaan van een 

ander, vaak ernstiger, misdrijf. Wanneer dit misdrijf tot een arrestatie leidt, geeft de crimineel de 

gestolen identiteit op. Zodoende kan de misdadiger zelf aan de strafvervolging ontsnappen41.  

 

Het slachtoffer van de criminele identiteitsdiefstal zal dit vaak pas merken wanneer hij een boete 

toegestuurd krijgt, of een dagvaarding ontvangt. Nadien is het aan het slachtoffer om te bewijzen dat 

hij de misdrijven niet gepleegd heeft.  Wanneer dit niet lukt zal het slachtoffer in het ergste geval zelf 

in de gevangenis terecht komen, terwijl de echte crimineel ongestraft wegkomt.  

 

§3. Identiteitsklonen 

Bij identiteitsklonen neemt de identiteitsdief de volledige identiteit van het slachtoffer over42. De 

identiteitsdief wordt als het ware het slachtoffer. Men mag stellen dat dit de meest vergaande vorm is 

van identiteitsdiefstal. Voorbeelden zijn asielzoekers die met gestolen paspoorten proberen te 

immigreren, of personen met een grote schuldenberg die een andere identiteit aannemen om zo aan 

deze schulden te ontkomen.   

                                                           
40 C. BAETEN, “Griezelige gedachte dat mijn identiteit misbruikt wordt”, Het Belang van Limburg, 25 januari 2014, 
3.  
41 N. S. VAN DER MEULEN, “Achter de schermen: De ervaringen van slachtoffers van identiteitsroof”, JV 2006-07, 
afl. 7, (23) 24-25. 
42 N. S. VAN DER MEULEN, “Achter de schermen: De ervaringen van slachtoffers van identiteitsroof”, JV 2006-07, 
afl. 7, (23) 25. 
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Een identiteitskloon probeert een leven op te bouwen onder de naam en identiteit van een ander. In 

sommige gevallen bouwt men zelfs een gezinsleven op onder de valse identiteit. Het klonen van een 

identiteit vergt een grote inspanning van de identiteitsdief, men moet immers over zeer veel 

identificatiegegevens beschikken. Men heeft gegevens nodig over zowel de administratieve identiteit 

(naam, geboortedatum, rijksregisternummer, enzovoort) als over de biografische identiteit (vrienden, 

relaties, voorkeuren, enzovoort).  

 

Hoewel identiteitsklonen eerder iets voor een filmscenario lijkt te zijn, komt het weldegelijk voor. Een 

bekende zaak waarin sprake is van identiteitsklonen is deze van de Ghanese profvoetballer Kwasi 

Appiah. In 2000 kwam de voetballer naar België in het kader van een gezinshereniging en verkreeg hij 

de Belgische identiteit. In 2004 vertrok hij met een voetbalcontract naar onder meer de Seychellen, 

Swaziland en Zuid-Afrika. Tijdens zijn afwezigheid ging een man, die zelf illegaal in België verbleef, naar 

het politiekantoor om het verlies van zijn identiteitsdocumenten te melden. Deze man gaf echter niet 

zijn eigen naam op, maar deze van Appiah. Op deze wijze slaagde de identiteitsdief erin om nieuwe 

identiteitsdocumenten te verkrijgen onder de naam van de voetballer. Met zijn nieuwe papieren sloot 

de dader leningen af en verkreeg hij een leefloon van het OCMW. Ondertussen werd de man vader van 

twee kinderen die beiden de naam Appiah kregen. De identiteitsdief was erin geslaagd een volledig 

nieuw leven op te bouwen. Toen de echte Kwasi Appiah na vier jaar terug kwam uit het buitenland ging 

de bal aan het rollen. Wanneer Appiah zich opnieuw wou laten inschrijven in Antwerpen bleek dat zijn 

identiteitskaart geseind stond als gestolen en werd ze meteen in beslag genomen. De voetballer 

belandde zelfs een maand in de gesloten instelling van Merksplas omdat men vermoedde dat hij een 

illegaal was die zich met gestolen identiteitsdocumenten wou laten inschrijven. Uiteindelijk slaagde de 

echte Appiah erin de speurders ervan te overtuigen dat hij de waarheid vertelde. De identiteitsdief 

werd veroordeeld tot een gevangenisstraf43.  

 

Ook via de sociale media is identiteitsklonen mogelijk, in dit geval creëert men een online profiel dat 

de identiteit van het slachtoffer exact nabootst. Hiervoor maakt men vaak gebruik van foto’s en gaat 

men zelfs vrienden worden met de vrienden van het slachtoffer. Een voorbeeld hiervan is de zaak van 

de Aalsterse advocaat Bart De Maeseneir die het slachtoffer werd van identiteitsklonen. Een 

voormalige cliënte van de man had onder zijn naam een Facebookprofiel aangemaakt. Om dit profiel 

echt te laten lijken, maakte ze gebruik van foto’s en actuele privé-informatie. Veel vrienden en collega’s 

van het slachtoffer lieten zich hierdoor misleiden en werden Facebookvrienden met het valse profiel. 

Nadien begon de vrouw met het posten van allerlei schunnige en racistische opmerkingen en zelfs 

                                                           
43 S. CASTELYNS, “Mijn carrière als profvoetballer is vernield”, Het Nieuwsblad, 10 augustus 2013, 31.  
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kinderporno. Hierdoor keerden vrienden en collega’s het slachtoffer plots de rug toe. De advocaat 

begreep niet wat er aan de hand was totdat iemand hem wees op ‘zijn’ Facebookaccount. Uiteindelijk 

kon de dader worden gevat en werd deze veroordeeld44. 

 

Identiteitsklonen kan meestal langer doorgaan dan bijvoorbeeld financiële identiteitsdiefstal, dit 

omdat bij financiële identiteitsdiefstal er op een gegeven moment geen winst meer te halen is uit de 

situatie. Bij identiteitsklonen heeft de dader er in de meeste gevallen net alle belang bij dat de 

identiteitsdiefstal niet wordt opgemerkt. Wanneer men een heel nieuw leven heeft opgebouwd met 

deze valse identiteit wil men niet dat al dit werk verloren gaat. Het kan zeer lang duren vooraleer het 

identiteitsklonen aan het licht komt, vooral wanneer men er in geslaagd is authentieke 

identificatiedocumenten te bekomen.  

 

Het is vanzelfsprekend dat deze vorm van identiteitsdiefstal een grote impact heeft op het slachtoffer 

(zie de voorbeelden). Het slachtoffer kan plots geconfronteerd worden met de gevolgen van de 

identiteitsdiefstal. Zo kan het zijn dat hij zal moeten opdraaien voor de schulden of andere zaken van 

de identiteitsdief. Indien het slachtoffer hieraan wil ontsnappen zal hij moeten instaat zijn te bewijzen 

dat zijn identiteit door een ander werd gestolen, wat geen makkelijke klus zal zijn.  

 

§4. Synthetische identiteitsdiefstal 

Synthetische of kunstmatige identiteitsdiefstal is een opkomende vorm van identiteitsdiefstal waarbij 

identificatiegegevens van verschillende personen worden gebruikt om een nieuwe identiteit te 

creëren.  Soms wordt ook een mengeling gemaakt van bestaande identiteiten en fictieve identiteiten45.  

 

De feiten met de synthetische identiteit gepleegd kunnen ook onder andere vormen van 

identiteitsdiefstal vallen. Zo is het mogelijk dat iemand met de identificatiegegevens van vele 

verschillende personen financiële identiteitsdiefstal pleegt.  

 

§5. Medische identiteitsdiefstal 

Bij medische identiteitsdiefstal wil een persoon medische goederen of diensten bekomen door gebruik 

te maken van de identiteit van een ander. Deze vorm van identiteitsdiefstal kan ervoor zorgen dat er 

fouten in het medisch dossier van het slachtoffer terecht komen. Hierdoor bestaat de kans dat dokters 

                                                           
44 B. FOUBERT, “Achttien maanden cel voor vals Facebookprofiel”, Het Nieuwsblad, 9 april 2013, 5.  
45 PROTECT MY ID.COM,  Synthetic Identities: Real Information Used For Fake People, Experian, 2010, 
http://www.protectmyid.com/images/education_center/pdf/050TypesofFraud/8_types%20of%20fraud_synthe
tic.pdf, 1.  

http://www.protectmyid.com/images/education_center/pdf/050TypesofFraud/8_types%20of%20fraud_synthetic.pdf
http://www.protectmyid.com/images/education_center/pdf/050TypesofFraud/8_types%20of%20fraud_synthetic.pdf
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op basis van deze foute informatie verkeerde beslissingen nemen. Medische identiteitsdiefstal wordt 

daarom soms ook ‘the crime that can kill you’ genoemd46.  

 

§6. Kinderidentiteitsdiefstal 

Kinderidentiteitsdiefstal vindt plaats wanneer identiteitsdieven de identificatiegegevens van kinderen 

stelen. De identiteiten van kinderen zijn interessant omdat ze nog onbesproken zijn. Bovendien duurt 

het vaak jaren vooraleer de identiteitsdiefstal aan het licht komt47.  

 

Een merkwaardig voorbeeld van kinderidentiteitsdiefstal werd in 2013 door The Guardian naar buiten 

gebracht. In een artikel in deze Engelse krant vertelden twee voormalige geheim agenten hoe ze begin 

jaren negentig op zoek gingen naar dode kinderen om hun identiteit te stelen. In het geboorteregister 

gingen ze opzoek naar personen die als kind gestorven waren en ongeveer hetzelfde geboortejaar 

hadden als henzelf. De identiteit van de overleden kinderen namen ze vervolgens aan tijdens hun 

undercover opdrachten. Deze werkwijze werd tussen 1968 en 1994 gebruikt door de agenten van de 

Special Demonstration Squad, een undercovereenheid van de Londense politie48.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 WORLD PRIVACY FORUM, ‘WPF: Recourse Page: The Medical Identity Theft Information Page”, 
http://www.worldprivacyforum.org/resource-page-medical-identity-theft-information/  
47 R. POWER, Child Identity Theft. New Evidence Indicates Identity Thieves are Targeting  

Children for Unused Social Security Numbers, Carnegie Mellon CyLab, 
https://www.cylab.cmu.edu/files/pdfs/reports/2011/child-identity-theft.pdf, 6-9.   
48 P. LEWIS en R. EVANS, “Police spies stole identities of dead children”, The Guardian, 3 februari 2013, 
http://www.theguardian.com/uk/2013/feb/03/police-spies-identities-dead-children  

http://www.worldprivacyforum.org/resource-page-medical-identity-theft-information/
https://www.cylab.cmu.edu/files/pdfs/reports/2011/child-identity-theft.pdf
http://www.theguardian.com/uk/2013/feb/03/police-spies-identities-dead-children
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Hoofdstuk 2.  Methodes gebruikt bij identiteitsdiefstal 

Afdeling 1. Algemeen 

De gebruikte methodes bij identiteitsdiefstal kunnen worden ondergebracht in twee categorieën, 

namelijk de methodes om identificatiegegevens te verkrijgen en de methodes om deze 

identificatiegegevens te gebruiken.  

 

Deze onderverdeling is evenwel niet altijd zwart-wit. Phishing bijvoorbeeld, een methode die gebruikt 

wordt om identificatiegegevens te verkrijgen, bevat ook enkele elementen waarin 

identificatiegegevens worden gebruikt. Bij phishing doet men zich voor als een betrouwbare 

organisatie om de gegevens van slachtoffers te verkrijgen, men gebruikt hierbij dus ook de 

identificatiegegevens van een ander. Phishing zal evenwel worden ingedeeld bij de methodes om 

persoonlijke informatie te bekomen, omdat dit de doelstelling van phishing is.  

 

Afdeling 2. Methodes om identificatiegegevens te verkrijgen 

De eerste fase van een identiteitsroof is het verkrijgen (in ruime zin) van identificatiegegevens. Het doel 

van deze fase is om voldoende informatie te verzamelen over het slachtoffer zodat men in de volgende 

fase diens identiteit kan overnemen.  

 

Persoonlijke informatie kan worden verkregen uit verschillende bronnen en door gebruik te maken van 

verschillende methodes. Sommige van deze methodes zijn vrij eenvoudig, andere vergen meer kunde 

van de identiteitsdief. In de volgende paragrafen zullen een reeks gebruikte methodes worden 

toegelicht, die gebruikt worden bij het bekomen van persoonlijke informatie. Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat er steeds nieuwe technieken ontstaan en dat zodoende een opsomming steeds 

onvolledig is.  

 

§1. Aankopen van identificatiegegevens 

Eén van de eenvoudigste methodes die een identiteitsdief heeft om aan persoonlijke informatie te 

komen is deze gewoonweg aankopen. Er bestaan zelfs bedrijven, data brokers genoemd, die niets 

anders doen dan informatie verzamelen en verkopen. Deze bedrijven houden van alles bij, van namen 

en telefoonnummers, tot en met hoeveel Facebookvrienden een bepaald persoon heeft49. Aan de hand 

                                                           
49  COMMITTE ON COMMERCE, SCIENCE AND TRANSPORTATION, A Review of the Data Broker Industry: Collection, Use and 
Sale of Consumer Data for Marketing Purposes, United States Senate, Washington D. C., 2013, 
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van deze informatie worden profielgegevens (zie supra) opgesteld, deze worden vervolgens 

doorverkocht.  

 

Data brokers gebruiken verschillende bronnen om aan deze informatie te komen, bijvoorbeeld de 

sociale media. Een andere wijze waarop data brokers aan informatie komen is deze aan te kopen van 

winkels, financiële instellingen of andere data brokers50. Dat het verkopen van informatie door 

bedrijven een gangbare praktijk is, bleek onder meer dit voorjaar toen bekend werd dat ING de 

betalingsinformatie van haar klanten wenste te commercialiseren51.  

 

Ook via ‘the deep web’ kan een identiteitsdief identificatiegegevens aanschaffen. The deep web bestaat 

uit alle internetpagina’s die niet door standaard zoekmachines, zoals Google, worden geïndexeerd. Het 

is de tegenhanger van ‘the surface web’, het internet aan de oppervlakte, dit zijn de sites die wel 

worden geïndexeerd en we dagelijks gebruiken. Om gebruik te maken van the deep web moet je in de 

meeste gevallen speciale software downloaden. Deze software zorgt ervoor dat het IP-adres van de 

gebruiker verborgen blijft52. The deep web is het Wilde Westen van het internet, er lijken geen regels 

te gelden. Je kan er alles vinden, drugs, wapens, kinderporno, hackers, enzovoort. Ook persoonlijke 

informatie is er te koop.   

 

§2. Diefstal in het algemeen, zakkenrollerij in het bijzonder 

Identificatiegegevens worden vaak gestolen door dieven. Onder andere bij woninginbraken worden 

portefeuilles, mobile telefoons, computers, documenten, enzovoort vaak meegenomen. Dit zijn 

allemaal rijke gegevensbronnen.  

 

Een bijzondere vorm van diefstal is zakkenrollerij. In 2013 werden in België 40416 feiten van 

zakkenrollerij gepleegd53. Zakkenrollers zijn vingervlugge dieven die zaken stelen die personen op of bij 

zich dragen, dit zijn voornamelijk portefeuilles en mobile telefoons.  

 

                                                           
http://www.commerce.senate.gov/public/?a=Files.Serve&File_id=0d2b3642-6221-4888-a631-08f2f255b577,  
14-13. 
50 COMMITTE ON COMMERCE, SCIENCE AND TRANSPORTATION, A Review of the Data Broker Industry: Collection, Use and 
Sale of Consumer Data for Marketing Purposes, United States Senate, Washington D. C., 2013, 
http://www.commerce.senate.gov/public/?a=Files.Serve&File_id=0d2b3642-6221-4888-a631-08f2f255b577,  
15-21.  
51 B. BROENS, “Heisa over klantengegevens ‘spijt ING Nederland zeer’”, De Tijd, 18 maart 2014, 3.  
52 X, “Deep web”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Web  
53 FEDERALE POLITIE, Politiële Criminaliteitsstatistieken België 2012-2013, Brussel, Federale politie, 2014, 

http://www.polfed-

fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf, 12. 

http://www.commerce.senate.gov/public/?a=Files.Serve&File_id=0d2b3642-6221-4888-a631-08f2f255b577
http://www.commerce.senate.gov/public/?a=Files.Serve&File_id=0d2b3642-6221-4888-a631-08f2f255b577
http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Web
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf
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Portefeuilles bevatten doorgaans een identiteitskaart, een rijbewijs, bankkaarten, kredietkaarten, 

abonnementskaarten, klantenkaarten, enzovoort. Het mag duidelijk zijn dat een portefeuille een 

aanzienlijke hoeveelheid persoonlijke informatie bevat.  

 

Mobile telefoons, vooral een smartphones, bevatten zo mogelijk nog meer persoonlijke informatie. Een 

smartphone geeft toegang tot contactgegevens, berichten, e-mails, foto’s, documenten, verschillende 

accounts, enzovoort. Naar aanleiding van de introductie van de Touch ID (een identiteitssensor voor 

vingerafdrukken)  liet elektronicagigant Apple een onderzoek uitvoeren waaruit bleek dat meer dan de 

helft van alle smartphonegebruikers hun telefoon niet beveiligen met een toegangscode54. Bij diefstal 

of verlies betekent dit dat in meer dan de helft van de gevallen de persoonlijke informatie die zich op 

het toestel bevindt onbeschermd is.  

 

Uiteraard zijn niet alle zakkenrollers uit op het stelen van persoonlijke informatie. Bij hoeveel feiten van 

zakkenrollerij het buitmaken van identificatiegegevens een doelwit is, is onbekend. Eveneens is 

onbekend hoeveel portefeuilles en mobile telefoons er exact worden gestolen door zakkenrollers.   

 

§3. Dumpster diving  

Dumpster diving (Amerikaans-Engels) ook skippen (Brits-Engels) genoemd, is het doorzoeken van 

vuilnis op zoek naar bruikbare zaken die door anderen zijn weggegooid. Meestal wordt in 

afvalcontainers gezocht naar voedsel, maar ook identiteitsdieven doen aan dumpster diving.  

 

De zaak van de ‘muffinman’ is in België het bekendste voorbeeld van dumpster diving. In deze zaak 

haalde een man twee zakken muffins uit een afvalcontainer van een supermarkt. Toen hij wegfietste 

hield het personeel hem tegen. De rechtbank van Dendermonde veroordeelde de man tot zes maanden 

cel met uitstel wegens diefstal. In beroep werd de man vrijgesproken. Dit omdat de beroepsrechter 

vond dat er sprake was van een stilzwijgende toestemming, aangezien de man al vele malen uit 

dezelfde afvalcontainer zaken had gehaald zonder opmerkingen55. Hierdoor kwam dumpster diving in 

een juridische schemerzone terecht. Het is niet geheel duidelijk wanneer het toegelaten is en wanneer 

niet.  

 

Identiteitsdieven die aan dumpster diving doen zoeken niet naar voedsel, maar naar persoonlijke 

informatie. Vaak worden documenten met persoonlijke informatie in hun geheel weggegooid en 

                                                           
54 APPLE, “Apple Special Event. 10 september 2013”, http://www.apple.com/benl/apple-events/september-
2013/ 
55 X, “Ik wil mijn kennis doorgeven aan andere containerduikers, De Standaard, 9 februari 2012, 8.  
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worden deze niet vernietigd door bijvoorbeeld gebruik te maken van een shredder. Hierdoor kunnen 

identificatiegegevens gevonden worden op tal van documenten. Ook op weggegooide USB-sticks, 

harde schijven of andere informatiedagers kan zich gevoelige informatie bevinden.  

 

§4. Adresfraude 

In de context van een identiteitsdiefstal is adresfraude het laten toekomen van de briefwisseling van 

een slachtoffer op een ander adres, zonder dat het slachtoffer hiervan op de hoogte is. Het laten 

doorsturen van briefwisseling levert de identiteitsdief heel veel persoonlijke informatie op. Bovendien 

kan de identiteitsdief op deze wijze alle brieven onderscheppen die de identiteitsdiefstal aan het licht 

zouden kunnen brengen. Hierdoor zal het langer duren vooraleer het slachtoffer iets opmerkt van de 

identiteitsroof56 . Gewiekste identiteitsdieven kunnen dit effect nog vergroten door een selectief deel 

van de onderschepte briefwisseling alsnog bij het slachtoffer te bussen. Zodoende gaat het slachtoffer 

zich geen vragen stellen over het uitblijven van post.  

 

Brieven laten doorsturen is relatief eenvoudig, men kan zowel online als in een postkantoor van bpost 

hiervoor een aanvraag indienen. Vooral de online procedure is makkelijk uit te buiten wanneer men is 

het bezit is van de vereiste identificatiegegevens. Geen enkele identiteitscontrole wordt uitgeoefend. 

Voor de online procedure volstaat het om in het bezit te zijn van de volgende identificatiegegevens van 

het slachtoffer57: 

- Naam 

- Voornaam 

- Geboortedatum 

- Geslacht 

- Identiteitskaartnummer 

- Adresgegevens  

 

Men kan alle benodigde informatie van de identiteitskaart van het slachtoffer aflezen, behalve de 

adresgegevens, hiervoor heeft men een kaartlezer nodig. Verder moet de identiteitsdief enkel 

beschikken over de gegevens van het adres waarnaar de briefwisseling moet worden doorgestuurd, 

een e-mailadres en een online betaalmiddel. 

 

                                                           
56 CIPPIC, Techniques of identity theft, CIPPIC, Ottawa, 2007, 
https://www.cippic.ca/sites/default/files/bulletins/Techniques.pdf, 6. 
57 BPOST, “Verhuis: briefwisseling doorsturen”, 
http://dmm.bpost.be/nl/_layouts/bpost/DMM/residential/newaddress/intro.aspx 

https://www.cippic.ca/sites/default/files/bulletins/Techniques.pdf
http://dmm.bpost.be/nl/_layouts/bpost/DMM/residential/newaddress/intro.aspx
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Het feit dat er bij de online procedure geen identiteitscontrole plaatsvindt is onbegrijpelijk. De vereiste 

stellen dat men de aanvraag bevestigt door gebruik te maken van de elektronische identiteitskaart, 

waarvoor de pincode nodig is, zou al een hele verbetering zijn. 

 

De procedure voor het aanvragen van het doorsturen van briefwisseling via een postkantoor is beter 

beschermd tegen bedrieglijke praktijken. Bij deze procedure moet men een kopie van zijn 

identiteitskaart afgeven, men mag er dus vanuit gaan dat de loketbediende een visuele 

identiteitscontrole zal doen.  Eveneens dient de aanvraag te worden ondertekend, hierdoor kan de 

handtekening vergeleken worden met deze op de identiteitskaart.  

 

§5. Brievenbussenroof 

Brievenbussenroof is niet alleen het leeghalen van de brievenbus van een individueel slachtoffer, maar 

ook het leeghalen van de brievenbussen van bpost. Het leeghalen van een brievenbus lijkt een zéér 

banaal feit, niettemin zijn de dieven bereid ver te gaan om aan informatie te raken. Dit bleek uit een 

gewelddadige overval op een postbode eind 2013. Twee mannen beroofden de postbode van de sleutel 

die gebruikt wordt om de brievenbussen van bpost te openen. Met deze sleutel was het mogelijk alle 

bpost brievenbussen van de regio te openen58. De briefwisseling die bij een brievenbussenroof 

verkregen wordt, gebruikt men voornamelijk om postfraude mee te plegen (zie infra).  

 

$6. Shoulder surfing  

Bij shoulder surfing kijkt iemand over de schouder mee terwijl men gegevens invult. Meestal komt dit 

voor bij het gebruik van geldautomaten, de dader bespiedt het slachtoffer terwijl hij zijn persoonlijke 

code intoetst59. Shoulder surfing kan ook plaatsvinden bij het invullen van een formulier, het intoetsen 

van een wachtwoord, het ingeven van een pincode, enzovoort. Ook afluisteren zonder gebruik te 

maken van allerlei technische hulpmiddelen kan als een soort shoulder surfing beschouwd worden.  

 

§7. Social engineering 

Social engineering is het inwinnen van informatie door gebruik te maken van typisch menselijke 

eigenschappen zoals vertrouwen, nieuwsgierigheid, goedgelovigheid, angst en hebzucht. De mens 

vormt vaak de zwakste schakel in de bescherming van zijn identificatiegegevens. Criminelen maken van 

                                                           
58 X, “Politie opzoek naar overvallers van postbode in Boom voor ‘postfraude’”, hln.be, 15 april 2014, 
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1888012/2014/05/15/Politie-zoekt-overvallers-van-
postbode-in-Boom-voor-postfraude.dhtml  
59 SAFE INTERNETBANKING.BE, “Shoulder surfing”, Febelfin, 
https://www.safeinternetbanking.be/nl/fraudetechnieken/shoulder-surfing  

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1888012/2014/05/15/Politie-zoekt-overvallers-van-postbode-in-Boom-voor-postfraude.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1888012/2014/05/15/Politie-zoekt-overvallers-van-postbode-in-Boom-voor-postfraude.dhtml
https://www.safeinternetbanking.be/nl/fraudetechnieken/shoulder-surfing
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deze zwaktes gebruik en misleiden het slachtoffer om zodoende aan de gewenste informatie te raken. 

Er bestaan verschillende vormen van social engineering.  

 

1. Persoonlijk contact 

De eenvoudigste vorm van social engineering verloopt via persoonlijk contact. Personen met 

voldoende communicatieve vaardigheden, zeg maar vlotte praters, kunnen erin slagen om de 

menselijke zwaktes uit te buiten.  Onder één of ander voorwendsel wint men het vertrouwen van het 

slachtoffer. Eenmaal dat vertrouwen gewonnen is, stelt men gerichte vragen om de persoonlijke 

informatie te verkrijgen. Deze vorm van social engineering kan op het slachtoffer zelf gericht zijn, maar 

evengoed op de omgeving van het slachtoffer.   

 

2. Phishing, smishing en vishing 

Phishing is het versturen van e-mailberichten door criminelen die zich voordoen als doorgaans 

betrouwbare personen of organisaties (vaak financiële dienstverleners) en dit met de bedoeling 

persoonlijke informatie te verkrijgen. In de meeste gevallen waarbij deze methode toegepast wordt, 

zal het slachtoffer een e-mail ontvangen die eruit ziet alsof deze van zijn bank afkomstig is. In deze e-

mail wordt gevraagd enkele gegevens te bevestigen door op een link te klikken die zogezegd naar de 

website van de bank leidt, in werkelijkheid leidt de link naar een valse website. Wanneer het slachtoffer 

vervolgens op deze site zijn inloggegevens invult komen deze in het bezit van de identiteitsdief.  

 

Phishingmails zijn vaak moeilijk te onderscheiden van de echte e-mails. Men maakt gebruik van 

hetzelfde taalgebruik, dezelfde kleuren en logos als de echte organisatie. Het gebruik maken van 

kenmerken om tijdelijk een valse identiteit aan te nemen wordt ‘spoofing’ genoemd60. Bovendien bevat 

de e-mail vaak een alarmerende boodschap voor de ontvanger, zodat deze geneigd is om te reageren.  

 

Bij phishing wordt een zelfde e-mail naar duizenden ontvangers gestuurd in de hoop enkele reacties te 

ontvangen. Er bestaat ook een specifieke vorm van phishing waarbij men gerichte phishingmails 

verstuurt, deze specifieke vorm van phising heet spear phishing. Bij spear phishing bezit de 

identiteitsdief al een kleine hoeveelheid persoonlijke informatie over het slachtoffer, hij kent 

bijvoorbeeld de namen van vrienden of weet over een aankoop die het slachtoffer onlangs gedaan 

heeft. Hierdoor lijkt de e-mail van een bekende afkomstig te zijn en is het slachtoffer minder oplettend 

waardoor de gevraagde informatie verstrekt wordt61.  

                                                           
60 CIPPIC, Techniques of identity theft, CIPPIC, Ottawa, 2007, 
https://www.cippic.ca/sites/default/files/bulletins/Techniques.pdf, 14.  
61 NORTON, “Spear phising: fraude geen sport”, http://be-nl.norton.com/spear-phishing-scam-not-sport/article  

https://www.cippic.ca/sites/default/files/bulletins/Techniques.pdf
http://be-nl.norton.com/spear-phishing-scam-not-sport/article
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Smishing en vishing zijn varianten van phishing. Bij smishing maakt men gebruik van sms-berichten in 

plaats van e-mailberichten. Bij vishing belt men de slachtoffers op om aan persoonlijke informatie te 

komen62.   

 

Phishing en vishing worden vaak met elkaar gecombineerd. Deze werkwijze werd gebruikt door een 

Nigeriaanse criminele organisatie die kon worden opgerold door het Belgische en Nederlandse gerecht. 

Deze bende ging als volgt te werk. Ze verstuurden massaal valse e-mails waarin ze zich voordeden als 

de bank Belfius. In deze e-mails was er altijd sprake van één of ander probleem dat moest worden 

opgelost, bijvoorbeeld een geblokkeerde rekening. Om dit probleem op te lossen diende men via een 

link naar de website van de bank te gaan,  deze link leidde echter naar een valse website. Vervolgens 

werden op deze valse website verschillende gegevens gevraagd, waaronder het kaartnummer en het 

telefoonnummer. Wanneer iemand in de val gelopen was en deze gegevens had opgegeven, volgde 

een telefoon van een bendelid. Tijdens dit telefoongesprek werd gevraagd de bankkaart en de 

kaartlezer te nemen. Nadien werd een cijfercode gezegd die het slachtoffer diende in te geven in de 

kaartlezer, vervolgens gaf het slachtoffer de geheime code in en las daarna het nummer voor dat op de 

kaartlezer verscheen. Met dit nummer en het eerder verkregen kaartnummer verkreeg de bende 

toegang tot de rekeningen van het slachtoffer. Nadien werd een soortgelijke procedure uitgevoerd 

waardoor de daders een overschrijving konden uitvoeren. Via deze werkwijze slaagde de bende erin 

om minstens 2,2 miljoen euro buit te maken63.  

 

3. Lokaas 

Bij deze vorm van social engineering moet gedacht worden aan wedstrijden en enquêtes. Hier maakt 

men gebruik van de menselijke hebzucht, men verblind het slachtoffer als het ware door de mogelijke 

prijs. Vaak zijn de vragen heel eenvoudig en dient het slachtoffer zijn gegevens in te geven om hem te 

kunnen contacteren in geval van winst.  

 

§8. Pharming 

De term pharming is afgeleid van de term phishing die in de vorige paragraaf werd besproken. Bij 

pharming of ‘domain spoofing’  leidt men de bezoeker van een website ongemerkt af naar een andere 

website die er vrijwel identiek uitziet en dit met de bedoeling de persoonlijke gegevens van de bezoeker 

te bekomen.  

                                                           
62 LIFELOCK, “SMSishing”, http://www.lifelock.com/education/smartphones/SMSishing/; LIFELOCK, “Vishing”, 
http://www.lifelock.com/education/smartphones/vishing/   
63 X, “Phishingbende maakt miljoenen euro buit”, Gazet van Antwerpen, 14 mei 2014, 13; SAFE 

INTERNETBANKING.BE, “Phishing”, Febelfin, https://www.safeinternetbanking.be/nl/fraudetechnieken/phishing  

http://www.lifelock.com/education/smartphones/SMSishing/
http://www.lifelock.com/education/smartphones/vishing/
https://www.safeinternetbanking.be/nl/fraudetechnieken/phishing
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Pharming kan via twee technieken plaatsvinden. Beide technieken manipuleren de omzetting van het 

tekstuele adres van een website (de domeinnaam) naar het numerieke adres van dezelfde website (het 

IP-adres). Bijvoorbeeld www.ugent.be wordt 157.193.43.50, het IP-adres van de website van de 

Universiteit Gent. Deze omzetting is nodig omdat computers enkel via het IP-adres met elkaar kunnen 

communiceren. De eerste techniek heet ‘DNS chase-vergiftiging’ (DNS64 chase poisoning), bij deze 

techniek wordt de computer van de gebruiker besmet met malafide software. Deze software zorgt 

ervoor dat een domeinnaam niet wordt omgezet naar het correcte IP-adres, maar naar een malafide 

IP-adres. Dit malafide IP-adres leidt de gebruiker vervolgens naar een valse site die zeer goed op de 

echte site lijkt. De tweede techniek wordt ‘DNS-vergiftiging’ (Domain Name System poisoning) 

genoemd. Bij deze techniek wordt niet de computer van de gebruiker aangevallen, maar worden 

kwetsbaarheden in de DNS-server-software uitgebuit om controle te verkrijgen over de domeinnaam 

van een bestaande website. DNS-servers zijn computers die de omzetting van domeinnaam naar IP-

adres uitvoeren. Wanneer de gebruiker een domeinnaam ingeeft in zijn webbrowser zal men ook hier 

worden afgeleid naar een valse kopie van de echte website65.  

 

Pharming is een zeer effectieve methode om aan persoonlijke informatie te komen. De kans dat de 

gebruiker van de site de vervalsing opmerkt is zeer klein. Dit komt enerzijds doordat in de adresbalk 

van de internetbrowsers de correcte domeinnaam blijft weergegeven en anderzijds doordat de 

websites ontzettend goed worden nagemaakt.  

 

Om pharming tegen te gaan zijn vele websites die gevoelige informatie bevatten intussen 

overgeschakeld op een nieuw communicatie protocol tussen webbrowser en webserver, het HTTPS-

protocol (HyperText Transfer Protocol Secure). Naast het versleutelen van de verzonden gegevens zorgt 

het HTTPS-protocol er ook voor dat de website wordt geauthentiseerd door een certificaat zodat de 

gebruiker er zeker van kan zijn dat het om de legitieme site gaat66. Deze beveiligde websites kan men 

herkennen aan het slotje dat wordt afgebeeld en het feit dat ze starten met ‘https://’.   

 

§9. Skimmen  

Skimmen of skimming is het kopiëren van de gegevens die zich op de magneetstrip van een bankkaart 

of een kredietkaart bevinden en dit door gebruik te maken van gemanipuleerde kaartlezers in 

                                                           
64 Domain Name System 
65 CIPPIC, Techniques of identity theft, CIPPIC, Ottawa, 2007, 

https://www.cippic.ca/sites/default/files/bulletins/Techniques.pdf, 15.   
66 SAFE INTERNETBANKING.BE, “Wat doet u bank?”, Febelfin, 
https://www.safeinternetbanking.be/nl/fraudetechnieken/shoulder-surfing 
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geldautomaten, winkels of tankstations67. Meestal vindt skimmen plaats in combinatie met shoulder 

surfing (zie supra) om ook de geheime code van de kaart te weten te komen. Soms maakt men gebruik 

van mini-camera’s of keyloggers (zie infra) om deze code te registreren.  

 

Het grootste bekende geval van skimmen in België vond plaats in 2009. Een bende had de 

bankautomaat van de toenmalige Fortis-bank in Hasselt gemanipuleerd met een apparaatje dat de 

gegevens van de magneetstrip van de bankkaarten kopieerde. Tegelijkertijd hadden ze een camera 

opgehangen om de geheide pincodes te filmen. Een honderdtal klanten maakte gebruik van de 

gemanipuleerde bankautomaat, van een twintigtal werd de bankrekening geplunderd68.  

 

De laatste jaren komt skimmen minder voor, dit heeft twee redenen. Enerzijds maakt men bij het 

betalen in winkels tegenwoordig geen gebruik meer van de magneetstrook, maar van de EVM-chip, de 

gegevens op deze chip kunnen (nog?) niet worden gekopieerd. Anderzijds besliste een groot aantal 

Belgische banken in 2011 om de betaalfuncties buiten Europa standaard te blokkeren. Klanten die met 

hun kaart in een niet-Europees willen betalen dienen dit nu eerst aan te vragen bij hun bank. Deze 

maatregel voerde men in omdat de via skimming verkregen gegevens vooral buiten Europa werden 

gebruikt, betalen gebeurt daar wel nog voornamelijk met de magneetstrip op de kaarten69.   

 

Hoe criminelen de bij skimming verkregen gegevens concreet gebruiken wordt besproken bij 

betaalkaartfraude  (zie infra).  

 

§10. Card trapping 

Card trapping is een variant van skimming. In plaats van de gegevens op de kaart te kopiëren zorgen 

de daders ervoor dat de kaart blijft vastzitten in de geldautomaat. Wanneer het slachtoffer vervolgens 

om hulp gaat, halen de criminelen de kaart uit de geldautomaat. Ook bij deze techniek werd 

ondertussen de geheime code afgespied door gebruik te maken van shoulder surfing of een mini-

camera70.  

 

                                                           
67 SAFE INTERNETBANKING.BE, “Skimming en card trapping?”, Febelfin, 
https://www.safeinternetbanking.be/nl/fraudetechnieken/skimming-en-card-trapping   
68 X, “Skimmers slaan toe in Hasselt”, Het Belang van Limburg”, 6 mei 2009, 4.  
69 FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE DIRECTIE ECONOMISCHE EN FINANCIËLE CRIMINALITEIT, Jaarverslag 2012, Brussel, 
Federale gerechtelijke politie, 2013, http://www.polfed-
fedpol.be/pub/rapport_activites/pdf/2012/ecofin/RAecofin2012-nl.pdf, 47.  
70 SAFE INTERNETBANKING.BE, “Skimming en card trapping?”, Febelfin, 
https://www.safeinternetbanking.be/nl/fraudetechnieken/skimming-en-card-trapping   
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§11. Malware 

Malware is een verzamelnaam voor kwaadaardige software zoals spyware en (computer)virussen71. 

Malware bestaat al vele jaren, maar is nog steeds aan een opmars bezig. Dit komt omdat er steeds 

meer apparaten zijn die verbonden zijn met het internet en dus door malware kunnen worden 

geïnfecteerd.   

 

Spyware is ongemerkt geïnstalleerde software die informatie vergaart over een computergebruiker en 

deze informatie doorspeelt aan anderen. Spyware kan bijna alle soorten informatie verzamelen zoals 

surfgedrag, logingegevens en uiteraard ook financiële gegevens. Verder kan spyware ook het gebruik 

van het computersysteem verstoren door software te installeren of het internetverkeer om te leiden. 

Vaak komt spyware op een computer of smartphone terecht door het downloaden van andere 

software. De spyware zit dan in deze software verstopt72.  

 

Een specifieke vorm van spyware zijn keyloggers. Een keylogger is software die de muisbewegingen en 

toetsaanslagen registreert, sommige keyloggers kunnen ook schermafbeeldingen maken. Deze 

programma’s werken op de achtergrond, zonder dat de gebruiker er iets van merkt. De informatie die 

ze verzamelen wordt via het internet opgestuurd aan diegene die de keylogger beheert.  

 

Soms wordt een apparaat niet via het internet besmet met spyware, maar installeert de fabrikant 

spyware in het toestel. Een voorbeeld hiervan is de Star N9500 een goedkope smartphone van Chinese 

makelij, die via Amazon wordt verkocht. Deze smartphone is in staat gesprekken af te luisteren, sms’en 

door te sturen en vanzelf nieuwe apps te installeren73.  

 

Een andere vorm van malware zijn Trojaanse paarden, met deze programma’s kunnen criminelen zich 

toegang verschaffen tot het besmette apparaat.  Een Trojaans paard is als het ware een soort 

achterpoortje waardoor men kan binnenglippen in het systeem. Eenmaal binnen heeft men volledige 

controle over het geïnfecteerde apparaat en kan men makkelijk gegevens stelen.  

 

Door gebruik te maken van een antivirussoftware kan men mobile en vaste computersystemen 

beveiligen tegen malware. Of antivirussoftware evenwel volstaat om zich te beschermen tegen 

malware valt te betwijfelen. In mei verklaarde de CEO van Symatec, één van de belangrijkste spelers in 

                                                           
71 SAFE INTERNETBANKING.BE, “Malware”, Febelfin, 
https://www.safeinternetbanking.be/nl/fraudetechnieken/malware  
72 CIPPIC, Techniques of identity theft, CIPPIC, Ottawa, 2007, 
https://www.cippic.ca/sites/default/files/bulletins/Techniques.pdf, 16-17.  
73 X, “Smartphone vol spyware te koop op Amazon”, De Standaard, 17 juni 2014, 4.  
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cybersecurity, dat een gewoon antivirusprogramma niet langer volstaat. Slechts 45 procent van alle 

aanvallen op computersystemen wordt gestopt door een antivirusprogramma74.  

 

§12. Informatie op internet en data harvesting  

Op het internet is een massale hoeveelheid persoonlijke informatie publiek beschikbaar. Iedereen kan 

ze vinden via zoekmachines of op sociale netwerksites. Het raadplegen van deze informatie is legaal en 

gebeurt zeer vaak. Zo is het algemeen geweten dat de meeste bedrijven hun sollicitanten online 

screenen.  

 

Identificatiegegevens kunnen gevonden worden via algemene zoeksites zoals Google, Yahoo of Bing. 

Daarnaast bestaan er ook zoeksites die specifiek gericht zijn op het zoeken van personen, een 

voorbeeld van zo’n zoeksite is Pipl. Deze in 2006 opgerichte zoeksite doorzoekt zelfs delen van the deep 

web (zie supra) en is in staat om mensen met dezelfde naam van elkaar te onderscheiden aan de hand 

van de gegevens die gevonden worden. Ook bestaan er betalende varianten van deze specifiek op 

personen gerichte zoekmachines, deze claimen nog meer persoonlijke informatie te kunnen vinden.  

 

Via sociale netwerksites is eveneens een pak informatie te vinden. De grootste sociale netwerksite is 

Facebook met 1,3 miljard maandelijkse actieve gebruikers (cijfers tweede kwartaal 2014)75. Elke dag 

worden er 350 miljoen foto’s op de site geüpload (cijfers september 2013)76. Ook andere sites zoals 

Google+, Twitter en Linkedin staan boordenvol informatie.  

 

Facebook verdient in het bijzonder aandacht, niet alleen omdat het de grootste sociale netwerksite is, 

maar ook omdat deze site de meest uitgebreide zoekfunctie heeft. In januari 2013 introduceerde het 

bedrijf Graph Search (Zoeken in Facebook-sociogram), een semantisch zoeksysteem waarmee het voor 

gebruikers mogelijk werd om informatie over personen veel makkelijker te vinden77. Nagaan welke 

foto’s een persoon geliket had of op welke foto’s hij had gereageerd, was vóór de introductie van Graph 

Search een onmogelijke opdracht. Deze informatie was wel beschikbaar, maar kon door een individuele 

gebruiker niet worden teruggevonden, men zou immers alle Facebook webpagina’s manueel moeten 

doorzoeken om deze informatie te verkrijgen. Dankzij Graph Search, dat voorlopig nog in bètaversie 

                                                           
74 D. SNOECK, “Antivirus is dood”, De Tijd, 7 mei 2014, 14.  
75 FACEBOOK, “Facebook Reports Second Quarter 2014 Results”, 
http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=861599  
76 K. WAGNER, “Facebook Has a Quarter of a Trillion User Photo’s”, Mashable, 17 september 2013, 
http://mashable.com/2013/09/16/facebook-photo-uploads/  
77 FACEBOOK, “Introducing Graph Search Beta”, http://newsroom.fb.com/news/2013/01/introducing-graph-
search-beta/  
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verkeert en enkel beschikbaar is voor Engelstalige gebruikers, hoeft de gebruiker niet langer zelf  te 

zoeken naar de informatie, maar doet de site dat voor hem. Enkele voorbeelden van vragen die men 

kan stellen: 

- “Photo’s liked by [willekeurige naam]”   

- “Photos commented on by friends of [willekeurige naam]”   

- “People who live in [willekeurige plaats] and were born in [willekeurig jaar] 

 

De resultaten die men aan de hand van deze vragen bekomt kan men nadien nog uitgebreid filteren, 

bijvoorbeeld op relatiestatus, diploma of politieke overtuiging. De mogelijkheden van Graph Search 

lijken haast onbeperkt.  

 

Sinds eind 2013 kan elke Facebookgebruiker worden opgezocht, toen verwijderde Facebook een 

instelling die toeliet dat men enkel door vrienden of vrienden van vrienden kan worden opgezocht78. 

Hierdoor kan men niet meer aan Graph Search ontkomen en is het meer dan ooit noodzakelijk om 

zorgvuldig de juiste privacy-instellingen te selecteren. Echter, zelfs over de gebruikers met de meest 

strikte privacy-instellingen kan informatie worden teruggevonden. Dit komt doordat niet enkel de eigen 

privacy-instellingen van belang zijn maar ook de privacy-instellingen van de zaken die men liket of 

waarop men reageert. Geeft men een reactie op een willekeurige publieke foto, dan kan dit worden 

teruggevonden via Graph Search zelfs al is er op het eigen profiel van de gebruiker niks over te vinden.  

 

Wanneer het vinden van informatie op het internet op een geautomatiseerde wijze plaatsvindt dan 

noemt men dit data harversting. Via speciale software wordt alle publiekelijk beschikbare informatie 

verzameld. Deze techniek wordt onder andere door data brokers toegepast (zie supra). In 2010 maakte 

een beveiligingsconsulent bekend dat hij op deze wijze persoonlijke informatie van meer dan 100 

miljoen Facebookgebruikers had verzameld en gepubliceerd in één document. Facebook reageerde 

door te stellen dat dit geen probleem was aangezien al deze informatie toch al publiekelijk beschikbaar 

was79.  

 

§13. Wardriving 

Wardriving is het opzoek gaan naar wifi-netwerken door rond te rijden met een wagen die met speciale 

apparatuur is uitgerust. Deze apparatuur registreert alle gevonden informatie over de draadloze 

                                                           
78 FACEBOOK, “Reminder: Finishing the Removal of an Old Search Setting”,  
http://newsroom.fb.com/news/2013/10/reminder-finishing-the-removal-of-an-old-search-setting/  
79 D. EMERY, “Details of 100m Facebook users collected and published”, BBC News, 29 juli 2010, 
http://www.bbc.co.uk/news/technology-10796584  

http://newsroom.fb.com/news/2013/10/reminder-finishing-the-removal-of-an-old-search-setting/
http://www.bbc.co.uk/news/technology-10796584
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netwerken die kunnen worden gevonden. Onder andere Google heeft deze techniek toegepast, de 

wagen die beelden maakte voor Google Street View registreerde tegelijkertijd alle draadloze 

netwerken80. 

 

Hoewel bij bovenstaande praktijk al serieuze privacyvragen te stellen zijn, wordt het pas echt gevaarlijk 

wanneer men de draadloze netwerken niet enkel registreert, maar eveneens binnendringt. Deze 

praktijk vindt plaats bij onbeveiligde netwerken. De gegevens die men op een onbeveiligd netwerk 

verstuurd kunnen door criminelen worden onderschept. Informatie over kredietkaarten, 

wachtwoorden, sites die men bezoekt en nog veel meer, kunnen op een vrij eenvoudige wijze worden 

bekomen. Het is dus van groot belang geen gevoelige informatie over een onbeveiligd netwerk te 

versturen.  

 

Er bestaan ook varianten van wardriving die nog geen naam hebben. Deze hebben helemaal niets meer 

te maken met in auto’s rondrijden om op zoek te gaan naar draadloze netwerken, maar alles met het 

proberen onderscheppen van de gegevens die via deze netwerken worden verzonden. Eén van de 

methodes die men gebruikt is het inloggen op het beveiligde wifi-netwerk van een openbare plaats, 

bijvoorbeeld een café. Deze draadloze netwerken worden in sommige openbare plaatsen als een 

dienstverlening aangeboden, men hoeft enkel het wachtwoord te vragen. Doordat men het 

wachtwoord krijgt om in te loggen kan men alle gegevens zien die over het netwerk worden verzonden, 

ook deze van andere gebruikers. Een andere variant bestaat eruit dat men de gegevens van een 

bestaand draadloos netwerk kopieert en zo wordt de gebruiker, of beter gezegd het toestel van de 

gebruiker, misleid om op dit netwerk in te loggen. Dit kan omdat smartphones en dergelijke continu 

zoeken naar gekende netwerken wanneer ze niet met een wifi-netwerk verbonden zijn. Hierbij zenden 

ze de gegevens uit van het netwerk waarnaar ze opzoek zijn. Door vervolgens deze gegevens te 

kopiëren en met deze gegevens zelf een netwerk op te zetten, lijkt het alsof men verbonden is met het 

vertrouwde netwerk. Alle gegevens die vervolgens over dit nagemaakte netwerk worden verstuurd 

kunnen worden onderschept81.  

 

                                                           
80 J. VAN OOST, “Auto Google Street View registreert ook draadloze netwerken”, Zdnet.be, 23 april 2010, 
http://www.zdnet.be/overheid/115363/auto-google-street-view-registreert-ook-draadloze-netwerken/  
81 M. MARTIJN, “Dit geef je allemaal prijs als je inlogt op een openbaar wifi-netwerk”, De Correspondent, 
https://decorrespondent.nl/845/dit-geef-je-allemaal-prijs-als-je-inlogt-op-een-openbaar-wifi-
netwerk/21657350-a50fd772  

http://www.zdnet.be/overheid/115363/auto-google-street-view-registreert-ook-draadloze-netwerken/
https://decorrespondent.nl/845/dit-geef-je-allemaal-prijs-als-je-inlogt-op-een-openbaar-wifi-netwerk/21657350-a50fd772
https://decorrespondent.nl/845/dit-geef-je-allemaal-prijs-als-je-inlogt-op-een-openbaar-wifi-netwerk/21657350-a50fd772
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§14. Data breach 

Data breach of datalek is het opzettelijk of onopzettelijk vrijgeven van beveiligde informatie aan een 

niet-vertrouwde omgeving. Bedrijven bezitten vaak zéér veel informatie over hun klanten, het kan 

onder andere gaan over namen, adresgegevens en zelfs betaalinformatie. Om deze reden zijn bedrijven 

vaak het slachtoffer van gerichte aanvallen door hackers, die erop uit zijn deze identificatiegegevens te 

bemachtigen. Ook de gerichte diefstal van computers of harde schijven kan leiden tot gegevensverlies. 

Soms valt het ook voor dat bedrijven deze gegevens per ongeluk zelf publiek maken.  

 

Volgens het ‘Internet Security Threat Report 2014’ van Symantec, één van ’s werelds grootste 

informatiebeveiligingsbedrijven,  werden in 2013 maar liefst 552 miljoen identiteiten door een datalek 

getroffen. Dit was een vervijfvoudiging ten opzichte van het voorgaande jaar82. Naar alle verwachting 

zal deze trend zich ook dit jaar doorzetten. In mei maakte veilingsite eBay bekend dat al haar gebruikers 

hun wachtwoord dienden te veranderen vanwege een datalek dat zich eind februari had voorgedaan. 

Bij dit voorval alleen al werden naar schatting 128 miljoen identiteiten blootgesteld83.   

 

In België verloor de NMBS in 2012 de identificatiegegevens van ruim zevenhonderdduizend klanten 

door een menselijke fout. Twee lijsten met persoonlijke gegevens waren maandenlang vrij beschikbaar 

op het internet84.   

 

§15. Insider theft  

Een speciale vorm van data breach is insider theft. De persoonlijke informatie die in het bezit is van 

bedrijven wordt bij insider theft gestolen door één van de werknemers. Hoe goed een bedrijf de 

persoonlijke informatie van haar klanten ook beveiligd, tegen malafide werknemers is vaak niks te 

beginnen85.  

 

Een voorbeeld van insider theft is de zaak van een man die voor een bedrijf werkte dat gsm-

abonnementen aan zakelijke klanten verkocht. Bij het afsluiten van een contract gaf de klant telkens 

een kopie van zijn identiteitskaart. De malafide werknemer gebruikte deze gegevens om adresfraude 

                                                           
82 SYMANTEC, Internet Security Threat Report 2014, Symantec, Mountain View CA, 2014, 

http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-istr_main_report_v19_21291018.en-
us.pdf, 12. 
83 D. SOENENS, “eBay-gebruikers moeten paswoord veranderen”, De Morgen, 22 mei 2014, 10.   
84 M. OEYEN, “Gegevens NMBS-klanten al sinds mei op het net”, De Morgen, 5 januari 2013, 8.  
85 CIPPIC, Techniques of identity theft, CIPPIC, Ottawa, 2007, 
https://www.cippic.ca/sites/default/files/bulletins/Techniques.pdf, 11-12. 

http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-istr_main_report_v19_21291018.en-us.pdf
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-istr_main_report_v19_21291018.en-us.pdf
https://www.cippic.ca/sites/default/files/bulletins/Techniques.pdf


43 
 

te plegen (zie supra) en vervolgens verschillende leningen aan te gaan. De identiteitsdief maakte op 

deze wijze vier slachtoffers en verzamelde een buit van meer dan 20.000 euro86.  

 

§16. Identity breeding 

Wanneer een identiteitsdief reeds in het bezit is van een kleine hoeveelheid identificatiegegevens, kan 

hij deze gegevens gebruiken om meer informatie te bekomen. Dit proces wordt ‘identity breeding’ 

genoemd. Aan de hand van een voorbeeld zal worden aangetoond hoe men via identity breeding veel 

persoonlijke informatie kan bekomen, soms zelfs op zeer eenvoudige wijze.  

 

Tot voor kort had men in België enkel de identiteitskaart, de siskaart en het adres van een persoon 

nodig om aan bijna alle informatie te raken die de overheid over deze persoon bezit. De eerste stap 

was het laten doorsturen van de briefwisseling van het slachtoffer. Hiervoor heeft men een paar 

gegevens vanop de identiteitskaart en het adres van het slachtoffer nodig (zie supra). Nadien kon men 

via de website van de federale overheid een federaal token aanvragen. Het federaal token is een 

document waarop 24 verschillende codes staan die men moet ingeven wanneer men zich wil 

aanmelden op een site van de overheid. Om dit document aan te vragen moest men eerst een account 

aanmaken en vervolgens het rijksregisternummer, het identiteitskaartnummer en het siskaartnummer 

van het slachtoffer ingeven. Nadien werd het federaal token door de overheid per brief opgestuurd.  

Aangezien de identiteitsdief er eerst voor gezorgd had dat alle briefwisseling van het slachtoffer bij 

hem terecht kwam, kwam ook het federaal token bij hem terecht. Om zich vervolgens aan te melden 

op een site van de overheid, bijvoorbeeld tax-on-web, diende men het wachtwoord van het eerder 

aangemaakte account in te geven en één van de 24 codes vanop het token.  

 

De zojuist beschreven wijze om een federaal token aan te vragen is sinds begin dit jaar niet langer 

mogelijk, omdat de SIS-kaart sindsdien vervangen is door de elektronische identiteitskaart. Heden kan 

met het federaal token enkel nog aanvragen door zich eerst aan te melden met de elektronische 

identiteitskaart87.  

 

                                                           
86 K. PIETERS, “Oplichter steelt identiteit aannemer”, Het Laatste Nieuws, 18 juni 2013, 20.  
87 FEDICT, “Token aanvragen? Nieuwe procedure”,  
http://www.fedict.belgium.be/nl/over_fedict/nieuwsberichten/nieuwsbericht_detail/aanvraag_token_met_eid.
jsp?referer=tcm:460-241108-64  

http://www.fedict.belgium.be/nl/over_fedict/nieuwsberichten/nieuwsbericht_detail/aanvraag_token_met_eid.jsp?referer=tcm:460-241108-64
http://www.fedict.belgium.be/nl/over_fedict/nieuwsberichten/nieuwsbericht_detail/aanvraag_token_met_eid.jsp?referer=tcm:460-241108-64
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Afdeling 3. Methodes om identificatiegegevens te gebruiken 

De tweede fase van een identiteitsdiefstal bestaat uit het gebruik maken van de persoonlijke informatie 

die men in de eerste fase verworven heeft. Regelmatig wordt de verkregen informatie meer dan één 

keer gebruikt, zodoende wordt een zelfde persoon vaak meer dan eens het slachtoffer van een 

identiteitsdief. Dit komt ook omdat het vaak lang duurt vooraleer een slachtoffer de identiteitsdiefstal 

ontdekt.  

 

Net zoals bij de methodes die gebruikt worden om de persoonlijke informatie te bekomen is het ook 

hier onmogelijk om een volledig overzicht te geven van alle gebruikte technieken. Er komen er namelijk 

steeds bij.  

 

§1. Verkopen van identificatiegegevens 

In de vorige afdeling zagen we dat identificatiegegevens aankopen één van de eenvoudigste methodes 

is om persoonlijke informatie te verkrijgen. Dit impliceert uiteraard dat er naast kopers ook verkopers 

van identificatiegegevens zijn.  

 

Het verkopen van identificatiegegevens gebeurt meestal door malafide werknemers die een insider 

theft hebben gepleegd of door hackers die erin geslaagd zijn persoonlijke informatie te verkrijgen via 

een data breach. Ook zakkenrollers kunnen identiteitskaarten en dergelijke meer doorverkopen om 

het voordeel dat ze uit de diefstal halen te vergroten.   

 

§2. Oplichting en fraude in het algemeen 

In de meeste gevallen worden de verkregen identificatiegegevens gebruikt voor fraude of oplichting. 

Het kan gaan over zaken waarbij een valse identiteit wordt gebruikt bij de fraude of de oplichting, maar 

ook om zaken waarbij de valse identiteit het voorwerp is van de fraude of de oplichting. De 

vindingrijkheid van de criminelen is zeer groot.  

 

§3. Verkrijgen van valse identiteitsdocumenten  

Het verkrijgen van een valse identiteitskaart kan op twee manieren. In de eerste plaats kan men de 

identiteitskaart laten namaken. In welke mate dit mogelijk is met de Belgische elektronische 

identiteitskaart is onduidelijk. Alleszins lijkt de Belgische identiteitskaart beter bestand tegen namaakt 

dankzij de ingebouwde chip.  
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Dat identiteitskaarten in sommige gevallen makkelijk kunnen worden nagemaakt, bleek onlangs in 

Nederland. Sinds 1 januari 2014 mag in Nederland geen alcohol meer worden verkocht aan jongeren 

onder de 18 jaar. Als reactie op deze maatregel begonnen tieners massaal én met succes 

identiteitskaarten te vervalsen. Sommigen gaan amateuristisch te werk met nagelvijltjes en nagellak, 

anderen pakken het professioneler aan met een bijna niet van echt te onderscheiden resultaat88. Als 

zelfs tieners zulke resultaten kunnen bereiken, is het zeer aannemelijk te veronderstellen dat 

professionele bendes instaat zijn om identiteitskaarten na te maken.  

 

Een andere manier om valse identiteitsdocumenten te bekomen, is door een valselijke aangifte te doen 

van verlies of diefstal van identiteitskaart. Wanneer men deze aangifte doet zal men een ‘bewijs van 

aangifte van verlies of vernietiging’ van de identiteitskaart verkrijgen. Met dit document kan men 

vervolgens bij de burgerlijke stand een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Bij het aanvragen van een 

nieuwe identiteitskaart kunnen door de burgerlijke stand wel enkele controlevragen worden gesteld89. 

In het verleden is echter al gebleken dat het stellen van controle vragen geen waterdicht systeem is.  

 

Uiteraard geldt dit ook voor andere identificatiedocumenten zoals het paspoort of het rijbewijs.  

 

§4. Overnemen van bestaande accounts 

Eenmaal de identiteitsdief voldoende identificatiegegevens verzameld heeft, kan hij de accounts van 

het slachtoffer overnemen. Het ‘overnemen van bestaande accounts’ moet niet worden verward met 

‘account take over’, dat een specifieke vorm is van financiële identiteitsdiefstal. Bij account take over 

moet ‘account’ begrepen worden als ‘rekening’, bij het overnemen van bestaande accounts is het 

begrip account ruimer. Account take over is dus wel altijd het overnemen van een bestaande account, 

maar niet omgekeerd.  

 

Bij het overnemen van bestaande accounts kan het gaan om zowel digitale als niet-digitale accounts of 

accounts die een mengeling tussen beiden zijn. Voorbeelden van digitale accounts zijn e-mailaccounts 

(e-mail hijacking) en accounts op sociale netwerksites (profile hijacking). Bij niet-digitale accounts kan 

gedacht worden aan het gebruik van een bibliotheekkaart of klantenkaart. Bijvoorbeeld bankaccounts 

zijn meestal zowel digitaal al niet-digitaal (betaalkaartfraude, …), er bestaan evenwel ook exclusief 

digitale bankaccounts.  

                                                           
88 NOS, “Vals ID: knippen, plakken, aflakken”, Nos.nl, 13 maart 2014, http://nos.nl/artikel/622810-vals-id-
knippen-plakken-aflakken.html  
89 PORTAALSITE BELGIUM.BE, “Verlies of diefstal van de identiteitskaart”, Belgische Federale Overheidsdiensten, 
http://www.belgium.be/nl/familie/identiteit/identiteitskaart/verlies_of_diefstal/  

http://nos.nl/artikel/622810-vals-id-knippen-plakken-aflakken.html
http://nos.nl/artikel/622810-vals-id-knippen-plakken-aflakken.html
http://www.belgium.be/nl/familie/identiteit/identiteitskaart/verlies_of_diefstal/
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Een voorbeeld van een account die men kan overnemen is het gsm-nummer. In september 2013 

maakte het consumentenprogramma Volt hierover een reportage. Een reporter van het programma 

trok naar verschillende telefoonwinkels met de boodschap dat haar gsm gestolen was. Om deze reden 

wilde ze haar simkaart laten blokkeren en meteen een nieuw kaartje voor haar nummer krijgen. In 

principe moet de winkelbediende dan de identiteit controleren door naar de identiteitskaart te vragen. 

Uit de steekproef bleek evenwel dat in de meeste winkels geen enkele identiteitscontrole plaatsvond90. 

Dit betekent dat wanneer men het telefoonnummer van iemand kent, men zonder veel moeite een 

simkaart kan aanvragen, waardoor men op kosten van het slachtoffer kan bellen, sms’en of internetten.  

 

§5. Betaalkaartfraude  

Een bijzondere vorm van het overnemen van bestaande accounts en eveneens een vorm van account 

take over, is betaalkaartfraude. Bij betaalkaartfraude wordt misbruik gemaakt van de gegevens van een 

ontvreemde of gekopieerde kaart (bankaart, kredietkaart, debetkaart, tankkaart, …)91. 

Betaalkaartfraude verdient speciale aandacht omdat het één meest gebruikte methodes is om 

identificatiegegevens te misbruiken.  

 

De gegevens die men gebruikt bij betaalkaartfraude verkreeg men traditioneel via skimmen, vaak in 

combinatie met shoulder surfing. Nadien kopieerde men de kaartgegevens op andere blanco 

magneetkaarten. Met deze vervalste kaarten ging men vervolgens aankopen doen of geld afhalen. 

Door betere beveiligingsmaatregelen is het aantal gevallen van skimmen sterk teruggelopen (zie 

supra).  

 

Andere methodes die gebruikt worden om de voor betaalkaartfraude noodzakelijke gegevens te 

verkrijgen zijn card trapping en diefstal, deze gebeuren meestal in combinatie met shoulder surfing. 

Nog een andere methode is het aankopen van de benodigde gegevens. De verschillende methodes die 

gebruikt worden bij het verkrijgen van identificatiegegevens werden in de vorige afdeling in detail 

besproken.  

 

                                                           
90 J. DE GREEF, “Een gsm-nummer kaper is wel heel makkelijk”, Deredachtie.be, 18 september 2013, 
http://deredactie.be/permalink/1.1732894  
91 FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE DIRECTIE ECONOMISCHE EN FINANCIËLE CRIMINALITEIT, Jaarverslag 2012, Brussel, 
Federale gerechtelijke politie, 2013, http://www.polfed-
fedpol.be/pub/rapport_activites/pdf/2012/ecofin/RAecofin2012-nl.pdf, 47. 

http://deredactie.be/permalink/1.1732894
http://www.polfed-fedpol.be/pub/rapport_activites/pdf/2012/ecofin/RAecofin2012-nl.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/pub/rapport_activites/pdf/2012/ecofin/RAecofin2012-nl.pdf
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Een bijzondere modus operandi bij betaalkaartfraude is het misbruiken van gehuurde mobile 

betaalterminals. Criminelen gebruikten het BTW-nummer van bedrijven om deze mobile 

betaalterminals te kunnen huren. Vervolgens werden de betaalterminals gebruikt om op korte tijd 

honderden frauduleuze transacties te verrichten met via het internet aangekochte kaartgegevens92.  

 

§6. Openen van nieuwe accounts 

Naast het overnemen van bestaande accounts kan men ook nieuwe accounts aanmaken met de 

identificatiegegevens van het slachtoffer. Het kan gaan om het openen van nieuwe bankrekeningen of 

het aanvragen van kredietkaarten, maar evengoed kan het gaan om het aanmaken van profielen op 

sociale netwerksites of elders. Indien men voldoende identificatiegegevens heeft, kan men elke 

account openen die men wil.  

 

Er zijn in dit werkstuk al verschillende voorbeelden aangehaald betreffende het openen van nieuwe 

accounts. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het verhaal in de inleiding van de vrouw die op 

krediet een iPhone wou kopen, hiervoor een kopie van haar identiteitskaart opstuurde en later merkte 

dat met deze kopie nieuwe rekeningen op haar naam werden geopend. Ook het bij identiteitsklonen 

besproken verhaal van de Aalsterse advocaat die het slachtoffer werd van een vrouw die onder zijn 

naam een Facebookprofiel aanmaakte, is een voorbeeld van het openen van nieuwe accounts.  

 

§7. Postfraude 

Postfraude is het fenomeen waarbij criminelen briefwisseling gebruiken, die ze via brievenbussenroof 

hebben verkregen (zie supra), door de post te openen, de inhoud van de brief aan te passen en deze 

dan opnieuw op te sturen naar de oorspronkelijke geadresseerde.  

 

In de meeste gevallen gaat het om facturen van bedrijven. Men scant de facturen in, wijzigt het 

rekeningnummer en verstuurt de brieven opnieuw. Daarna is het wachten tot de geadresseerde het 

verschuldigde bedrag nietsvermoedend betaalt op de rekening van de criminelen. Heel vaak worden 

de facturen van bouwbedrijven geviseerd, dit omdat het om grote bedragen gaat.  

 

                                                           
92 FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE DIRECTIE ECONOMISCHE EN FINANCIËLE CRIMINALITEIT, Jaarverslag 2012, Brussel, 
Federale gerechtelijke politie, 2013, http://www.polfed-
fedpol.be/pub/rapport_activites/pdf/2012/ecofin/RAecofin2012-nl.pdf, 48. 

http://www.polfed-fedpol.be/pub/rapport_activites/pdf/2012/ecofin/RAecofin2012-nl.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/pub/rapport_activites/pdf/2012/ecofin/RAecofin2012-nl.pdf
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§8. Nummerplaatfraude  

Bij nummerplaatfraude kopieert men een nummerplaat van een voertuig en gebruikt men deze 

nummerplaat voor zijn eigen voertuig. Op deze manier kunnen mogelijke boetes worden vermeden 

door de identiteitsdief.  

 

Er bestaat gewone nummerplaatfraude, waarbij enkel het kenteken gekopieerd wordt en ook perfecte 

nummerplaatfraude. Bij perfecte nummerplaatfraude gaat men opzoek naar de nummerplaat van een 

voertuig met exact dezelfde kenmerken als het eigen voertuig. Men zoekt dus een voertuig van 

hetzelfde merk, hetzelfde type en hetzelfde kleur. Uiteraard is het voor het slachtoffer van perfecte 

nummerplaatfraude veel moeilijker te bewijzen dat er sprake is van een identiteitsdiefstal, aangezien 

men op de flitsfoto exact hetzelfde voertuig zal zien als het voertuig van het slachtoffer.  

 

§9. Valse websites 

Een nieuwe werkwijze van identiteitsdieven is het aanmaken van valse websites van een bestaand 

bedrijf. De identiteitsdieven zoeken eerst een bedrijf, meestal een kleine zelfstandige winkel, 

bijvoorbeeld een elektrozaak. Soms hebben deze winkels een website met webshop en wordt deze 

website zo goed als gekopieerd. In andere gevallen hebben deze winkels vaak geen eigen site en al 

helemaal geen website die is uitgerust met een webshop, maar creëren de criminelen zelf een webshop 

voor de bestaande winkel. Vervolgens verkopen ze via deze site allerhande zaken waarvan men mag 

verwachten dat deze ook in de echte winkel te verkrijgen zijn. Omwille van één of andere smoes, 

bijvoorbeeld een verbouwing, worden de goederen aan zeer scherpe prijzen verkocht. Door de lage 

prijzen en doordat men de echte winkel kent, zijn mensen sneller geneigd om aankopen te doen. 

Wanneer men weken na betaling nog niets ontvangen geeft, gaat men klagen in de echte winkel, waar 

ze niets afweten van de bestelling. Ondertussen hebben de identiteitsdieven al verschillende 

duizenden euro’s buit gemaakt.  

 

§10. Zich uitgeven als politieagent en dergelijke meer  

Vaak geven criminelen zich uit als politieagent, wateropnemer of elektriciteitsopnemers. Op deze 

manier raken ze makkelijk binnen in huizen om daar diefstallen te plegen. Vooral ouderen worden 

hiervan het slachtoffer. Of dit een identiteitsdiefstal is of niet, hangt af van het feit of men 

identificatiegegevens van een identificeerbaar rechtssubject gebruikt of niet. Indien men een gestolen 

of nagemaakt legitimatiebewijs van een bestaand persoon gebruikt, dan zal dit zeker een 

identiteitsdiefstal zijn. Ook indien dit niet het geval is kan men argumenteren dat het toch om een 

identiteitsdiefstal gaat. Men zou kunnen stellen dat het uniform, bijvoorbeeld een politie-uniform, een 
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identificatiegegeven is van een identificeerbaar rechtssubject. Immers is een uniform onderscheidend 

en meestal uniek voor de betreffende organisatie.   

 

§11. Catfishing 

Bij catfishing gebruikt een identiteitsdief een valse identiteit om romantische relaties aan te knopen 

via sociale netwerksites of datingsites. De term catfishing is afgeleid van de film Catfish. In deze 

documentaire begint de Amerikaanse Nev Schulman een online relatie met een zeker Megan. Megan 

leek het perfecte meisje te zijn voor Nev, een blond fotomodel, buitengewoon sportief, geweldige 

zangstem en omringd door de perfecte familie en vriendenkring. Ze hadden elkaar leren kennen via 

Facebook en na wat chatten, sms’en en telefoneren werden ze al snel smoorverliefd. Maar op een dag 

begon Nev onraad te ruiken en trok hij samen met een cameraploeg naar zijn internetgeliefde. Daar 

aangekomen bleek al snel dat Megan eigenlijk Angela heette, een mollige vrouw van middelbare 

leeftijd, die door middel van een virtueel alter ego probeerde te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.  

In negen maand tijd had Nev meer dan 1500 berichten uitgewisseld met Angela. Angela had in totaal 

16 Facebookprofielen aangemaakt en foto’s gebruikt van mensen die ze nog nooit had ontmoet.  

 

Na de documentaire kreeg Nev Schulman duizenden e-mailberichten van voornamelijk jongeren die 

vermoedden dat zij ook het slachtoffer waren van een catfisher. Tegenwoordig reist Nev voor een tv-

programma heel de Verenigde Staten rond om catfishers te ontmaskeren en bedrieger en bedrogene 

met elkaar te confronteren93.   

  

Ook in België zijn gevallen van catfishing bekend. Zo is er het verhaal van de Brusselse vrouw die zich 

uitgaf voor de Britse popster Carolyn Owlett. De jonge vrouw was erin geslaagd enkele vrienden van 

de zangeres te overtuigen om haar als vriend op Facebook toe te voegen. Op deze wijze kon de vrouw 

aan de informatie raken die op het echte Facebookprofiel van Carolyn Owlett stond. Met deze 

informatie maakte ze een vals Facebookprofiel aan dat tot in de kleinste details klopte. Het verhaal 

kwam aan het licht toen een Belgische man, die ervan overtuigd was dat hij al anderhalf jaar met de 

popster converseerde, de echte Carolyn Owlett een verrassingsbezoek ging brengen in Londen. Toen 

bleek dat de zangeres de man helemaal niet kende, werd duidelijk dat het om een nep Facebookprofiel 

ging.  De Brusselse vrouw bleek met tientallen mannen te chatten in naam van de Britse popster, later 

verklaarde ze dat ze dit alles had gedaan uit verveling94. 

 

                                                           
93 V. VANHOUTTE, “Wat je ziet, is niet wat je krijgt”, De Standaard, 12 november 2013, 10.  
94 K. SLEURS, “Belg bedot tijdens Facebookrelatie”, Het Laatste Nieuws, 29 oktober 2010, 15.  
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Tragischer wordt het wanneer de slachtoffers van een catfisher niet alleen emotioneel geraakt worden, 

maar ook financieel. Dit overkwam een Waalse vrouw. Op Facebook chatte ze elke dag uren met ene 

Marcel Dubois, op wie ze verliefd werd. Via allerlei verzonnen verhalen slaagde de man erin het 

slachtoffer geld af te troggelen. Tijdens één van de chatsessies had de vrouw gezegd dat Elio Di Rupo 

haar grote idool is, kort daarna kreeg ze plots een vriendschapsverzoek van de politicus. Deze liet haar 

weten dat hij gevoelens voor haar had en dat Marcel Dubois een oplichter was. Om het geld dat de 

vrouw al aan Dubois gegeven had terug te krijgen, diende ze de valse Di Rupo een soms geld over te 

maken. Toen hij nadien nog meer geld vroeg, begon de vrouw vragen te stellen. Hierop dreigde hij de 

relatie te beëindigen indien de vrouw hem geen geld meer gaf, waarna de vrouw betaalde. De ogen 

van de vrouw gingen pas open toen ze het hele verhaal aan een vriendin vertelde. Marcel Dubois en 

de valse Elio Di Rupo bleken één en dezelfde Nigeriaan te zijn, die tot op heden ongestraft met de feiten 

wegkomt. In totaal verloor het slachtoffer 26.000 euro aan de identiteitsdief95.  

 

Wanneer men verhalen over catfishing leest begrijpt men vaak niet hoe het mogelijk is dat het 

slachtoffer er zo makkelijk intrapt. In een artikel in De Standaard zei de Roos Vonk, hoogleraar sociale 

psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, dat iedereen het slachtoffer van catfishing kan 

worden, indien het verlangen naar een relatie sterk genoeg is. Volgens haar zijn personen die een 

relatie op internet zoeken vaak eenzaam en verlangen ze heel erg naar liefde. Door dit verlangen wordt 

het moeilijk de wens en de feiten uit elkaar te houden. Bovendien geven de slachtoffers zich, volgens 

de sociaal psychologe, vaak snel bloot, waardoor ze de catfisher informatie aanreiken waarmee deze 

hen kan manipuleren. Op die manier krijgt de bedrieger veel van het slachtoffer gedaan, dit kan gaan 

van het overhandigen van geld tot het opsturen van naaktfoto’s96.  

 

§12. Grooming  

Grooming is het manipuleren van minderjarigen, doorgaans via chat, met het oog op seksueel 

misbruik97. Hoewel er in België niet veel geweten is over de omvang van dit fenomeen en de concreet 

gebruikte methodes, is het aannemelijk dat ook hier gebruik wordt gemaakt van identiteitsdiefstal. Het 

is niet ondenkbaar dat de groomer zich voordoet als een leeftijdsgenoot van het slachtoffer en hiervoor 

gebruik maakt van identificatiegegevens van een identificeerbaar rechtssubject.  

 

                                                           
95 X, “Valse Di Rupo licht vrouw op voor 26.000 euro”, Het belang van Limburg, 14 november 2013, 13; G. VAN 

GESTEL, “Al mijn spaargeld afgetroggeld”, Dag Allemaal, 22 juli 2014, 162.  
96 V. VANHOUTTE, “Wat je ziet, is niet wat je krijgt”, De Standaard, 12 november 2013, 10. 
97 E. LIEVENS, “Risico’s voor jongeren op sociale netwerken bekeken vanuit juridisch perspectief”, in P. J. 
VALGAEREN, P. VALCKE en E. LIEVENS (eds.), Sociale media. Actuele juridische aspecten, Mortsel, Intersentia, 2013, 
(29) 31.     
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§13. Ghosting 

Bij ghosting steelt men de identiteit van een overleden persoon. In sommige gevallen wordt men als 

het ware zelf de overleden persoon, in andere gebruikt men enkel de gegevens van de overledene.  

 

In 2010 kwam in Japan grootschalige ghosting aan het licht. De bal ging aan het rollen toen de stad 

Tokio eer wilde betuigen aan Sogen Kato, die volgens de autoriteiten met 111 jaar de oudste inwoner 

van de stad zou zijn. Kato werd evenwel dood in zijn appartement teruggevonden, waarschijnlijk was 

hij al in de jaren ’80 gestorven. Zijn familie had zijn dood al die tijd verzwegen om de uitkeringen te 

kunnen blijven opstrijken. Uit het onderzoek dat hierop volgde bleek dat het land 230.000 eeuwelingen 

miste. Van al deze personen had men al jaren niets meer vernomen, hoewel ze officieel nog in leven 

waren. Een deel van de vermiste 100-plussers was waarschijnlijk zelfs al tijdens de Tweede 

Wereldoorlog gestorven en een ander deel was vermoedelijk naar het buitenland geëmigreerd. De 

Japanse overheid vermoed echter dat een groot deel van de overlijdens opzettelijk werden verzwegen 

zodat de nabestaanden de uitkeringen van hun overleden familieleden konden blijven opstrijken, zoals 

dat ook het geval was bij Sogen Kato. De Japanse overheid vreest dat het sociale zekerheidsstelsel al 

jaren op grote schaal misbruikt wordt door malafide nabestaanden. Wat het misbruik extra pijnlijk 

maakt is het feit dat honderdjarigen in Japan traditioneel hoog in aanzien staan. In vele gevallen geven 

steden zelfs een mooi geldbedrag cadeau aan honderdjarigen om hen te feliciteren98.   

                                                           
98 M. LEEN, “230.000 eeuwelingen spoorloos”, De Morgen, 11 september 2010, 12.   
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Hoofdstuk 3. Wat zijn de gevaren van identiteitsdiefstal?  

Afdeling 1. Algemeen 

Om na te gaan wat de gevaren van identiteitsdiefstal zijn, moet men de omvang van het verschijnsel 

kennen. Hoeveel feiten worden er gepleegd? Hoeveel benadeelden zijn er? Hoeveel veroordelingen 

worden uitgesproken? Zijn hierover in België adequate cijfergegevens beschikbaar? Zo niet, welke 

cijfers zijn wel beschikbaar? Hoe groot is de omvang van het fenomeen in het buitenland?  

 

In tweede instantie moet men kijken naar de slachtoffers. Welke slachtoffers maakt een identiteitsroof? 

Wie zijn de slachtoffers? Zijn er bepaalde risicofactoren waardoor men sneller het slachtoffer wordt 

van een identiteitsdief? Wat zijn de gevolgen voor de slachtoffers van dit criminaliteitsfenomeen?  

 

Tot slot moet men ook kijken naar de toekomst. Heeft identiteitsdiefstal nog een groeipotentieel? 

Welke technische toepassingen vergroten het risico op identiteitsroof?  

 

Afdeling 2. Omvang van het fenomeen identiteitsdiefstal 

§1. Cijfers België  

In België zijn er verschillende instanties die statistieken bijhouden in verband met criminaliteit. 

Vooreerst kan gedacht worden aan de politiële criminaliteitsstatistieken van de Federale Politie. Deze 

statistieken betreffen een weergave van de geregistreerde criminaliteit, dit zijn de misdrijven die door 

de politiediensten werden geregistreerd in een PV. Deze cijfers zijn steeds een onderschatting van de 

werkelijke criminaliteit omdat veel misdrijven gewoonweg niet worden aangegeven bij de 

politiediensten, het zogenaamde ‘dark number’. De in de politiële criminaliteitsstatistieken 

geregistreerde feiten worden ingedeeld op basis van de nomenclatuur, dit is een lijst van een 1000-

misdrijfcodes. Deze nomenclatuur is gebaseerd op de juridische classificatie van de strafwetgeving, dit 

betreft onder andere het Strafwetboek, de meest voorkomende Bijzondere Wetten en de lokale 

politiereglementen. Aangezien er voor identiteitsdiefstal geen aparte strafbaarstelling is opgenomen 

in het Strafwetboek, komt dit fenomeen ook niet voor in de nomenclatuur. Zodoende kan men op basis 

van de politiële criminaliteitsstatistieken geen uitspraken doen over de omvang van identiteitsroof in 

België.  

 

Twee andere instanties die gegevens bijhouden in verband met de criminaliteit zijn de statistisch 

analisten van het Openbaar Ministerie en de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid. De statistisch 

analisten van het Openbaar Ministerie houden cijfers bij over de opsporing en vervolging van 
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strafzaken. De Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid publiceert cijfers met betrekking tot het aantal 

veroordelingen, opschortingen en interneringen. Ook deze diensten maken gebruik van een 

nomenclatuur die gebaseerd is op de juridische classificatie van de strafwetgeving. De 

criminaliteitsvorm identiteitsdiefstal kan dus in deze cijfers evenmin worden teruggevonden.   

  

Naast deze statistieken kan men ook een beeld krijgen van de omvang criminaliteit door gebruik te 

maken van enquêtes bij de bevolking. Deze hebben als voordeel dat men hierbij ook een zicht krijgt op 

de feiten die niet aangegeven worden (dark number). Zo’n enquête was de Veiligheidsmonitor, een 

telefonische bevraging van de bevolking die naging hoeveel mensen het afgelopen jaar slachtoffer 

werden van bepaalde feiten. In de laatste editie van de Veiligheidsmonitor (2008-2009) werden echter 

geen vragen gesteld met betrekking tot identiteitsdiefstal, zodoende kan ook hier geen indicatie 

worden gevonden betreffende de omvang van het verschijnsel identiteitsroof. Overigens is de 

Veiligheidsmonitor ondertussen afgeschaft omwille van budgettaire redenen99.  

 

Een andere enquête is de Eurobarometer over Cyber Security van de Europese Commissie, die in juni 

2012 werd gepubliceerd. Volgens deze bevraging was één op de tien Belgen ooit het slachtoffer van 

digitale identiteitsdiefstal. Ook kwam uit dit onderzoek naar voor dat 20 procent van de Belgen zeer 

bezorgd zijn over identiteitsroof en 35 procent hierover redelijk bezorgd zijn100. Na het bekend worden 

van deze cijfers werd de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd of het correct was dat één op tien 

Belgen ooit het slachtoffer werd van digitale identiteitsdiefstal. Toenmalig minister van Binnenlandse 

Zaken Joelle Milquet kon deze cijfers evenwel niet bevestigen. In haar antwoord wees de minister erop 

dat identiteitsmisbruik zich voordoet bij tal van misdrijven en dat het in het huidig wettelijk kader 

moeilijk is om concrete cijfers te geven betreffende het aantal identiteitsdiefstallen101.  

 

Hoeveel feiten van identiteitsdiefstal er zijn in België is dus onmogelijk te zeggen. Eveneens is het niet 

mogelijk na te gaan hoeveel personen er vervolgd of veroordeeld werden voor identiteitsdiefstal. 

Evenmin is informatie bekend over de slachtoffers, noch over de maatschappelijke kosten van deze 

criminaliteitsvorm. Uiteraard is het in deze context ook niet mogelijk om na te gaan of het aantal feiten 

van identiteitsroof toeneemt of niet.  

 

                                                           
99 N. VANHECKE, “Politiecijfers zeggen niets over veiligheid”, De Standaard, 20 mei 2014, 1.  
100 X, Special Eurobarometer 390 Cyber Security, Europese Commissie, 2012,  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_390_en.pdf, 48-49. 
101 Vr. en Antw. Kamer 2011-12, 24 december 2012, 99 (Vr. nr. 564 F. SEMINARA)  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_390_en.pdf
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Evenwel zijn er wel enkele cijfers die een indicatie kunnen geven betreffende identiteitsdiefstal. Zo 

blijkt uit de politiële criminaliteitsstatistieken dat er in totaal 17305 geregistreerde feiten van 

informaticacriminaliteit waren in 2013. Dit is een daling van meer dan 20 procent ten opzichte van het 

voorgaande jaar. Evenwel is er ten opzichte van 2011 wel nog steeds een stijging102. Een uitsplitsing van 

de cijfers betreffende informaticacriminaliteit in 2013 levert de volgende resultaten op:  

- Hacking daalde ten opzichte van 2012 naar 1694 geregistreerde feiten, maar in vergelijking met 

2010 steeg het aantal geregistreerde gevallen met meer dan 50 procent. 

- Valsheid in informatica bleef op ongeveer hetzelfde niveau als de voorbije jaren met 472 

gevallen.  

- Informaticabedrog kende een daling van iets meer dan 7,5 procent en komt met 13963 

geregistreerde gevallen op het niveau van 2011. 

- Sabotage daalde met meer dan 70 procent naar 1176 gevallen, dit is wel nog steeds tien keer 

meer dan in 2010.  

 

De daling in het aantal geregistreerde feiten van informaticacriminaliteit is vooral te danken aan de 

sterke afname van de ‘ransomeware’, een computervirus dat de computer blokkeert tot wanneer er 

een bepaalde som wordt betaald. Dit zegt dus niks over een daling van het aantal gevallen van 

identiteitsdiefstal. Evenwel was er ook een daling van het aantal gevallen van betaalkaartfraude tot 

8855 geregistreerde gevallen (-8,8%)103.  

 

Enkele andere cijfers die een indicatie kunnen zijn betreffende de omvang van identiteitsroof: 

- Aanmatiging van naam steeg tot 4558 gevallen, dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 

2005104.  

- Nepagenten kende een forse stijging tot 634 geregistreerde feiten105.  

- Oplichting kende een lichte daling tot 18824 geregistreerde gevallen, internetfraude kende een 

lichte stijging tot 7163, dit is een verdubbeling in vergelijking met 2011. Er waren ook 2281 

                                                           
102 FEDERALE POLITIE, Politiële Criminaliteitsstatistieken België 2012-2013, Brussel, Federale politie, 2014, 
http://www.polfed-
fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf, 70. 
103 FEDERALE POLITIE, Politiële Criminaliteitsstatistieken 2013 “Criminaliteitsbarometer”, Brussel, Federale Politie, 
2014, http://www.polfed-
fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/notas/verklarende_nota_pcs_2013_t4.pdf, 9. 
104 FEDERALE POLITIE, Politiële Criminaliteitsstatistieken België 2012-2013, Brussel, Federale politie, 2014, 
http://www.polfed-
fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf, 67. 
105 FEDERALE POLITIE, Politiële Criminaliteitsstatistieken België 2012-2013, Brussel, Federale politie, 2014, 
http://www.polfed-
fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf, 34. 

http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/notas/verklarende_nota_pcs_2013_t4.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/notas/verklarende_nota_pcs_2013_t4.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf
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pogingen tot internetfraude. Bij oplichting zonder internet waren er 7202 geregistreerde feiten 

en 1780 pogingen106. 

- Valsheid in geschriften kende een kleine daling ten opzichte van de vorige jaren, in 2013 waren 

er 9101 geregistreerde gevallen107. 

 

De voorgaande cijfers geven een indicatie betreffende de omvang van identiteitsdiefstal omdat de 

feiten die een identiteitsdiefstal uitmaken vaak als één van voorgaande misdrijven worden 

geregistreerd. Evenwel is het onmogelijk te zeggen in welke mate deze cijfers worden beïnvloed door 

identiteitsroof.  

 

Men kan niet anders dan concluderen dat een accurate inschatting van het aantal identiteitsdiefstallen 

in België onmogelijk is. Dit komt omdat er geen autonome incriminatie is voor deze criminaliteitsvorm. 

Hierdoor worden identiteitsdiefstallen niet geregistreerd. Om deze reden valt het aan te bevelen dat 

er onderzoek wordt gedaan naar de impact van identiteitsroof op de samenleving. Dit kan misschien 

aan de hand van een enquête naar analogie met de Veiligheidsmonitor, maar dan specifiek gericht op 

identiteitsdiefstal.  

 

§2. Cijfers Nederland 

Nederland kent verschillende instanties die statistieken in verband met criminaliteit publiceren. Het 

overkoepelende werkstuk is Criminaliteit en rechtshandhaving van het Nederlandse Centraal Bureau 

voor de Statistiek. Deze publicatie geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de 

criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging. Hiervoor maakt men gebruik van 

verschillende bronnen. Enerzijds wordt de geregistreerde criminaliteit als bron gebruikt en anderzijds 

maakt men gebruik van slachtofferenquêtes. De bekendste slachtofferenquête is de 

Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en 

slachtofferschap, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en 

politie. De Nederlandse Veiligheidsmonitor is goed te vergelijken met de tot in 2009 in ons land 

bestaande Veiligheidsmonitor.  

 

                                                           
106 FEDERALE POLITIE, Politiële Criminaliteitsstatistieken België 2012-2013, Brussel, Federale politie, 2014, 
http://www.polfed-
fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf, 61. 
107 FEDERALE POLITIE, Politiële Criminaliteitsstatistieken België 2012-2013, Brussel, Federale politie, 2014, 
http://www.polfed-
fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf, 67. 

http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2013_trim4/pdf/nationaal/rapport_2013_trim4_nat_belgie_nl.pdf
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Overigens dient te worden opgemerkt dat de Nederlandse overheid niet spreekt over 

identiteitsdiefstal, maar een verschillende terminologie hanteert. De gebruikte term is 

identiteitsfraude zoals omschreven door DE VRIES et al. (zie supra). De in dit werkstuk gehanteerde 

omschrijving van identiteitsdiefstal valt deels onder de door de Nederlandse overheid gebruikte 

omschrijving van identiteitsfraude. Ondanks de verschillende terminologie zijn de cijfers dus wel 

bruikbaar.  

 

Vooraleer de interne Nederlandse bronnen te raadplegen, is het interessant om de cijfers voor 

Nederland van de Eurobarometer over Cyber Security te bekijken. Volgens deze enquête, in opdracht 

van de Europese Commissie, kreeg 7 procent van de Nederlandse bevolking te maken met 

identiteitsdiefstal. Volgens dezelfde enquête maakt 10 procent van de Nederlanders zich ernstig zorgen 

over identiteitsdiefstal en 32 procent is redelijk bezorgd108. Wanneer men deze cijfers vergelijkt met de 

cijfers voor België uit de zelfde enquête, zou men kunnen concluderen dat identiteitsdiefstal in 

Nederland een kleiner probleem is en minder mensen bezorgd maakt.  

 

De bronnen van de Nederlandse overheid laten deels toe de omvang van identiteitsfraude te bepalen. 

Dit slechts deels omdat, net zoals in België, de criminaliteit geregistreerd wordt aan de hand van de 

strafbepalingen uit het Wetboek van Strafrecht. De meest recente publicatie van Criminaliteit en 

rechtshandhaving geeft een statistisch overzicht van 2012109, op dat ogenblik kende Nederland nog 

geen autonome delictsomschrijving voor identiteitsfraude. Dit betekent dat men net zoals in België 

geen cijfers heeft betreffende de geregistreerde feiten van identiteitsfraude.  

 

Om de omvang van identiteitsfraude in Nederland te kennen, dient men dus te kijken naar de 

Veiligheidsmonitor. Sinds 2012 wordt in deze enquête aandacht besteed aan het slachtofferschap van 

cybercrime. Identiteitsfraude wordt als een onderdeel hiervan gezien. De Veiligheidsmonitor 

onderzocht het gebruik van persoonsgegevens voor financieel gewin, hierbij kan onder andere gedacht 

worden aan skimmen, phishing en pharming.  

 

In 2013 werd 1,3 procent van alle Nederlanders het slachtoffer van één of meerdere vormen van 

identiteitsfraude. Dit is een significante daling ten opzichte van 2012 toen 1,5 procent van de 

Nederlandse bevolking het slachtoffer werd van deze criminaliteitsvorm. Deze daling is vrijwel volledig 

                                                           
108 X, Special Eurobarometer 390 Cyber Security, Europese Commissie, 2012,  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_390_en.pdf, 48-49. 
109 S. N. KALIDIEN en N. E. DE HEER-DE-LANGE, Criminaliteit en rechtshandhaving 2012, Den Haag, CBS, WODC, Raad 
voor de rechtspraak, 2013, http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/83165864-9367-4034-B588-
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te danken aan de afname van skimmen. Het aandeel Nederlanders dat hiervan het slachtoffer werd 

daalde van 1,1 procent in 2012 naar 0,8 procent in 2013110.  

 

Identiteitsfraude werd het meest gemeld bij de bank of een andere financiële instelling, maar liefst 83 

procent van de slachtoffers maakte op deze wijze een melding. Bij de politie daarentegen maakte 

slechts 18 procent van de slachtoffers een melding. In totaal werd identiteitsfraude in bijna negen op 

de tien gevallen gemeld. Het aantal aangiftes van identiteitsfraude lag veel lager, in 2013 deed slechts 

13 procent van de slachtoffers aangifte bij de politie. Opmerkelijk is dat er via het internet nauwelijks 

aangiftes gebeurden111.  

 

De cijfers van de Veiligheidsmonitor zijn een goede start, maar ze zijn iets te beperkt om een duidelijk 

beeld te krijgen van de omvang van identiteitsfraude in Nederland. Evenwel zijn er ook cijfers 

beschikbaar van een onderzoek naar de omvang van identiteitsfraude en maatschappelijke schade in 

Nederland, uitgevoerd door PwC in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

koninkrijksrelaties. Dit onderzoek vond reeds tweemaal plaats, in 2011 over de periode 2007-2010, en 

in 2013 kwam er een update over de periode 2011-2012.  

 

Het PwC onderzoek van 2011 bestond uit twee delen. In het eerste deel werden gegevens over 

identiteitsfraude bij overheden en bedrijven verzameld door onderzoek in open bronnen en door het 

bevragen van een geselecteerde groep bedrijven en overheidsinstanties. Het tweede deel betrof een 

onderzoek naar de omvang van het aantal slachtoffers van identiteitsfraude onder de burgers in 

Nederland en de (financiële) schade die zij hierdoor geleden hebben. Voor het tweede deel maakte 

men gebruik van de cijfers van het Centraal Meldpunt voor identiteitsfraude en een uitvoerige 

internetenquête112. Enkel het tweede deel van het onderzoek uit 2011 werd in het onderzoek van 2013 

geüpdatet. In wat volgt zullen we de cijfers over identiteitsfraude bij overheden en bedrijven uit het 

onderzoek van 2011 uiteenzetten. Nadien volgen de cijfers over de omvang van het aantal slachtoffers 
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FFDCBE7E9D5B/0/2014veiligheidsmonitor2013pub.pdf, 74.   
111 M. AKKERMANS, M. COUMANS, R. KLOOSTERLAN, G. LINDEN en E. MOONS, Veiligheidsmonitor 2013, Den Haag, 
Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014, http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/7F48CF73-01A2-4B3B-A953-
FFDCBE7E9D5B/0/2014veiligheidsmonitor2013pub.pdf, 74-75.   
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Amsterdam, PricewaterhouseCoopers Advisory, 2013 http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-
publicaties/rapporten/2013/05/23/omvang-van-identiteitsfraude-en-maatschappelijke-schade-in-
nederland/bijlage-1-update-onderzoek-omvang-van-identiteitsfraude-maatschappelijke-schade-in-nederland-
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van identiteitsfraude en de schade die zij hierdoor geleden hebben, hiervoor worden de cijfers uit 2013 

gebruikt.  

   

Uit het PwC onderzoek van 2011 blijkt dat er weinig zicht is op de omvang en de schade van 

identiteitsfraude in de private sector. Dit heeft te maken met het feit dat niet alle partijen 

identiteitsfraude als een aparte categorie van fraude erkennen. Wanneer dit wel het geval is blijkt dat 

het begrip identiteitsfraude vaak op verschillende wijzen wordt begrepen. Bovendien vindt de 

registratie van (identiteits-)fraude in het geheel niet of nauwelijks plaats. Daardoor resten er alleen 

schattingen op basis waarvan geen betrouwbare uitspraken omtrent de omvang en schade van 

identiteitsfraude kunnen worden gedaan. Naast het hanteren van verschillende definities voor 

identiteitsfraude en het gebrek aan registratie speelt ook de angst voor reputatieschade en een 

eventueel concurrentienadeel mee. Dit weerhoudt de partijen ervan om open te zijn over de omvang 

en de schade van de fraude waarmee ze te maken krijgen113. Niettemin zijn er toch enkele markante 

cijfers in verband met identiteitsfraude beschikbaar. Zo blijkt uit gegevens van de Nederlandse 

Vereniging van Banken dat de totale directe financiële schade van skimming in 2007, 2008 en 2009 

respectievelijk 15, 31 en 36 miljoen euro bedroeg. Aan deze stijgende trend kwam in 2010 een einde 

dankzij het gebruik van de EVM-chip op betaalkaarten. In dat jaar bedroeg de directe financiële schade 

van skimmen 19,7 miljoen euro114. Daarnaast vermeldt het rapport van PwC nog enkele cijfers van een 

niet nadergenoemde Nederlandse grootbank voor het jaar 2010: 

- Phishing: 69 gevallen, 436.405 euro schade 

- Opheffen rekening en overboeken naar andere rekening: 3 gevallen, 3.148 euro schade 

- Informatiediefstal allerhande: 24 gevallen, 69.500 euro schade 

- Misbruik internetbankieren: 12 gevallen, 1.288.776 euro schade 

- Frauduleuze aanvragen debetkaarten: 69 gevallen, 2.523.564 euro schade 

Uit deze cijfers blijkt dat ten gevolge van identiteitsfraude één enkele Nederlandse grootbank in 2010 

meer dan 4,3 miljoen euro directe financiële schade leed.  

 

Net zoals de meeste bedrijven in de private sector hebben ook de meeste organisaties in de publieke 

sector niet of nauwelijks een zicht op de omvang van identiteitsfraude en de schade die hierdoor 
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publicaties/rapporten/2012/03/16/rapport-over-omvang-en-schade-id-fraude/rapport-over-omvang-en-
schade-id-fraude.pdf, 38.   
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ontstaat. Ook de oorzaken hiervoor zijn grotendeels dezelfde als in de private sector. De meeste 

instanties vermoeden dat identiteitsfraude voorkomt en dat het aantal gevallen eerder stijgt. Enkele 

cijfers die in het onderzoek van PwC wel werden meegegeven: 

- Het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten van de marechaussee en politie gaf 

aan dat er 1992 gevallen van documentenfraude waren in 2009 en 1684 gevallen in 2010115. 

- Volgens een schatting van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst waren er 250 

gevallen van identiteitsfraude door het gebruik van valse- of andermans identiteit en 

documentfraude van reis- dan wel overige brondocumenten in de jaren 2007 en 2008. In 2009 

steeg dit aantal tot 400 en in 2010 tot 450 gevallen van identiteitsfraude116.  

- Uit cijfers van de Belastingdienst, een onderdeel van het Ministerie van Financiën, blijkt dat 

slechts in een beperkt aantal gevallen gegevens van derden worden gebruikt117. 

- De Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) bestrijdt fraude en georganiseerde 

criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen. In deze hoedanigheid strijdt de SIOD tegen 

het misbruik van het Burgerservicenummer (te vergelijken met het Rijksregisternummer). In 

2007 registreerde de SIOD 16 gevallen van identiteitsfraude aan de hand van het 

Burgerservicenummer goed voor een schade van 1.489.900 euro. In 2008 waren er 9 gevallen, 

die 295.500 euro schade veroorzaakten. In 2009 bedroeg de totale schade 36.300 euro, 

veroorzaakt door 4 gevallen van identiteitsfraude. Slechts 1 geval van identiteitsfraude werd in 

2010 geregistreerd, goed voor een schade van 239.125 euro118.   

  

Voor de omvang van identiteitsfraude onder Nederlandse burgers doen we een beroep op het PwC 

onderzoek uit 2013, dat een geüpdatete versie is van het onderzoek uit 2011.  Uit de enquête bleek 

dat 92 procent van de Nederlanders wel eens van identiteitsfraude gehoord heeft. Een meerderheid 

van de ondervraagden schat de kans dat ze zelf het slachtoffer van identiteitsfraude worden eerder 
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klein in. Niettemin vond tussen de 85 en 91 procent van de geënquêteerden de gevolgen voor het 

slachtoffer van identiteitsfraude ernstig tot zeer ernstig.  Een kleine meerderheid van de deelnemers 

aan de enquête is bang om het slachtoffer van identiteitsfraude te worden, 4 procent is heel erg bang 

hiervoor119.  

 

Uit de resultaten van de enquête, geëxtrapoleerd naar de Nederlandse bevolking, bleek dat ongeveer 

16,3 procent van de volwassen Nederlandse bevolking ooit het slachtoffer is geweest van 

identiteitsfraude. In de jaren 2007 tot en met 2012 is 13,2 procent van de bevolking hiervan het 

slachtoffer geweest. Voor het jaar 2012 wordt het aantal (volwassen) slachtoffers geschat tussen de 4 

en 5 procent. De gewogen schatting van het aantal (volwassen) slachtoffers van identiteitsfraude in 

Nederland in 2012 komt daarmee op 612.000120.  

 

De studie onderzocht verder in welke mate de slachtoffers van identiteitsfraude financiële schade 

hadden geleden. In de periode 2007-2012 leed naar schatting tussen de 9 en 11 procent van de 

Nederlandse bevolking financiële schade als gevolg van identiteitsfraude. Het gemiddeld schadebedrag 

bedroeg in die periode bijna 1.500 euro, in 2012 lag de gemiddelde schade op bijna 600 euro. 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van het aantal slachtoffers van identiteitsfraude in Nederland 

voor de periode 2007-2012 en de grootte van het gemiddelde schadebedrag in dezelfde periode. Uit 

de figuur blijkt dat het aantal slachtoffers van identiteitsfraude steeg tussen 2007 en 2012, dat het 

aantal slachtoffers dat financiële schade ondervindt eveneens steeg (maar minder snel) en dat het 

gemiddelde schadebedrag per slachtoffer in 2008 piekte, maar sinds dat jaar tot en met 2012 daalt121.  
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http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/05/23/omvang-van-identiteitsfraude-en-maatschappelijke-schade-in-nederland/bijlage-1-update-onderzoek-omvang-van-identiteitsfraude-maatschappelijke-schade-in-nederland-definitief.pdf
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Het door PwC uitgevoerde onderzoek ging ook na of de slachtoffers wisten hoe men aan hun 

identiteitsgegevens was gekomen. Uit de enquête bleek dat skimmen (39 procent) de vaakst gebruikte 

methode was om identificatiegegevens te bekomen. Verlies of diefstal van identiteitsdocumenten (6 

procent) of misbruik van kopieën identiteitsdocumenten (2 procent) werd veel minder vaak aangeduid 

als methode waarmee men de identificatiegegevens verkreeg. Geënquêteerden die ‘een andere 

manier’ hebben geantwoord, noemen het vaakst het verkrijgen van hun gegevens door (ex-) 

familieleden of bekenden. Onderstaande figuur geeft een volledig overzicht van de door slachtoffers 

aangewezen methode die gebruikt werd bij het verkrijgen van hun identificatiegegevens122. 

 

                                                           
122 PWC, 2013-update onderzoek ‘Omvang van identiteitsfraude & maatschappelijke schade in Nederland, 
Amsterdam, PricewaterhouseCoopers Advisory, 2013 http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-
publicaties/rapporten/2013/05/23/omvang-van-identiteitsfraude-en-maatschappelijke-schade-in-
nederland/bijlage-1-update-onderzoek-omvang-van-identiteitsfraude-maatschappelijke-schade-in-nederland-
definitief.pdf, 22-23.   
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http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/05/23/omvang-van-identiteitsfraude-en-maatschappelijke-schade-in-nederland/bijlage-1-update-onderzoek-omvang-van-identiteitsfraude-maatschappelijke-schade-in-nederland-definitief.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/05/23/omvang-van-identiteitsfraude-en-maatschappelijke-schade-in-nederland/bijlage-1-update-onderzoek-omvang-van-identiteitsfraude-maatschappelijke-schade-in-nederland-definitief.pdf
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Er dient te worden opgemerkt dat de cijfers uit de verschillende onderzoeken enigszins van elkaar 

verschillen. Zo stelde de Veiligheidsmonitor dat 1,5 procent van de bevolking in 2012 het slachtoffer 

werd van identiteitsfraude. Het onderzoek van PwC daarentegen schatte het aantal slachtoffers tussen 

de 4 en 5 procent. Ook de cijfers van de Eurobarometer over Cyber Security en de studie van PwC lopen 

uiteen. Volgens de Eurobarometer werd 7 procent van de Nederlanders ooit geconfronteerd met 

identiteitsdiefstal, volgens PwC werd 16,3 procent van de Nederlandse bevolking ooit het slachtoffer 

van identiteitsfraude. Deze verschillen zijn vermoedelijk te verklaren door verschillen in definitie, 

omvang van het onderzoek en de gehanteerde vraagstelling.  

 

Ondanks de verschillende resultaten heeft men in Nederland, dankzij de onderzoeken van PwC in 

opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de (beperkte) gegevens 

van de Veiligheidsmonitor, een vrij goed zicht op de omvang van identiteitsfraude. Met de invoering 

van de autonome delictsomschrijving voor identiteitsfraude eerder dit jaar (zie infra) is het aannemelijk 

dat de volgende edities van Criminaliteit en rechtshandhaving van het Nederlandse Centraal Bureau 

voor de Statistiek ook geregistreerde gegevens over identiteitsfraude zullen bevatten. Hierdoor kan de 

duidelijkheid over de precieze omvang van identiteitsfraude in Nederland enkel toenemen.  

 

Concluderend kan men stellen dat identiteitsfraude (en dus ook ons begrip identiteitsdiefstal) in 

Nederland een niet te onderschatten probleem vormt.  
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§3. Cijfers Verenigde Staten van Amerika 

In de Verenigde Staten van Amerika voert het Bureau of Justice Statistics, een overheidsagentschap dat 

een onderdeel is van het Amerikaanse Ministerie van Justitie, elke twee jaar een slachtofferenquête 

uit, de zogenaamde National Crime Victimization Survey. Deze slachtofferenquête wordt aangevuld 

met een Identity Theft Supplement. Het Identity Theft Supplement bevraagt ongeveer 70.000 personen 

ouder dan 16 jaar naar hun ervaringen met identiteitsdiefstal gedurende de voorbije 12 maanden. De 

resultaten van het meest recente onderzoek werden gepresenteerd in Victims of Identity Theft, 2012 

123.  

 

Het rapport definieerde slachtoffers van identiteitsdiefstal als personen die één of meer van de 

volgende feiten hadden ervaren124:  

- Het onrechtmatig gebruik of poging tot onrechtmatig gebruik van een bestaande account, zoals 

kredietkaart of debetkaart, spaarrekening, telefoon, online account of verzekeringsaccount 

(fraude of misbruik van een bestaande account) 

- Het onrechtmatig gebruik of poging tot onrechtmatig gebruik van persoonlijke informatie om 

een nieuw account te openen, zoals kredietkaart of debetkaart, spaarrekening, telefoon, online 

account of verzekeringsaccount. (fraude of misbruik van een nieuw account)    

- Het misbruik van persoonlijke informatie voor andere frauduleuze doeleinden, zoals het 

verkrijgen van medische diensten, het verkrijgen van overheidsvoordelen, huren van een 

appartement of huis, valse informatie verstrekken aan politie bij misdrijven (fraude of misbruik 

van persoonlijke informatie)  

 

Volgens het rapport werden ongeveer 16,6 miljoen ofwel 7 procent van alle Amerikaanse inwoners 

ouder dan 16 jaar minstens één keer het slachtoffer van identiteitsdiefstal in 2012. Het onrechtmatig 

gebruik of poging tot onrechtmatig gebruik van een bestaand account maakte in 2012 veruit het 

meeste slachtoffers. Liefst 6 procent van alle Amerikaanse inwoners ouder dan 16 werd hiervan het 

slachtoffer. Het onrechtmatig gebruik of poging tot onrechtmatig gebruik van persoonlijke informatie 

om een nieuw account te openen maakte 1,1 miljoen slachtoffers. Nog eens 833.600 personen 

werden het slachtoffer van het misbruik van persoonlijke informatie voor andere frauduleuze 

doeleinden125.  

                                                           
123 E. HARRELL en L. LANGTON, Victims of Identity Theft, 2012, United States Department of Justice, 2013, 
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf, 1.  
124 E. HARRELL en L. LANGTON, Victims of Identity Theft, 2012, United States Department of Justice, 2013, 
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf, 1-2.  
125 E. HARRELL en L. LANGTON, Victims of Identity Theft, 2012, United States Department of Justice, 2013, 
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf, 1-2. 

http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf
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Van de geënquêteerde personen werd 77 procent eenmalig het slachtoffer van identiteitsroof, 22 

procent werd meermaals het slachtoffer en 1 procent van de slachtoffers wist niet hoe vaak ze het 

slachtoffer waren geworden van een identiteitsdief126.  

 

De manier waarop het Amerikaanse Bureau of Justice Statistics identiteitsdiefstal omschreef in de 

enquête, namelijk door drie methodes te onderscheiden, laat toe na te gaan welke methode het meest 

gebruikt wordt bij identiteitsdiefstal. Uit het onderzoek bleek dat het overnemen van een bestaande 

account veruit de meest gebruikte methode is. Liefst 84,6 procent van alle slachtoffers van 

identiteitsroof kregen te maken met het onrechtmatig gebruik van een bestaand account. Het openen 

van een nieuw account kwam in 4,1 procent van de gevallen voor. Het misbruiken van persoonlijke 

informatie voor andere frauduleuze doeleinden gebeurde in 3,8 procent van de gevallen. Met meer 

dan één van deze methodes kreeg 7,6 procent van de slachtoffers van identiteitsdiefstal te maken127.  

 

In 2012 gaf 66 procent van de slachtoffers van identiteitsdiefstal aan een direct financieel verlies 

geleden te hebben door identiteitsdiefstal. Slachtoffers die een direct financieel verlies leden door het 

onrechtmatig gebruik van een bestaand account verloren gemiddeld 1.003 dollar, de mediaan lag op 

een direct verlies van 200 dollar. Wanneer het ging om het onrechtmatig gebruik van persoonlijke 

informatie om een nieuw account te openen, leed men een gemiddeld direct financieel verlies van 

7.134 dollar, de mediaan was 600 dollar. Het misbruiken van persoonlijke informatie voor andere 

frauduleuze doeleinden leidde tot een gemiddeld direct financieel verlies van 9.650 dollar, hier lag de 

mediaan op  1.900 dollar. Slachtoffers van een combinatie van voorgaande misbruiken leden een 

gemiddeld direct financieel verlies van 2.140 dollar, in dit geval lag de mediaan op een direct financieel 

verlies van 400 dollar128.  

 

Uit voorgaande twee alinea’s kan men concluderen dat het misbruiken van persoonlijke informatie 

voor andere frauduleuze doeleinden het minste voorkwam, maar dat de slachtoffers die ermee te 

maken kregen wel het grootste directe verlies leden. Eveneens kan men concluderen dat de methode 

die het meest wordt gebruikt door de identiteitsdieven, namelijk het overnemen van een bestaand 

account, leidde tot de kleinste financiële verliezen.  

 

                                                           
126 E. HARRELL en L. LANGTON, Victims of Identity Theft, 2012, United States Department of Justice, 2013, 
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf, 2. 
127 E. HARRELL en L. LANGTON, Victims of Identity Theft, 2012, United States Department of Justice, 2013, 
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf, 2. 
128 E. HARRELL en L. LANGTON, Victims of Identity Theft, 2012, United States Department of Justice, 2013, 
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf, 6. 

http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf
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Overigens dient te worden opgemerkt dat 

het financiële verlies waarvoor de 

slachtoffers van identiteitsroof uiteindelijk 

zelf dienden in te staan veel kleiner was dan 

de voorgenoemde cijfers. Slechts 14 procent 

van de geënquêteerden die zegden het 

slachtoffer te zijn geworden van 

identiteitsdiefstal diende zelf een financiële 

last te dragen. In de meeste gevallen 

compenseerde een bedrijf het financiële 

verlies in zijn geheel of gedeeltelijk.  

 

 Hoe groot de financiële impact van identiteitsdiefstal op de Amerikaanse samenleving is, wordt 

duidelijk wanneer men de verliezen veroorzaakt door identiteitsdiefstal vergelijkt met andere 

vermogensdelicten. De slachtoffers van identiteitsdiefstal gaven aan dat ze in 2012 in totaal voor bijna 

25 miljard dollar aan directe en 

indirecte verliezen leden. Uit cijfers van 

de National Crime Victimization Survey 

bleek dat de verliezen veroorzaakt door 

inbraak, diefstal en diefstal van 

motorvoertuigen samengeteld 14 

miljard dollar bedroegen. De verliezen 

door identiteitsdiefstal waren vier keer 

groter dan de verliezen veroorzaakt 

door inbraak of diefstal. 

Identiteitsdiefstal veroorzaakte maar 

liefst acht keer meer verlies dan diefstal 

van motorvoertuigen129.  

 

Het onderzoek van het Bureau of Justice Statistics ging ook na of de slachtoffers wisten op welke wijze 

de identiteitsdieven aan hun persoonlijke informatie waren gekomen. Van de ondervraagden gaf 68 

                                                           
129 E. HARRELL en L. LANGTON, Victims of Identity Theft, 2012, United States Department of Justice, 2013, 
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf, 5. 
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procent te kennen hiervan niet op de hoogte te zijn130. Dit is een opvallend verschil met het 

Nederlandse onderzoek naar identiteitsfraude uitgevoerd door PwC. In dat onderzoek gaf amper 19 

procent van bevraagden aan niet te weten hoe de identiteitsdief aan de gegevens was gekomen (zie 

supra). 

 

Aangezien het rapport Victims of Identity Theft, 2012 enkel cijfers over 2012 bevat, heeft men hieraan 

niet voldoende wanneer men wil nagaan of identiteitsdiefstal in de Verenigde Staten van Amerika nog 

steeds een groeiend fenomeen is. Voor de lange termijn dient men gebruik te maken van Identity Theft 

Reported By Households, 2005-2010. Deze publicatie is eveneens afkomstig van het Bureau of Justice 

Statistics en bevat informatie over de slachtoffers van identiteitsdiefstal in de periode 2005-2010 op 

basis van informatie van de National Crime Victimization Survey.  

 

Uit Identity Theft Reported By Households, 2005-2010 blijkt dat in de periode 2005-2010 het aantal 

huishoudens waarbij minstens één iemand geconfronteerd werd met identiteitsdiefstal met 33,4 

procent steeg. De grootste stijging vond plaats bij het onrechtmatig gebruik van een bestaande 

kredietkaart, dit steeg met 55,6 procent. Het onrechtmatig gebruik van overige bestaande accounts 

steeg met 38,5 procent. Het misbruiken van persoonlijke informatie voor andere frauduleuze 

doeleinden daalde in dezelfde periode met 28,1 procent. Het aantal huishoudens waarbij minstens één 

iemand geconfronteerd werd met meerdere methodes van identiteitsdiefstal steeg met 23,7 

procent131.  

 

Besluitend kan men stellen dat identiteitsroof een groot probleem vormt in de Verenigde Staten van 

Amerika en dat het nog steeds in omvang toeneemt. In 2012 werden 16,6 miljoen personen het 

slachtoffer van identiteitsdiefstal en was er een totaal direct en indirect verlies voor de slachtoffers van 

maar liefst 24,7 miljard dollar. Dit zijn gigantische cijfers.  

 

Afdeling 3. Slachtoffers van identiteitsdiefstal  

§1. Primaire en secundaire slachtoffers 

Bij een identiteitsdiefstal zijn er altijd primaire slachtoffers en meestal ook secundaire slachtoffers. De 

primaire slachtoffers van identiteitsroof zijn de rechtssubjecten wiens identificatiegegevens verkregen 

                                                           
130 E. HARRELL en L. LANGTON, Victims of Identity Theft, 2012, United States Department of Justice, 2013, 
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf, 5. 
131 L. LANGTON, Identity Theft Reported by Households, 2005-2010, United States Department of Justice, 2011, 
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/itrh0510.pdf, 7.   

http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/itrh0510.pdf
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en/of gebruikt worden. De secundaire slachtoffers van identiteitsdiefstal zijn de personen of 

instellingen die worden misleid door het gebruik van de identificatiegegevens van de primaire 

slachtoffers.  

 

Soms kan men zowel een primair als een secundair slachtoffer van identiteitsdiefstal zijn. Dit is onder 

andere het geval bij phishing (zie supra). In eerste instantie is het rechtssubject wiens identiteit wordt 

gebruikt bij het opstellen van de valse e-mail een primair slachtoffer van identiteitsroof. Diegene die 

zich door deze phishingmail laat misleiden en zijn persoonlijke informatie doorspeelt, is dan een 

secundair slachtoffer. Nadien worden echter de identificatiegegevens van het secundair slachtoffer 

gebruikt om het primaire slachtoffer te misleiden. Hierdoor wordt het secundaire slachtoffer ook een 

primair slachtoffer en het primaire slachtoffer ook een secundair slachtoffer. Hun persoonlijke 

informatie werd gebruikt om iemand te misleiden én ze werden op hun beurt ook misleid door het 

valselijk gebruik van identificatiegegevens.  

 

§2. Wie zijn de slachtoffers?  

De primaire slachtoffers van identiteitsdiefstal zijn meestal natuurlijke personen. Niettemin lijkt het, 

hoewel hiervoor geen cijfergegevens beschikbaar zijn, dat steeds meer bedrijven een primair 

slachtoffer van identiteitsroof worden. Denk bijvoorbeeld aan het kopiëren van websites van bedrijven 

of aan postfraude.  

 

De secundaire slachtoffers zijn voornamelijk bedrijven, heel vaak financiële dienstverleners. Hoewel zij 

meestal geen directe schade lijden, draaien ze vaak op voor de uiteindelijke kost van de 

identiteitsdiefstal. Dit is bijvoorbeeld het geval in de situatie waar een identiteitsdief een krediet 

verkrijgt op basis van een gestolen identiteitskaart. Als het primaire slachtoffer in deze situatie kan 

aantonen dat de identiteitskaart geblokkeerd was en dat de kredietverlener dus niet de nodige controle 

heeft uitgevoerd, dan zal de kredietverlener opdraaien voor de geleden schade.  

 

Om na te gaan welke personen het vaakst het slachtoffer worden van identiteitsroof, kan men gebruik 

maken van cijfers uit Nederland. Uit een onderzoek uitgevoerd door PwC in 2013 (zie supra) blijkt dat 

personen tussen 18 en 34 jaar oud het vaakst het slachtoffer van identiteitsdiefstal (identiteitsfraude) 

worden. In deze leeftijdscategorie werd één op de vijf ooit het slachtoffer hiervan. Bij personen ouder 

dan 65 jaar werd iets meer dan één op tien ooit het slachtoffer van identiteitsroof. Verder blijkt dat 

mannen (18 procent) iets vaker het slachtoffer worden dan vrouwen (14 procent). Wanneer men de 

slachtoffers verdeelt volgens opleidingsniveau, komt men tot de vaststelling dat hoogopgeleiden het 
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vaakst het slachtoffer worden van identiteitsdiefstal. 21% van de hoogopgeleide Nederlanders kreeg 

hier ooit mee te maken. Middelbaar opgeleide personen werden het minst vaak slachtoffer (11 

procent). Van de laag opgeleide Nederlanders werd 17 procent ooit het slachtoffer van 

identiteitsroof132.   

 

Ook uit de Verenigde Staten van Amerika zijn cijfers beschikbaar over welke personen exact het 

slachtoffer worden van identiteitsdieven. Deze cijfers zijn te vinden in de Victims of Identity Theft, 2012 

publicatie van het Bureau of Justice Statistics (zie supra). Uit dit onderzoek blijkt dat personen tussen 

35 en 49 jaar in 2012 het vaakst het slachtoffer werden van identiteitsdiefstal. Van alle personen uit 

deze leeftijdscategorie werd, in dat jaar, 8 procent het slachtoffer van identiteitsroof. Personen tussen 

24 en 34 jaar en personen tussen 50 en 64 jaar volgden op korte afstand. In beide leeftijdscategorieën 

werd 7,8 procent van de personen het slachtoffer van identiteitsdiefstal. Van de jongeren tussen 18 en 

24 jaar en van de personen van 65 jaar of ouder werd ongeveer 5 procent het slachtoffer van een 

identiteitsdief. In tegenstelling tot de Nederlandse studie werd in dit onderzoek geen significant 

verschil opgemerkt tussen mannen en vrouwen, beiden werden ongeveer even vaak het slachtoffer 

van identiteitsroof. Een opsplitsing in opleidingsniveau werd door het Bureau of Justice Statistics niet 

gemaakt, wel werd gekeken naar het inkomen van het huishouden. Hieruit bleek dat hoe meer men 

verdiende, hoe vaker men het slachtoffer werd van identiteitsdiefstal. Van alle personen die deel 

uitmaakten van een huishouden met een inkomen van 75.000 dollar of meer, werd 10 procent het 

slachtoffer van identiteitsroof. Bij personen die deel uitmaken van een huishouden met een inkomen 

van 24.999 dollar of minder was dit slechts 4,9 procent133.   

 

§3. Gevolgen voor de slachtoffers 

Dat identiteitsdiefstal verstrekkende gevolgen kan hebben voor de slachtoffers, werd in de loop van dit 

werkstuk al duidelijk aan de hand van de aangehaalde voorbeelden. In de meeste gevallen zijn er 

financiële gevolgen voor de slachtoffers van identiteitsdiefstal, maar verder kunnen er ook praktische 

gevolgen en/of emotionele en fysieke gevolgen zijn.  

 

                                                           
132 PWC, 2013-update onderzoek ‘Omvang van identiteitsfraude & maatschappelijke schade in Nederland, 
Amsterdam, PricewaterhouseCoopers Advisory, 2013 http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-
publicaties/rapporten/2013/05/23/omvang-van-identiteitsfraude-en-maatschappelijke-schade-in-
nederland/bijlage-1-update-onderzoek-omvang-van-identiteitsfraude-maatschappelijke-schade-in-nederland-
definitief.pdf, 20-21.   
133 E. HARRELL en L. LANGTON, Victims of Identity Theft, 2012, United States Department of Justice, 2013, 
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf, 3. 

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/05/23/omvang-van-identiteitsfraude-en-maatschappelijke-schade-in-nederland/bijlage-1-update-onderzoek-omvang-van-identiteitsfraude-maatschappelijke-schade-in-nederland-definitief.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/05/23/omvang-van-identiteitsfraude-en-maatschappelijke-schade-in-nederland/bijlage-1-update-onderzoek-omvang-van-identiteitsfraude-maatschappelijke-schade-in-nederland-definitief.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/05/23/omvang-van-identiteitsfraude-en-maatschappelijke-schade-in-nederland/bijlage-1-update-onderzoek-omvang-van-identiteitsfraude-maatschappelijke-schade-in-nederland-definitief.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/05/23/omvang-van-identiteitsfraude-en-maatschappelijke-schade-in-nederland/bijlage-1-update-onderzoek-omvang-van-identiteitsfraude-maatschappelijke-schade-in-nederland-definitief.pdf
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf
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1. Financiële gevolgen 

Wanneer er met de identificatiegegevens van het slachtoffer financiële verrichtingen worden gedaan, 

kan het slachtoffer hier financiële schade van ondervinden. Deze financiële schade kan op directe of 

indirecte wijze ontstaan. Directe financiële schade kan bijvoorbeeld ontstaan door het aangaan van 

een lening in naam van het slachtoffer, of door de bestaande rekening van het slachtoffer te plunderen. 

Klantenverlies en dus inkomensverlies te gevolge van reputatiesschade ontstaan door de 

identiteitsdiefstal, is een voorbeeld van financiële schade die op indirecte wijze ontstaat.  

 

Hoe groot de financiële schade voor het slachtoffer gemiddeld is, werd meegegeven bij de bespreking 

van de omvang van identiteitsroof (zie supra). Er dient evenwel te worden opgemerkt dat de financiële 

schade die op directe wijze ontstaat in veel gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed wordt, zodoende 

dat het slachtoffer van de identiteitsroof zelf geen of weinig financiële gevolgen ondervindt.  

 

2. Praktische gevolgen 

De praktische gevolgen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Dit kan gaan van tijdsverlies door het trachten 

te herstellen van de identiteitsdiefstal tot het niet meer beschikken over een blanco-strafblad of zelfs 

het in de gevangenis belanden wanneer men het slachtoffer wordt van criminele identiteitsdiefstal.  

 

De eerder genoemde Amerikaanse slachtofferenquête Victims of Identity Theft, 2012 ging na hoeveel 

tijd de slachtoffers van identiteitsdiefstal spendeerden om de financiële problemen die veroorzaakt 

werden door de identiteitsroof op te lossen. Uit de bevraging bleek dat 86,2 procent van de slachtoffers 

tijd spendeerde aan het rechtzetten van de financiële problemen die de identiteitsdiefstal had 

veroorzaakt. Voor slachtoffers die te maken kregen met de overname van een bestaand account lag dit 

percentage zelfs nog iets hoger. Iets meer dan de helft van de slachtoffers kon binnen de dag de 

veroorzaakte financiële problemen oplossen. Ongeveer één slachtoffer op de tien had langer dan één 

maand nodig om de financiële problemen ten gevolge van de identiteitsroof te kunnen oplossen. 

Wanneer de persoonlijke informatie van de slachtoffers gebruikt werd voor andere frauduleuze 

doeleinden, dus niet het overnemen van een bestaand account of het aanmaken van een nieuw 

account, dan had bijna drie op de tien slachtoffers meer dan één maand nodig om de veroorzaakte 

financiële problemen te kunnen oplossen. Onderstaande grafiek geeft een volledig overzicht van de 

tijd die slachtoffers nodig hadden om de, door identiteitsdiefstal veroorzaakte, financiële problemen 

op te lossen134.  

                                                           
134 E. HARRELL en L. LANGTON, Victims of Identity Theft, 2012, United States Department of Justice, 2013, 
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf, 22. 

http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf
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3. Emotionele en fysieke gevolgen 

Naast financiële en praktische gevolgen kan identiteitsdiefstal ook emotionele en fysieke gevolgen met 

zich meebrengen. Hierbij kan gedacht worden aan angsten, machteloosheid, slapeloosheid, stress in 

het algemeen, enzovoort.  In sommige gevallen kunnen deze emotionele gevolgen ook leiden tot 

fysieke gevolgen. Het is algemeen geweten dat stress kan leiden tot hoofdpijnen, spierpijnen, 

hartproblemen, enzovoort.   

 

Ook de emotionele gevolgen van identiteitsroof werden door het Amerikaanse Bureau of Justice 

Statistics onderzocht. Toen de slachtoffers van identiteitsdiefstal hiernaar gevraagd werden, stelde 42,7 

procent van hen lichte emotionele gevolgen te hebben ervaren door de identiteitsdiefstal. Matige 

emotionele gevolgen werden door 26,2 procent van de ondervraagden gerapporteerd. Nog eens 10,5 

procent van de geënquêteerden verklaarde ernstige emotionele gevolgen te hebben ervaren als gevolg 

van identiteitsdiefstal. Iets meer dan één op vijf slachtoffers ervoer geen emotionele gevolgen door de 

identiteitsdiefstal135.  

 

                                                           
135 E. HARRELL en L. LANGTON, Victims of Identity Theft, 2012, United States Department of Justice, 2013, 
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/vit12.pdf, 21. 
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Afdeling 4. Toekomstige gevaren 

§1. Toename van data breaches  

Steeds meer persoonlijke informatie staat online, deels publiek, maar ook deels beveiligd door 

bedrijven en door overheden. De informatie die beveiligd wordt door bedrijven en door de overheid, 

is vaak nog veel gevoeliger dan de informatie die nu al publiek is. Deze beveiligde online informatie is 

één van de grootste risico’s voor identiteitsdiefstal in de toekomst.  

 

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met data breaches en steeds meer identiteiten worden 

op deze manier blootgesteld aan identiteitsdieven. Men kan zich afvragen of online persoonlijke 

informatie überhaupt wel veilig is. Ondanks de grote investeringen die de meeste bedrijven doen om 

de identificatiegegevens van hun klanten te beschermen, worden ze toch keer op keer het slachtoffer 

van hackers. Het lijkt wel of elke beveiliging, hoe sterk ook, gekraakt kan worden.    

 

Hoeveel persoonlijke informatie sommige bedrijven bezitten wordt duidelijk wanneer we Facebook als 

voorbeeld gebruiken. De volgende informatie kan door gebruikers aan Facebook worden verschaft: 

naam, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres(sen), 

huidige werkgever, vroegere werkgever(s), studies, relatiestatus, vroegere relaties, familieleden, 

vrienden, overige contacten, geslacht, seksuele voorkeur, religieuze overtuiging, politieke overtuiging, 

levensgebeurtenissen, posts, foto’s, berichten, groepen, gesproken talen, gelezen boeken, geziene 

films, bekeken tv-programma’s, leuk gevonden muziek, favoriete atleten, geliefkoosd eten, 

enzovoort136. Daarnaast houdt Facebook ook nog allerhande informatie bij over haar gebruikers: 

gegevens over de geschiedenis van het account, actieve sessies (datum, tijd, toestel, IP-adres, 

besturingssysteem en browser), advertenties waarop geklikt werd, advertentie onderwerpen 

gebaseerd op likes en interesses, alle apps die de gebruiker ooit gebruikt heeft, verwijderde vrienden, 

zoekopdrachten, betaalgegevens, wachtwoord, enzovoort137. Het mag duidelijk zijn dat de hoeveelheid 

persoonlijke informatie die Facebook bezit gigantisch is. Met één geslaagde hackpoging kan al deze 

informatie van meer dan één miljard personen gestolen worden.   

 

Hoe meer persoonlijke informatie op één plek wordt verzameld, hoe interessanter het wordt om een 

hackpoging te verrichten. Alle bedrijven die veel persoonlijke informatie bezitten en de overheid lopen 

het risico om het slachtoffer te worden van een hackpoging. Het risico dat persoonlijke informatie op 

deze wijze gestolen wordt, is nooit groter geweest.  

                                                           
136 FACEBOOK, “Accessing Your Facebook Data”, https://www.facebook.com/help/405183566203254  
137 FACEBOOK, “Accessing Your Facebook Data”, https://www.facebook.com/help/405183566203254 

https://www.facebook.com/help/405183566203254
https://www.facebook.com/help/405183566203254
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§2. Verlies van biometrische identificatiegegevens 

Biometrische identificatiegegevens hebben één groot voordeel, ze zijn onveranderlijk. Een vingerafdruk 

of de iris van het oog blijven gelijk door de tijd. Hierdoor zijn biometrische identificatiegegevens zeer 

betrouwbaar om de identiteit van een persoon vast te stellen. Evenwel maakt deze onveranderlijkheid 

biometrische identificatiegegevens ook gevaarlijk. Wat als deze gegevens gestolen worden, kan een 

identiteit dan blijvend worden misbruikt?  

 

Een voorbeeld van een toepassing waar gebruik gemaakt wordt van biometrische identificatiegegevens 

is de Touch-ID van de Iphone 5s. De Touch-ID is een vingerafdrukkensensor die de vingerafdrukken van 

de gebruiker herkent. Om van deze functie gebruik te maken moet de gebruiker eerst zijn 

vingerafdrukken laten registreren door het toestel. Deze vingerafdrukken worden hierbij door het 

toestel op een beveiligd deel van de chip opgeslagen. Wanneer de gebruiker zich vervolgens wil 

identificeren, dient hij zijn vinger opnieuw op de sensor te houden en worden zijn vingerafdrukken 

vergeleken met de informatie op de chip. Het gevaar van deze procedure zit hem in het feit dat de 

vingerafdrukken worden opgeslagen. Uiteraard moet de vingerafdruk ergens worden opgeslagen, want 

men moet een vergelijkingspunt hebben om de identiteitscontrole te laten plaatsvinden. Maar wat als 

deze opgeslagen informatie gestolen kan worden?  

 

Stel dat criminelen erin slagen biometrische identificatiegegevens te verkrijgen. Met deze gegevens 

zou het vervolgens mogelijk zijn om allerlei identificatieprocedures te misleiden. Het probleem is dat 

de gebruiker de identificatiegegevens niet kan wijzigen, men kan immers een vingerafdruk of dergelijke 

niet veranderen. Wanneer criminelen erin slagen om een wachtwoord te bekomen, dan kan de 

gebruiker eenvoudig weg zijn wachtwoord wijzigen en is hij normaler wijze opnieuw beschermd. Bij 

biometrische identificatiegegevens is dit niet mogelijk.  

 

Tot nu toe worden biometrische identificatiegegevens bijna altijd lokaal opgeslagen. Dit houdt in dat 

er geen grote databases bestaan met biometrische identificatiegegevens van individuele gebruikers. 

Doordat er geen online databases zijn kunnen deze ook niet worden gehackt. Dit houdt in dat een 

hacker elk toestel afzonderlijk moet hacken, wat beduidend meer werk is. Bovendien beweren 

verschillende toepassingen die gebruik maken van biometrische identificatiegegevens, ook Apple138, 

dat deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligd deel van een chip, die niet te kraken zou zijn. 

De toekomst zal het uitwijzen. 

                                                           
138 APPLE, “Apple Special Event. 10 september 2013”, http://www.apple.com/benl/apple-events/september-
2013/ 

http://www.apple.com/benl/apple-events/september-2013/
http://www.apple.com/benl/apple-events/september-2013/
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Hoofdstuk 4. Hoe wordt identiteitsdiefstal in België strafbaar gesteld?  

Afdeling 1. Algemeen 

Zoals eerder gezegd kent het Belgische strafrecht geen autonome incriminatie voor identiteitsdiefstal. 

Om deze criminaliteitsvorm te bestrijden worden, naargelang de concrete feiten die het misdrijf 

vormen, verscheidene strafrechtelijke bepalingen gebruikt. De volgende juridische kwalificaties komen 

in aanmerking:  

- Diefstal (art. 461 Sw.)  

- Aanmatiging van ambten, van titels of van een naam (art. 227 tot en met 232 Sw.)  

- Valsheid in geschriften, in informatica en in telegrammen (art. 193 tot en met 214 Sw.) 

- Misbruik van vertrouwen en verduistering (art. 491 tot en met 495bis Sw.)  

- Oplichting en bedriegerij (art. 496 tot en met 504 Sw.)  

- Informaticabedrog (art. 504quater Sw.)  

- Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informaticasystemen 

en van de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen 

(Titel IXbis Sw.) 

- Enzovoort 

 

Afdeling 2. Diefstal (art. 461 e.v. Sw.)  

Het begrip identiteitsdiefstal bevat het woord diefstal. Het is dus niet onlogisch dat men in eerste 

instantie nagaat of de strafbepalingen rond diefstal kunnen worden toegepast op het fenomeen 

identiteitsdiefstal.  

 

Art. 461, eerste lid Sw. definieert diefstal als volgt:  

“Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, schuldig is aan 

diefstal.” 

 

Uit deze strafbepaling volgt dat er sprake dient te zijn van het bedrieglijk wegnemen van een zaak, die 

aan een ander toebehoort. Om na te gaan of hiervan sprake kan zijn in geval van identiteitsroof worden  

drie vragen gesteld:  

 



74 
 

1. Kan men een identiteit wegnemen?  

Het antwoord op de eerste vraag is negatief. Bij een diefstal van identiteit blijft de oorspronkelijke 

eigenaar nog steeds in het bezit van zijn eigen identiteit. Van een bezitsoverdracht, die vereist is bij 

diefstal, kan geen sprake zijn. 

 

2. Kan een identiteit beschouwd worden als een zaak?  

Op deze vraag is het antwoord minder duidelijk. De klassieke rechtsleer stelde dat enkel een materiele 

en roerende zaak kon worden weggenomen. In de rechtspraak en rechtsleer werd dit begrip evenwel 

verruimd. Of identiteit onder deze verruimde begripsomschrijving valt is onduidelijk. 

 

3. Is het bedrieglijk opzet van de dader, bij identiteitsdiefstal, gericht op het wegnemen van de 

identiteit an sich?   

Bij diefstal dient het opzet van de dader gericht te zijn op het wegnemen zelf, los van het eventuele 

voordeel dat daaruit zou volgen. Bij identiteitsroof daarentegen is het opzet van de dader niet enkel 

het wegnemen van andermans identiteit, maar evenzeer het later bedrieglijk gebruiken van deze 

gestolen identiteit. De opzet van een identiteitsdiefstal is er dus niet zozeer op gericht om de identiteit 

te stelen, maar vooral om deze vervolgens voor allerlei handelingen te gebruiken. Het stelen van een 

identiteit kan worden opgevat als een voortdurend misdrijf en dit in tegenstelling tot diefstal dat een 

aflopend misdrijf is139. 

 

Voorgaande vragen tonen aan dat de strafbepalingen rond diefstal niet linea recta kunnen worden 

toegepast op identiteitsdiefstal. Een identiteit, zelfs wanneer deze gestolen wordt, blijft immers steeds 

bij de initiële eigenaar. De essentie van het begrip diefstal, namelijk iets wegnemen waardoor een 

ander het niet meer heeft, wordt hierdoor niet geraakt.  

 

Ondanks het feit dat art. 461 Sw. niet kan worden ingeroepen om identiteitsdiefstal op zich te 

bestraffen, kan het wel worden gebruikt bij het bestraffen van feiten die met een diefstal van identiteit 

samengaan. Hierbij kan gedacht worden aan het stelen van identiteitsdocumenten, bankkaarten, 

enzovoort.   

 

                                                           
139 D. REYNDERS, M. TAEYMANS en W. CRUYSBERGHS, “Identiteit en diefstal van identiteit” in J. DENOLF (ed.), 
Identiteitsfraude. Misdrijf van de toekomst?, Brussel, Politeia, 2005, (31) 41.; U. R. M. TH. DE VRIES et al., 
Identiteitsfraude: een afbakening. Een internationale begripsvergelijking en analyse van nationale 
strafbepalingen, Utrecht, WODC, Ministerie van Justitie, 2007, 169. 
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Afdeling 3. Aanmatiging van ambten, van titels of van een naam (art. 227 tot en met 232 

Sw.) 

§1. Aanmatiging van naam (art. 231 Sw.)  

Ieder mens wordt van anderen onderscheiden aan de hand van zijn of haar naam. De naam vormt een 

belangrijk element in het vaststellen van de identiteit van een persoon. Het gebruiken van een valse 

naam, bij identiteitsdiefstal de naam van een ander, leidt tot twijfel omtrent de identiteit van een 

persoon. Om deze onzekerheid te bestrijden werd valse naamdracht in het Strafwetboek strafbaar 

gesteld.  

 

Aanmatiging van naam wordt door art. 231 Sw. omschreven als: 

“Hij die in het openbaar een naam aanneemt, die hem niet toekomt, wordt gestraft 

met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 

vijfentwintig [euro] tot driehonderd [euro], of met een van die straffen alleen.”  

 

Aanmatiging van naam vereist de vereniging van vijf elementen140: 

 

1. In het openbaar 

In de context van valse naamdracht wordt er geen absolute betekenis gegeven aan het woord 

openbaar. Een relatieve, mogelijke openbaarheid volstaat. De valse naam moet zichtbaar of 

aanwijsbaar worden aangenomen. Dit hoeft niet op in een openbare plaats te gebeuren. Het is 

voldoende dat de dader de valse naam aanneemt in contact met derden of in een handeling waarvan 

derden kunnen kennis nemen. In de rechtspraak werd aanvaard dat het zich inschrijven in een 

hotelregister met een valse naam voldeed aan de vereiste openbaarheid. Bij een privégesprek of in een 

vertrouwelijke brief is er aan de vereiste openbaarheid niet voldaan.  

 

2. Een naam 

De bescherming van art. 231 Sw. beperkt zicht tot de familienaam. Het aannemen van valse voornamen 

kan niet worden bestraft. Elke familienaam die niet overeenstemt met de familienaam, zoals deze in 

de geboorteakte staat, is een valse naam. Het is om het even of iemand de naam van een bestaand 

persoon aanneemt, dan wel een volledig fictieve naam gebruikt.  

 

                                                           
140 I. DELBROUCK, “Naam, naamdracht en valse” in Postal Memorialis. Lexicon strafrecht, strafvordering en 
bijzondere wetten, Mechelen, Kluwer, losbl., 26-28.  
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3. Aannemen  

Om een naam aan te nemen dient men deze daadwerkelijk te gebruiken. Dit vereist een actieve daad 

van de betrokkene. Een persoon die gewoon bevestigend geantwoord had op de vraag of hij de zoon 

was van een bepaalde persoon, hoewel dit niet het geval was, werd niet schuldig bevonden, gezien 

hij die naam daardoor niet aangenomen had.  

 

Het is geen vereiste dat de dader van de valse naamrecht herhaaldelijk deze valse naam gebruikt of dat 

hij hiervan een gewoonte maakt. Een eenmalig aannemen of gebruik kan volstaan om de gedraging 

strafbaar te stellen.  

 

Het is van geen belang op welke wijze de valse naamdracht plaatsvindt. Zowel het mondelinge alsook 

het schriftelijke gebruik van een valse naam vormen een misdrijf.  

 

4. Die hem niet toekomt 

De gebruikte naam dient volledig vreemd te zijn aan de dader. Het kan voorkomen dat verschillende 

personen identiek dezelfde naam dragen. Wanneer een persoon gebruik maakt van zijn eigen naam, 

zelfs al roept deze het beeld op van een andere (bekendere) persoon is deze vanzelfsprekend niet 

strafbaar. In het geval van een huwelijk is het gebruik van de familienaam van de echtgenoot, of een 

combinatie van beide familienamen toegestaan. Een pseudoniem mag gebruikt worden in de kunst of 

de literatuur.  

 

5. Een algemeen opzet is vereist 

Het algemeen opzet de valse naam te dragen om te doen geloven dat dit de werkelijke naam is, volstaat. 

Art. 231 Sw. vereist geen bijzonder opzet. Eveneens is het voor de toepassing van de wet niet 

noodzakelijk dat de valse naamdracht derden zou kunnen schaden. 

 

De strafbepaling betreffende het aanmatigen van een valse naam kan in bepaalde gevallen worden 

toegepast in het geval van een identiteitsroof. Dit is onder meer het geval wanneer de door de 

identiteitsdief gebruikte naam volledig vreemd is aan de familienaam van de identiteitsdief.  

 

§2. Overige aanmatigingen 

Naast het aanmatigen van een naam bestaan er nog andere aanmatigingen. Bijvoorbeeld wanneer men 

zich voordoet als officier of houder van een officieel mandaat (art. 227bis Sw), of wanneer men zich 
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uitgeeft voor advocaat (art. 227ter Sw). Deze artikelen zouden naar gelang de feiten die de 

identiteitsdiefstal vormen eventueel kunnen worden gebruikt.   

 

Afdeling 4. Valsheid in geschriften, in informatica en in telegrammen (art. 193 tot en met 

214 Sw.)  

§1. Valsheid in geschriften in het algemeen 

Op algemene wijze wordt valsheid in geschriften, in informatica en in telegrammen strafbaar gesteld 

door art. 193 Sw. dat stelt: 

“Valsheid in [geschriften, in informatica of in telegrammen], met bedrieglijk opzet of 

met het oogmerk om te schaden, wordt gestraft overeenkomstig de volgende 

artikelen.” 

 

Van  valsheid in geschriften is er sprake wanneer, in een geschrift door de wet beschermd, de waarheid 

wordt vervalst op een door de wet omschreven wijze, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te 

schaden, waaruit een mogelijk nadeel kan ontstaan. Het misdrijf valsheid in geschriften wordt gevormd 

door de volgende wettelijke bestanddelen141: 

 

1. Een geschrift door de wet beschermd 

Wat een geschrift is werd door de wetgever als evident beschouwd en zodoende werd ‘geschrift’ niet 

gedefinieerd. Een strafrechtelijk beschermd geschrift is een geschrift dat een bedoeling uitdrukt, een 

juridische draagwijdte heeft en zich opdringt aan het openbaar vertrouwen (zie infra).   

 

2. De vervalsing van de waarheid op een door de wet omschreven wijze 

Valsheid in geschrifte kan worden gepleegd door het plaatsen van een valse handtekening, de 

vervalsing of namaking van geschriften, valsheid door onderschuiving van personen, het valselijk 

opmaken van overeenkomsten, verbintenissen of schuldbevrijdingen, het doen van valse verklaringen, 

omissie en veinzing142.  

 

                                                           
141 D. REYNDERS, M. TAEYMANS en W. CRUYSBERGHS, “Identiteit en diefstal van identiteit” in J. DENOLF (ed.), 
Identiteitsfraude. Misdrijf van de toekomst?, Brussel, Politeia, 2005, (31) 45-50. 
142 D. REYNDERS, M. TAEYMANS en W. CRUYSBERGHS, “Identiteit en diefstal van identiteit” in J. DENOLF (ed.), 
Identiteitsfraude. Misdrijf van de toekomst?, Brussel, Politeia, 2005, (31) 49. 
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3. Het bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden 

Het vereiste bedrieglijk opzet bestaat erin aan zichzelf of aan anderen een onrechtmatig voordeel te 

verschaffen, dit is een voordeel van eender welke aard dat men niet zou hebben verkregen indien men 

de waarheid of integriteit van de stukken zou gerespecteerd hebben.  

 

4. Waaruit een mogelijk nadeel kan ontstaan.  

Een werkelijk nadeel is niet vereist, een eventueel nadeel volstaat. Het is evenwel wel vereist dat dit 

mogelijk nadeel bestond op het ogenblik van het plegen van de valsheid. Het mogelijke nadeel kan 

zowel materieel als moreel zijn en kan zowel openbare als private belangen treffen.  

 

§2. Gebruik van valse stukken 

Het gebruik van valse stukken zit vervat in de bewoordingen van art. 197 Sw;: 

“In alle gevallen in deze afdeling vermeld, wordt hij die gebruik maakt van de valse 

akte of van het valse stuk, gestraft alsof hij de dader van de valsheid was.” 

 

Met dit artikel maakt de wetgever een onderscheid tussen valsheid in geschriften enerzijds en het 

gebruik van valse stukken anderzijds. Het zijn dus twee van elkaar te onderscheiden misdrijven.  

 

§3. Valsheid in informatica 

Valsheid in informatica wordt specifiek strafbaar gesteld door art. 210bis Sw.:  

“§1. Hij die valsheid pleegt, door gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of 

overgedragen door middel van een informaticasysteem, in te voeren in een 

informaticasysteem, te wijzigen, te wissen of met enig ander technologisch middel de 

mogelijke aanwending van gegevens in een informaticasysteem te veranderen, 

waardoor de juridische draagwijdte van dergelijke gegevens verandert, wordt 

gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van 

zesentwintig frank tot honderdduizend frank of met een van die straffen alleen. 

 

§2. Hij die, terwijl hij weet dat aldus verkregen gegevens vals zijn, hiervan gebruik 

maakt, wordt gestraft alsof hij de dader van de valsheid was. […]” 

 

Valsheid in informatica kan worden beschouwd als een bepaling soortgelijk aan valsheid in geschrifte, 

maar dan in de ICT. De manipulatie van data in een informaticasysteem, waardoor de juridische 
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draagwijdte van de gegevens wordt veranderd, wordt in art. 210bis Sw. strafbaar gesteld. Bij valsheid 

in informatica is eveneens een bijzonder opzet vereist.  

 

De term informaticasysteem dient ruim te worden geïnterpreteerd. Hieronder vallen onder andere 

computers, smartphones, netwerken en telecommunicatiesystemen die ene beroep doen op IT143. Wat 

moet worden verstaan onder ‘waardoor de juridische draagwijdte van dergelijke gegevens verandert’, 

is niet geheel duidelijk. In de memorie van toelichting wordt hiervoor gerefereerd aan het concept ‘het 

zich opdringen aan de openbare trouw’. Sommige auteurs zijn van mening dat dit dient te worden 

genuanceerd in de online context. Zo wordt ‘het zich opdringen aan de openbare trouw’ 

geïnterpreteerd als de eigenschap van een geschrift dat dit tot op zekere hoogte kan dienen als bewijs 

van hetgeen erin werd neergelegd en dat de overheid en/of particulieren bijgevolg kunnen worden 

overtuigd van de waarachtigheid van het geschrift of de erin neergelegde juridische feiten. In een 

online wereld waarin de inhoud nauwelijks op waarachtigheid wordt gecontroleerd, lijkt dit concept 

volgens deze auteurs moeilijk stand te kunnen houden144. Hoe dan ook is het bepalen of de gegevens 

een juridische draagwijdte hebben een feitenkwestie waarover de rechter dient te oordelen.  

 

Toegepast op identiteitsdiefstal zou valsheid in informatica kunnen worden gebruikt bij de bestraffing 

van bijvoorbeeld het vervalsen van een elektronische handtekening of kredietkaarten, het invullen van 

gestolen kredietkaartgegevens bij betalingen verricht via internet, enzovoort.  

 

§4. Conclusie 

Valsheid in geschriften, in informatica en in telegrammen kan in een aantal gevallen gebruikt worden 

om identiteitsdiefstal te bestrijden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer men identiteitsdocumenten 

vervalst en nadien gebruikt. In andere gevallen zullen deze bepalingen niet kunnen worden ingeroepen. 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de identiteitsdief via dumpster diving identificatiegegevens kan 

bekomen, bijvoorbeeld een kopij van de identiteitskaart. Wanneer de identiteitsdief deze kopij 

vervolgens misbruikt, is er geen sprake van valsheid in geschrifte.  

 

                                                           
143 J. KERKHOFS en P. VAN LINTHOUT, “Cybercriminaliteit doorgelicht”, T.Strafr 2010, afl. 4, 181.  
144 R. ROEX, “Identiteitsdiefstal via sociale media. Een juridische benadering van een maatschappelijk fenomeen” 

in P. J. VALGAEREN, P. VALCKE en E. LIEVENS (eds.), Sociale media. Actuele juridische aspecten, Mortsel, Intersentia, 
2013, (67) 77-78.     
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Afdeling 5. Misbruik van vertrouwen en verduistering (art. 491 tot en met 495bis Sw.) 

Misbruik van vertrouwen wordt in de art. 491 tot en met 495bis Sw. strafbaar gesteld, art. 491 Sw. doet 

in de volgende bewoordingen:  

“Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen, 

geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding 

inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze 

terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk 

verduistert of verspilt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar 

en met geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank. […]” 

 

Uit dit artikel blijkt dat misbruik van vertrouwen de volgende wettelijke bestanddelen bevat145:  

 

1. Een materiele daad van verduistering of verspilling 

Verduistering is het zich wederrechtelijk toe-eigenen van een toevertrouwde zaak. Verspilling kan 

bestaan uit een vervreemding, een inpandgeving, een waarborgstelling van een persoonlijke schuld, 

een verbruik. De dader moet steeds gehandeld hebben als was hij de ware eigenaar, anders is er geen 

sprake van verduistering of verspilling. Bij identiteitsdiefstal kan gedacht worden aan het verduisteren 

van bijvoorbeeld identiteitsdocumenten of andere documenten met identificatiegegevens die worden 

verduisterd om nadien te worden gebruikt.  

 

2. Een bedrieglijk opzet 

Het intentioneel bestanddeel van dit misdrijf is het zich toe-eigenen van de toevertrouwde zaak of ze 

aan de eigenaar ontnemen.  

 

3. Een mogelijke benadeling 

Voor de toepassing van dit wetsartikel volstaat het dat er sprake is van een mogelijke benadeling ten 

gevolge van de bedrieglijke handeling. Een werkelijke benadeling wordt niet vereist.  

 

4. Een voorwerp dat kan worden gerangschikt onder één van de in art. 491 Sw. opgenoemde 

zaken 

Onlichamelijke roerende goederen vallen niet onder de opsomming die wordt gegeven in art. 491 Sw. 

Identificatiegegevens kunnen worden beschouwd als onlichamelijke roerende goederen, hierdoor is 

                                                           
145 D. REYNDERS, M. TAEYMANS en W. CRUYSBERGHS, “Identiteit en diefstal van identiteit” in J. DENOLF (ed.), 
Identiteitsfraude. Misdrijf van de toekomst?, Brussel, Politeia, 2005, (31) 50-52. 



81 
 

niet voldaan aan het wettelijk bestanddeel inzake het voorwerp van het misdrijf. Evenwel zal de 

verduistering van zaken waaruit identificatiegegevens blijken wel strafbaar zijn. Identiteitsdocumenten 

of andere documenten met identificatiegegevens kan men dus verduisteren.  

  

5. Een voorafgaande afgifte met precair karakter van de afgifte 

Bij misbruik van vertrouwen wordt een voorafgaande afgifte verondersteld, bij verduistering niet. De 

afgifte van een zaak gebeurde onder de verplichting om ze  terug te geven of voor een bepaald doel te 

gebruiken, dit is het precaire karakter van de afgifte. 

 

Besluitend kan men stellen dat misbruik van vertrouwen of verduistering kan worden toegepast op 

identiteitsdiefstal indien de identiteitsdief de identificatiegegevens blijken uit een voorwerp dat 

beschreven wordt in art. 491 Sw.  

 

Afdeling 6. Oplichting en bedriegerij (art. 496 tot en met 504 Sw.) 

 Art. 496, eerste lid Sw stelt oplichting strafbaar in de volgende bewoordingen: 

“Hij die, met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander 

toebehoort, zich gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, 

schuldbevrijdingen doet afgeven of leveren, hetzij door het gebruik maken van valse 

namen of valse hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen 

om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige 

macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige 

andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op 

andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt 

gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van 

zesentwintig [euro] tot drieduizend [euro]” 

 

Volgende wettelijke bestanddelen kunnen worden onderscheiden146: 

 

1. Het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort 

Uit art. 496 Sw. blijkt dat oplichting een bijzonder opzet vereist. Bij identiteitsdiefstal zal meestal aan 

deze voorwaarde voldaan zijn, aangezien men met identificatiegegevens meestal bepaalde 

vermogensvoordelen bedrieglijk wil bekomen. Evenwel zijn er ook gevallen van identiteitsdiefstal 

                                                           
146 D. REYNDERS, M. TAEYMANS en W. CRUYSBERGHS, “Identiteit en diefstal van identiteit” in J. DENOLF (ed.), 
Identiteitsfraude. Misdrijf van de toekomst?, Brussel, Politeia, 2005, (31) 53-54.  
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waarbij de verwerving van een vermogensvoordeel geen rol speelt, in deze gevallen zal dit artikel niet 

kunnen worden ingeroepen.  

 

2. De afgifte van gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen of schuldbevrijdingen 

Met uitzondering van onroerende goederen of van dienstprestaties kunnen alle soorten zaken van 

materiele of morele waarde die tot andermans vermogen behoren rechtstreeks of onrechtstreeks het 

voorwerp van oplichting zijn. Het is niet vereist dat de het verkregen goed door het slachtoffer zelf aan 

de dader wordt afgegeven. 

 

3. Het gebruik van bedrieglijke middelen  

Bedrieglijke middelen kunnen zijn het gebruik van valse namen of valse hoedanigheden, of het 

aanwenden van listige kunstgrepen. Deze moeten niet samen worden gebruikt om van oplichting te 

kunnen spreken, één van beide is voldoende. Wel is vereist dat ze bepalend zijn geweest voor de afgifte.  

 

In de gevallen waar de dader van een identiteitsdiefstal het doel heeft zich een zaak toe te eigenen die 

aan een ander toebehoort en hiervoor gebruik maakt van valse namen of valse hoedanigheden, dan 

kunnen de bepalingen omtrent oplichting en bedriegerij worden ingeroepen. Evenwel zijn er ook 

vormen van identiteitsdiefstal waar de dader andere bedoelingen heeft en waar deze bepalingen dus 

niet kunnen worden ingeroepen.  

 

Afdeling 7. Informaticabedrog (art. 504quater Sw.) 

Informaticabedrog wordt strafbaar gesteld door art. 504quater Sw.: 

“§1. [Hij die, met bedrieglijk opzet, beoogt een onrechtmatig economisch voordeel 

voor zichtzelf of voor een ander te verwerven], door gegevens die worden opgeslagen, 

verwerkt of overgedragen door middel van een informaticasysteem, in een 

informaticasysteem in te voeren, te wijzigen, te wissen of met enig ander 

technologisch middel [de normale aanwending] van gegevens in een 

informaticasysteem te veranderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes 

maanden tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot honderdduizend 

frank of met een van die straffen alleen. 
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§2. Poging tot het plegen van het misdrijf bedoeld in §1 wordt gestraft met 

gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig 

frank tot vijftigduizend frank, of met een van die straffen alleen. […]” 

 

Sinds 2006 volstaat het dat de dader beoogt, met bedrieglijk opzet, een onrechtmatig economisch 

voordeel voor zichtzelf of voor een ander te verwerven om zich schuldig te maken aan 

informaticabedrog. Voordien was het effectief verwerven van een vermogensvoordeel vereist147 

 

De wettelijke bestanddelen van het misdrijf informaticabedrog bestaan uit148: 

 

1. Het beogen van een onrechtmatig economisch voordeel te verwerven 

Er wordt geen beperking gesteld aan de aard van de zaken, hierdoor kunnen alle economische 

bestanddelen rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp van informatica bedrog vormen. 

Informaticabedrog heeft betrekking op het bedrieglijk manipuleren van gegevens met de bedoeling 

zichzelf of een ander te verrijken (bijvoorbeeld door het gebruik van een gestolen kredietkaart).  

 

2. Via datamanipulatie 

Het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde op 10 september 2008 dat het gebruik maken van 

andermans bankkaart met als doel zichzelf of een ander een onrechtmatig vermogensvoordeel te 

verschaffen informaticabedrog is, zelfs als is de bankkaart op geen enkele wijze vervalst149.  

 

3. Waarbij een bijzonder opzet vereist is 

Voor de wetswijziging van 2006 diende het beoogde economisch voordeel bedrieglijk te zijn. Wellicht 

bedoelde de wetgever dat de wijze waarop het vermogensvoordeel verworven werd bedrieglijk moest 

zijn. In de nieuwe tekst van art. 504quater Sw. wordt niet meer gesproken over een bedrieglijk 

voordeel. De dader dient met bedrieglijk opzet te hebben gehandeld.  

 

Bij de bestraffing van identiteitsdiefstal kan informaticabedrog worden ingeroepen bij bijvoorbeeld 

skimmen of phishing. Voornamelijk de financiële identiteitsdiefstal zal op deze wijze kunnen worden 

bestreden.  

                                                           
147 J. KEUSTERMANS en T. DE MAERE, “Tien jaar wet informaticacriminaliteit”, RW 2010-11, afl. 14, (562) 563.  
148 J. KEUSTERMANS en T. DE MAERE, “Tien jaar wet informaticacriminaliteit”, RW 2010-11, afl. 14, (562) 563-565. 
149 Antwerpen 10 september 2008, NC 2009, 328, noot P. VAN EECKE 
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Afdeling 8. Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van 

informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, 

verwerkt of overgedragen (Titel IXbis Sw.). 

§1. Ongeoorloofde toegang tot een informaticasysteem (art. 550bis Sw.) 

Art. 550bis Sw. stelt het volgende strafbaar:   

“§1. Hij die, terwijl hij weet dat hij daar toe niet gerechtigd is, zich toegang verschaft 

tot een informaticasysteem of zich daarin handhaaft, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en met geldboete van zesentwintig 

frank tot vijfentwintig duizend frank of met een van die straffen alleen. 

Wanneer het misdrijf, bedoeld in het eerste lid, gepleegd wordt met bedrieglijk opzet, 

bedraagt de gevangenisstraf zes maanden tot twee jaar. 

 

§2. Hij die, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, zijn 

toegangsbevoegdheid tot een informaticasysteem overschrijdt, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en met geldboete van zesentwintig 

frank tot vijfentwintigduizend frank of met een van die straffen alleen. 

 

§3. Hij die zich in een van de gevallen bedoeld in de §§ 1 en 2 bevindt en : 

1° hetzij de gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel 

van het informaticasysteem op enige manier overneemt; 

2° hetzij enig gebruik maakt van een informaticasysteem van een derde of zich 

bedient van het informaticasysteem om toegang te verkrijgen tot een 

informaticasysteem van een derde; 

3° hetzij enige schade, zelfs onopzettelijk, veroorzaakt aan het informaticasysteem of 

aan de gegevens die door middel van het informaticasysteem worden opgeslagen, 

verwerkt of overgedragen of aan een informaticasysteem van een derde of aan de 

gegevens die door middel van het laatstgenoemde informaticasysteem worden 

opgeslagen, verwerkt of overgedragen;  

wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en met geldboete van 

zesentwintig frank tot vijftigduizend frank of met een van die straffen alleen. 
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§4. Poging tot het plegen van een van de misdrijven, bedoeld in §§ 1 en 2, wordt 

gestraft met dezelfde straffen. […]” 

 

Paragraaf 1 van art. 550bis betreft externe hacking. Een buitenstaander maakt zich schuldig aan 

externe hacking wanneer hij zich zich toegang verschaft tot een informaticasysteem of zich daarin 

handhaaft, terwijl hij weet dat hij daartoe niet gerechtigd is. Bekende voorbeelden zijn de ReDaTtack- 

en Bistelzaak150. De wettelijke bestanddelen van externe hacking zijn: 

 

1. Zich toegang verschaffen tot of zich handhaven in een informaticasysteem 

Een voorbeeld van wat hiermee bedoeld wordt, kan gevonden worden in een vonnis van de 

Correctionele rechtbank te Dendermonde van 14 mei 2007. De rechtbank oordeelde dat het ingeven 

in een terminal van een geïnformatiseerd banktransactiesysteem van frauduleus gekopieerde 

bankkaartgegevens een overtreding uitmaakt van art. 550bis §1, §3, 1° en 2° Sw.151. Een ander 

voorbeeld is het vonnis van de Correctionele rechtbank te Brussel van 8 januari 2008. In dit vonnis 

stelde de rechtbank dat een werkgever die zich, om welke redenen dan ook, toegang verschaft tot de 

privé-computer van één van zijn werknemers, zich schuldig maakt aan computerinbraak152.   

 

2. Algemeen opzet: terwijl men weet dat men daar niet toe gerechtigd is 

Het merendeel van de rechtspraak is van oordeel dat indien een beklaagde wetens en willens een 

informaticasysteem binnendringt, dat hij strafbaar is. Zelfs indien de beklaagde het systeem vrij kon 

binnendringen153.  

 

Paragraaf 2 van art. 550bis betreft interne hacking. Het verschil tussen beiden is de 

toegangsbevoegdheid van de dader. Bij externe hacking heeft de dader geen toegangsbevoegdheid, bij 

interne hacking wel. Om deze redenen is geen algemeen, maar een bijzonder opzet vereist154.  

 

Art. 550bis Sw. kan in sommige gevallen worden toegepast op identiteitsdiefstal. Hierbij kan gedacht 

worden aan de inbraak in een informaticasysteem waarbij men software installeert die informatie 

registreert, de zogenaamde keyloggers.  

                                                           
150 J. KEUSTERMANS en T. DE MAERE, “Tien jaar wet informaticacriminaliteit”, RW 2010-11, afl. 14, (562) 565. 
151 Corr. Dendermonde 14 mei 2007, T.Strafr 2007, 403.  
152 Corr. Brussel 8 januari 2008, JT 2008, 337, noot A. LEROY.  
153 J. KEUSTERMANS en T. DE MAERE, “Tien jaar wet informaticacriminaliteit”, RW 2010-11, afl. 14, (562) 565. 
154 J. KEUSTERMANS en T. DE MAERE, “Tien jaar wet informaticacriminaliteit”, RW 2010-11, afl. 14, (562) 566. 
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§2. Ongeoorloofde datamanipulatie/sabotage (art. 550ter Sw.)   

Ongeoorloofde datamanipulatie/sabotage wordt in art. 550ter Sw. omschreven als: 

§1. [Hij die, terwijl hij weet dat hij daartoe niet gerechtigd is, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, gegevens in een informaticasysteem invoert, wijzigt, wist of met enig 

ander technologisch middel de normale aanwending van gegevens in een 

informaticasysteem verandert, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden 

tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfentwintigduizend euro of 

met één van die straffen alleen. 

Wanneer het in het eerste lid bedoelde misdrijf gepleegd wordt met bedrieglijk opzet 

of met het oogmerk om te schaden, bedraagt de gevangenisstraf zes maanden tot 

vijf jaar.] 

 

§2. Hij die, ten gevolge van het plegen van een misdrijf bedoeld in §1, schade 

berokkent aan gegevens in dit of enig ander informaticasysteem, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig 

[euro] tot vijfenzeventigduizend [euro] of met een van die straffen alleen.  

 

§3. Hij die, ten gevolge van het plegen van een van de misdrijven bedoeld in §1, de 

correcte werking van dit of enig ander informaticasysteem geheel of gedeeltelijk 

belemmert, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met 

geldboete van zesentwintig frank tot honderdduizend frank of met een van die 

straffen alleen.  

 

§4. [Hij die onrechtmatig enig instrument, met inbegrip van informaticagegevens, dat 

hoofdzakelijk is ontworpen of aangepast om de in §§ 1 tot 3 bedoelde misdrijven 

mogelijk te maken, bezit, produceert, verkoopt, verkrijgt met het oog op gebruik 

ervan, invoert, verspreidt of op enige andere manier ter beschikking stelt terwijl hij 

weet dat deze gegevens aangewend kunnen worden om schade te berokkenen aan 

gegevens of, geheel of gedeeltelijk, de correcte werking van een informaticasysteem 

te belemmeren, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en 

met geldboete van zesentwintig euro tot honderdduizend euro of met één van die 

straffen alleen.] […]” 
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Vrijwel elke nationale wetgeving bestraft het opzettelijk beschadigen of vernielen van andermans goed. 

Maar aangezien de traditionele wetsartikelen eerder betrekking hebben op tastbare voorwerpen rijst 

er een probleem wanneer het gaat om de vernietiging of beschadiging van computergegevens. Om 

deze reden werd art. 550ter Sw. ingevoerd155. Op deze wijze kan het gebruik van malware worden 

bestraft en aangezien malware vaak gebruikt wordt als methode om identificatiegegevens te verkrijgen 

kan dit artikel ook gebruikt worden bij de bestrijding van identiteitsroof.  

 

Afdeling 9. Overige 

Andere bepalingen uit het strafwetboek die men zou kunnen inroepen zijn: 

- Belaging (art. 442bis Sw.) 

- Eerroof (art. 443 e.v. Sw.) 

- Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en telecommunicatie 

(hoofdstuk Vbis Sw.)   

- Enzovoort 

 

Identiteitsroof is in vele gevallen geen opzichzelfstaand doel. Vaak wordt de identiteitsdiefstal gebruikt 

om en ander misdrijf te plegen. Uiteraard kan men deze feiten dan bestraffen op basis van het 

gepleegde misdrijf.  

 

Naast de bepalingen uit de strafwet kan een dader van identiteitsdiefstal mogelijk nog beboet worden 

op basis van Art. 39 wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Volgens Art. 1 van de Privacywet kan zowat 

elke handeling die men met betrekking tot persoonsgegevens stelt, zelfs een eenvoudige raadpleging 

ervan, een verwerking van persoonsgegevens zijn. Art. 39, 1° Privacywet stelt wel dat het moet gaan 

om een verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking. Bijgevolg kan men zich afvragen of 

dit geldt voor een individu met criminele bedoelingen. Volgens de Groep Gegevensbescherming Artikel 

29 en volgens de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer is het 

aannemelijk dat gebruikers van een sociaal netwerk in bepaalde gevallen als verantwoordelijke voor 

de verwerking optreden. In dat geval zou dit dus kunnen worden toegepast op identiteitsdiefstal. 

Evenwel kan de individuele gebruiker nog ontsnappen indien men kan aantonen dat de Privacywet 

überhaupt niet van toepassing is. Dit is het geval wanneer het gaat om een verwerking voor uitsluitend 

                                                           
155 M. DOBBELAERE, Onderzoek naar de wenselijkheid van een Belgische en/of Europese regelgeving over “IDENTITY 
THEFT”, masterproef Rechten Universiteit Gent, 2009-10, 125.  
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persoonlijke of huishoudelijke doeleinden. In het geval van identiteitsroof lijkt dit evenwel moeilijk hard 

te maken. Dit komt omdat identiteitsdiefstal een misdrijf is in twee fases, enerzijds een fase van het 

verkrijgen van identificatiegegevens en anderzijds een fase van het gebruiken van 

identificatiegegevens. Wanneer men deze identificatiegegevens gaat gebruiken is het moeilijk vol te 

houden dat dit voor uitsluitend persoonlijk of huishoudelijke doelstellingen is156.  Opgemerkt dient te 

worden dat dit uiteraard niet opgaat voor identiteitsdiefstal van rechtspersonen, aangezien 

persoonsgegevens per definitie enkel op natuurlijke personen betrekking hebben.    

 

Wanneer men verder kijkt dan de bestraffing van de dader, dan kunnen ook andere wetsbepalingen 

van toepassing zijn op identiteitsdiefstal. Daarnaast kunnen ook concepten die ontwikkeld zijn door de 

rechtspraak en rechtsleer in een burgerlijke procedure worden ingeroepen. Hierbij kan onder meer 

gedacht worden aan: 

- Art. 1382 BW  

- Persoonlijkheidsrechten zoals recht op naam, recht op stem, recht op afbeelding 

- Voor bedrijven: bescherming van merk, handelsnaam, enzovoort 

 

Wel dient te worden opgemerkt dan in een burgerlijke procedure er geen sprake kan zijn van het 

bestraffen van de dader, men kan enkel trachten een vergoeding voor de geleden schade te bekomen. 

Bovendien zal het in de meeste gevallen niet eenvoudig zijn om de dader van de identiteitsdiefstal te 

vinden, indien er geen tussenkomst is van het gerecht.  

 

  

                                                           
156 R. ROEX, “Identiteitsdiefstal via sociale media. Een juridische benadering van een maatschappelijk fenomeen” 

in P. J. VALGAEREN, P. VALCKE en E. LIEVENS (eds.), Sociale media. Actuele juridische aspecten, Mortsel, Intersentia, 
2013, (67) 72-73.     
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Hoofdstuk 5. Welke regels zijn er in het buitenland? 

Afdeling 1. Algemeen 

De eerste tabel geeft aan welke lidstaten van de Europese Unie een autonome incriminatie hebben 

voor identiteitsdiefstal. Ook het hebben van andere relevante bepalingen en relevante rechtspraak 

wordt weergegeven. Verder wordt getoond welke landen een specifiek meldpunt voor identiteitsroof 

hebben en in welke landen er publieke waarschuwingscampagnes werden gevoerd hiertegen. De 

tweede tabel toont de zelfde gegevens voor landen die geen lid zijn van de Europese Unie157.  

 

De eerste onderstaande tabel toont aan dat slechts een minderheid van de lidstaten van de Europese 

Unie een afzonderlijke delictsomschrijving voor identiteitsdiefstal hebben. Evenwel hebben alle 

lidstaten andere relevante strafbepalingen die identiteitsdiefstal (deels) kunnen bestrijden. De 

overgrote meerderheid van de lidstaten heeft op dit gebied ook relevante rechtspraak. Daarnaast valt 

op dat slechts een beperkt aantal landen een afzonderlijk meldpunt hebben voor identiteitsroof. 

Publieke waarschuwingscampagnes voor identiteitsdiefstal hebben eveneens in slechts een beperkt 

aantal landen plaatsgevonden.  

 

De tweede onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanpak van identiteitsdiefstal buiten de 

Europese Unie. Hierbij valt het op dat de drie Common law landen Australië, Canada en de Verenigde 

Staten van Amerika allemaal een afzonderlijke strafbaarstelling kennen voor identiteitsdiefstal. 

Niettemin kan identiteitsroof in alle vergeleken landen (deels) bestreden worden aan de hand van 

andere strafbepalingen.  Het hebben van een specifiek meldpunt voor identiteitsdiefstal en het houden 

van publieke waarschuwingscampagnes is eerder uitzonderlijk.  

 

 

 

 

 

                                                           
157 N. ROBINSON et al., Comparative Study on Legislative and Non Legislative Measures to Combat Identity Theft 
and Identity Related Crime: Final Report, RAND Europe, 2011, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-
library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/rand_study_tr-982-
ec_en.pdf, 41; CSES, Study for an Impact Assessment on a Proposal for a New Legal Framework on Identity 
Theft, Kent, European Commission, 2012, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-
library/documents/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/cybercrime/docs/final_report_identity_theft_11_december_2012_en.pdf 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/rand_study_tr-982-ec_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/rand_study_tr-982-ec_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/rand_study_tr-982-ec_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/final_report_identity_theft_11_december_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/final_report_identity_theft_11_december_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/final_report_identity_theft_11_december_2012_en.pdf
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Tabel 1 

Specifieke 
strafbepaling 

identiteits-
diefstal 

Andere relevante 
strafbepalingen? 

Relevante 
rechtspraak? 

Specifiek 
meldpunt voor 

identiteits-
diefstal? 

Publieke 
waarschuwings-

campagnes? 

België      
Bulgarije      
Cyprus      
Denemarken      
Duitsland      
Estland      
Finland      
Frankrijk      
Griekenland      
Hongarije      
Ierland      
Italië      
Kroatië158      
Letland      
Litouwen      
Luxemburg      
Malta      
Nederland      
Oostenrijk      
Polen      
Portugal      
Roemenië      
Slovakije      
Slovenië      
Spanje      
Tsjechië      
Verenigd 
Koninkrijk 

     

Zweden      
 

Tabel 2 

Specifieke 
strafbepaling 

identiteits-
diefstal 

Andere relevante 
strafbepalingen? 

Relevante 
rechtspraak? 

Specifiek 
meldpunt voor 

identiteits-
diefstal? 

Publieke 
waarschuwings-

campagnes? 

Australië       
Canada      
China      
India      
Japan      
Rusland      
Verenigde 
Staten van 
Amerika  

     

                                                           
158 Gegevens over Kroatië werden gevraagd aan DG Home Affairs van de Europese Commissie, deze waren echter 
niet beschikbaar.  
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In wat volgt zullen we ons toespitsen op twee landen in het bijzonder die beiden een specifieke 

incriminatie kennen voor identiteitsdiefstal. Enerzijds wordt Nederland onder de loep genomen, omdat 

we er mogen van uitgaan dat het een vergelijkbare maatschappij met vergelijkbare problemen als de 

onze is en omdat Nederland zeer recent een specifieke strafbaarstelling voor identiteitsdiefstal 

(identiteitsfraude) heeft ingevoerd. Anderzijds wordt de situatie in de Verenigde Staten van Amerika 

bekeken, dit omdat het probleem van identiteitsdiefstal daar misschien wel het grootst is en omdat de 

Verenigde Staten ondertussen al meer dan 15 jaar een afzonderlijke strafbaarstelling voor 

identiteitsdiefstal kennen.  

 

Afdeling 2. Nederland 

§1. Algemeen 

In Nederland spreekt men niet over identiteitsdiefstal, maar wel over identiteitsfraude. De meest 

gebruikte omschrijving voor het begrip identiteitsfraude is deze die DE VRIES et al. eraan gegeven heeft 

(zie supra). Ook de Nederlandse overheid gebruikt deze omschrijving. Het begrip identiteitsdiefstal, 

zoals omschreven in dit werkstuk, valt deels onder het Nederlandse begrip identiteitsfraude. Om deze 

reden is het aangewezen de op 1 mei 2014 in werking getreden wet ter bestrijding van identiteitsfraude 

te bekijken.  

 

§2. Totstandkoming afzonderlijke strafbaarstelling identiteitsfraude  

Vooraleer over te gaan tot de inhoud van deze nieuwe wet, is het nuttig om het over de totstandkoming 

van deze wet te hebben. Op 15 april 2013 liet de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie per 

brief aan de Tweede Kamer weten dat er geen afzonderlijke strafbaarstelling in het Wetboek van 

Strafrecht zou komen voor identiteitsfraude. De brief werd opgesteld naar aanleiding van een 

algemeen overleg waar onder andere de strafrechtelijke aanpak van identiteitsfraude werd besproken. 

De minister erkende in zijn brief dat identiteitsfraude in Nederland een probleem is, waartegen de 

nodige maatregelen moeten getroffen worden. Evenwel volstond volgens de minister, mits enkele 

aanpassingen, het huidig wettelijk kader om identiteitsfraude adequaat te bestrijden. Een afzonderlijke 

delictsomschrijving zou juridisch geen toegevoegde waarde hebben159. 

 

In zijn brief stelde minister Opstelten dat identiteitsfraude bestreden kan worden aan de hand van 

enkele algemene strafbepalingen die mogelijk kunnen worden toegepast. Hij somde op:  

                                                           
159 Brief aan de Tweede Kamer van de Minister van Veiligheid en Justitie, Kamerstukken II 2012/13, 26 642, nr. 
273. 
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- Valsheid in geschrifte (art. 225 Sr) waarbij het moet gaan om het vervalsen van geschriften die 

tot bestemming hebben tot bewijs van enig feit te dienen. Deze bepaling kan onder meer 

worden toegepast bij een valse belastingaangifte, valse bankopdrachten, het valselijk 

ondertekenen van een document. 

- Misbruik van reisdocumenten (art. 231 Sr) stelt het vervalsen van een reisdocument strafbaar. 

Dit artikel kan worden gebruikt bij de ontdekking van een vals reisdocument, het frauduleus 

aanvragen of verstrekken van een reisdocument of het gebruik maken van een vals 

reisdocument ten einde een rechtmatig verblijf te bekomen in Nederland. 

- Oplichting (art. 326 Sr) kan worden toegepast omdat er verschillende methodes van oplichting 

denkbaar zijn waarbij de dader zicht uitgeeft voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te 

maken van een valse naam of door een valse hoedanigheid aan te nemen.  

 

Overigens kent de Nederlandse strafwet, naast de door minister Opstelten opgenoemde 

strafbaarstellingen, nog andere strafbaarstellingen die kunnen worden toegepast op identiteitsfraude. 

In de Handreiking politie Identiteitsfraude160, een door het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en 

Justitie opgesteld handleiding voor de politie, worden opgesomd: 

- Computervredebreuk, dit is het wederrechtelijk binnendringen van een geautomatiseerd werk 

of een deel daarvan (art. 138a Sr) 

- Aftappen van gegevens (art. 139c, 139d en 139e Sr) 

- Opzettelijk verstrekken van valselijke gegevens met als doel daaruit voordeel te verkrijgen (art. 

227a/447c en 227b/447d Sr) 

- Valselijk opmaken of vervalsen van een betaalpas of waardekaart (art. 232 Sr) 

- Stalking (art. 258b Sr) 

- Diefstal (art. 310 Sr) 

- Verduistering (art. 321 Sr) 

- Afnemen van diensten zonder ervoor te betalen (art. 326c Sr) 

- Vernielen van computergegevens (art. 350a Sr) 

- Heling (art. 416 Sr) 

- Witwassen (art. 420bis Sr)  

- Het vervaardigen, ontvangen, verschaffen, in voorraad hebben, enzovoort van op 

reisdocumenten gelijkende documenten (art. 440 Sr) 

- Het in bezit hebben van reisdocumenten waarvan met niet de houder is (art. 447b Sr) 

                                                           
160 MINISTERIE VAN JUSTITIE, Handreiking politie Identiteitsfraude, Den Haag, Ministerie van Justitie, 2008, 
https://www.overheid.nl/fileadmin/user_upload/PDF/Handreiking_politie_Identiteitsfraude.pdf, 6-9. 

https://www.overheid.nl/fileadmin/user_upload/PDF/Handreiking_politie_Identiteitsfraude.pdf
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Naast het feit dat er geen afzonderlijke strafbaarstelling voor identiteitsfraude ging komen, liet de 

Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid in zijn brief aan de Tweede Kamer ook weten dat enkele 

wetsartikelen zouden worden aangepast zodat voortaan niet enkel identiteitsfraude met 

reisdocumenten strafbaar zou zijn, maar ook met andere identiteitsdocumenten zoals een 

identiteitskaart of een rijbewijs. Volgens de minister zou dit samen met de algemene 

delictsomschrijvingen voldoende zijn om identiteitsfraude effectief te kunnen bestrijden.  

 

Enkele leden van de Tweede Kamer waren het evenwel niet eens met de minister van Veiligheid en 

Justitie en wouden dat er toch een afzonderlijke strafbaarstelling voor identiteitsdiefstal zou komen. 

VVD-kamerlid Klaas Dijkhoff diende daarom begin juli 2013 een amendement in dat in het Wetboek 

van Strafrecht een nieuw artikel zou invoeren specifiek voor identiteitsfraude. In de toelichting bij het 

amendement argumenteerde Dijkhoff dat het aantal slachtoffers van fraude met identificerende 

persoonsgegevens de afgelopen jaren explosief was toegenomen. Bovendien konden deze slachtoffers 

op vele wijzen schade lijden. Om deze redenen was een volgens het kamerlid een afzonderlijke 

delictsomschrijving noodzakelijk. Evenwel diende het steeds te gaan om gevallen waarbij derden het 

idee hadden daadwerkelijk te maken te hebben met de persoon van wie de identiteit onterecht is 

aangenomen. Satire en parodie werden dus van de strafbaarstelling uitgesloten161.   

 

Het amendement van het kamerlid Dijkhoff werd aangenomen door de Tweede Kamer. Op 1 mei 2014 

ging de wet in werking en was een afzonderlijke strafbaarstelling voor identiteitsfraude in Nederland 

een feit.  

 

§3. Inhoud van de nieuwe wet ter bestrijding van identiteitsfraude en de invoering van een 

afzonderlijke strafbaarstelling voor identiteitsfraude  

De wet van 12 maart 2014 die een betere bestrijding van identiteitsfraude moet mogelijk maken voerde 

een afzonderlijke delictsomschrijving in voor identiteitsfraude. Deze specifieke incriminatie werd 

vervat in het nieuwe art. 231b Sr:  

“Hij die opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde 

biometrische persoonsgegevens, van een ander gebruikt met het oogmerk om zijn 

identiteit te verhelen of de identiteit van de ander te verhelen of misbruiken, 

waardoor uit dat gebruik enig nadeel kan ontstaan, wordt gestraft met een 

gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vijfde categorie.” 

                                                           
161 Amendement van het lid Dijkhoff C. S., Kamerstukken II 2012/13, 33 352, nr. 7.  
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Opmerkelijk is dat de in art. 231b Sr gehanteerde omschrijving van identiteitsfraude toch wel 

substantieel verschilt van de door DE VRIES et. al. gehanteerde beschrijving. Ter herinnering volgens DE 

VRIES et. al. is identiteitsfraude162:  

“Identiteitsfraude is het opzettelijk (en) (wederrechtelijk of zonder toestemming) 

verkrijgen, toe-eigenen, bezitten of creëren van valse identificatiemiddelen en het 

daarmee begaan van een wederrechtelijke gedraging of met de intentie om daarmee 

een wederrechtelijke gedraging te begaan.” 

 

De in art. 231b Sr gebruikte omschrijving geeft een ruimere betekenis aan het begrip identiteitsfraude. 

In de omschrijving door DE VRIES et. al. wordt gesproken van het ‘begaan van een wederrechtelijke 

gedraging’ of de intentie hebben dit te doen. Een wederrechtelijke gedraging is per definitie strafbaar. 

Wanneer men deze omschrijving ook had gebruikt voor het nieuwe wetsartikel, dan had men iets 

strafbaar gesteld wat al strafbaar was. In dat geval zou dit artikel inderdaad geen juridisch toegevoegde 

waarde hebben gehad, zoals de minister van Veiligheid en Justitie had gesteld. Door gebruik te maken 

van de bewoording ‘enig nadeel’ wordt de strafbepaling van identiteitsfraude veel ruimer en stelt men 

zaken strafbaar die (mogelijks) niet strafbaar waren.  Verder is ook opvallend dat ‘identificatiemiddelen’ 

vervangen werd door ‘identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens’. 

Opnieuw is dit een verruiming van het begrip identiteitsfraude, aangezien identificatiemiddelen een 

enger begrip is.  

 

Anderzijds is de omschrijving van art. 231b Sr beperkender dan de omschrijving van DE VRIES et. al. Het 

nieuwe wetsartikel spreekt niet langer over ‘verkrijgen, toe-eigenen, bezitten of creëren’, maar over 

‘verhelen of misbruiken’. Verhelen moet in deze context worden begrepen als ‘verstoppen of 

verbergen’, niet als ‘door heling verhandelen’. Het lijkt er dus op dat verkrijgen van identificerende 

persoonsgegevens door dit artikel niet wordt strafbaar gesteld.  

 

Het nieuwe art. 231b Sr is op 1 mei 2014 in werking getreden, evenwel blijven er nog een aantal 

onduidelijkheden. Zo is het niet duidelijk hoe ruim het begrip ‘enig nadeel’ concreet moet worden 

opgevat. Daarnaast is het begrip ‘misbruiken’ eveneens voor interpretatie vatbaar.  

 

                                                           
162 U. R. M. TH. DE VRIES et al., Identiteitsfraude: een afbakening. Een internationale begripsvergelijking en analyse 
van nationale strafbepalingen, Utrecht, WODC, Ministerie van Justitie, 2007, 12. 
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Voor de volledigheid dient ook nog te worden vermeld dat de wet van 12 maart 2014, naast art. 231b 

Sr, ook art. 321a Sr invoerde. Dit artikel is er speciaal gekomen om vervalsingen van biometrische 

persoonsgegevens tegen te gaan. Art. 231a Sr bepaalt:  

“1. Hij die biometrische kenmerken of biometrische persoonsgegevens valselijk 

opmaakt of vervalst met het oogmerk om deze als echt en onvervalst te gebruiken of 

te doen gebruiken in gevallen waarin die kenmerken of persoonsgegevens worden 

gebruikt voor het vaststellen van iemands identiteit, teneinde zijn identiteit te 

verhelen of de identiteit van een ander te verhelen of misbruiken, wordt gestraft met 

gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

 

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die in gevallen waarin biometrische 

kenmerken of biometrische persoonsgegevens worden gebruikt voor het vaststellen 

van iemands identiteit, opzettelijk gebruik maakt van valse of vervalste biometrische 

kenmerken of biometrische persoonsgegevens als waren deze echt en onvervalst met 

het oogmerk om zijn identiteit te verhelen of de identiteit van een ander te misbruiken 

of opzettelijk gebruik maakt van biometrische kenmerken of biometrische 

persoonsgegevens van een ander met het oogmerk om de verdenking van een 

strafbaar feit op de ander of niet op hem te doen ontstaan. […]” 

  

Afdeling 3. Verenigde Staten van Amerika  

§1. Algemeen 

De Verenigde Staten van Amerika is waarschijnlijk het land dat het meest geplaagd wordt door 

identiteitsdiefstal. Het is dan ook interessant om na te gaan hoe de Amerikaanse wetgever is omgegaan 

met dit criminaliteitsfenomeen.  

 

Wanneer we terugdenken aan de cijfers betreffende de omvang van identiteitsroof is het niet 

verwonderlijk dat er in de Verenigde Staten al in 1998 een wetgevend initiatief kwam omtrent 

identiteitsdiefstal. In dat jaar werd identiteitsdiefstal via een autonome delictsomschrijving strafbaar 

gesteld door de ‘Federal Identity Theft and Assumption Act’. Strafbaar voor Identity theft werd elkeen 

die163:  

                                                           
163 18 U.S.C. 1028, Pub. Lax 105-138, 112 Stat. 3007 
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 “knowingly transfers or uses, without lawful authority, a means of identification of 

another person with the intent to commit, or to aid or abet, any unlawful activity that 

constitutes a violation of Federal Law, or that constitutes a felony under any 

applicable State or local law.”  

 

Een belangrijke innovatie van deze wet was dat men zeer uitdrukkelijk stelde dat diegene wiens 

identiteit werd gestolen behandeld diende te worden als een slachtoffer. Hiervoor werden enkel 

personen die een financieel verlies leden beschouwd als slachtoffer. Daarnaast maakte de wet het 

mogelijk dat identiteitsdiefstal kon worden bestraft met een gevangenisstraf tot maximum 15 jaar een 

maximum geldboete van 250.00 dollar164.  

 

§2. State vs. Leyda 

Een verduidelijking van de wijze waarop bewoordingen van de ‘Identity Theft and Assumption Act’ 

moeten worden geïnterpreteerd, werd gegeven in de zaak State vs. Leyda165.  

 

Deze zaak van het Washington Supreme Court ging over een man die samen met een vriend een 

kredietkaart verkreeg van een vrouw. De kredietkaart werd enkele keren (op verschillende dagen) 

succesvol gebruikt, maar bij een nieuwe poging loopt het mis en wordt de man gevat door de politie.  

 

De man, Leyda, werd identiteitsdiefstal ten laste gelegd. Opmerkelijk was dat deze tenlastelegging niet 

eenmaal, maar viermaal gebeurde (voor elk feit afzonderlijk). Zowel in eerste aanleg als in beroep werd 

Leyda veroordeeld op alle tenlasteleggingen. Hierna trok Leyda naar het Washington Supreme Court. 

 

Leyda betwiste de geldigheid van zijn veroordeling omdat hij van oordeel was dat hij op basis van de 

bewoordingen van de wet niet kon worden veroordeeld voor identiteitsdiefstal. De Identity Theft 

Statue bepaalt immers dat: 

“no person may knowingly obtain, possess, use, or transfer a means of identification 

or financial information of another person, living or dead, with the intent to commit, 

or to aid or abet, any crime”.  

                                                           
164 MAY, D. A. en HEADLEY, J. E., Identity theft, New York, Peter Lang, 2004,  
165 STATE V. LEYDA, STATE of Washington, Respondent, v. Steven Edward LEYDA, Petitioner, No. 75889-2, 2006, 
http://caselaw.findlaw.com/wa-supreme-court/1220663.html;  M. DOBBELAERE, Onderzoek naar de 
wenselijkheid van een Belgische en/of Europese regelgeving over “IDENTITY THEFT”, masterproef Rechten 
Universiteit Gent, 2009-10, 82-83.  
 

http://caselaw.findlaw.com/wa-supreme-court/1220663.html
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De beklaagde betwiste dat dit artikel toepasselijk was op zijn concrete situatie, omdat volgens hem de 

strafbaarstelling diende te draaien rond het onrechtmatig in bezit krijgen van de kredietkaart (obtain), 

veeleer dan elke keer voor het gebruik ervan (use). Gezien identiteitsdiefstal hem vier keer ten laste 

werd gelegd, was dit volgens Ledya dan ook een schending van het non bis in idem beginsel. De staat 

argumenteerde dat de wetgeving wel degelijk voorzag dat elke keer een gestolen kredietkaart gebruikt 

werd, hier een afzonderlijk strafbaar feit uitvolgde.  

 

Het Washington Supreme Court gaf Leyda gelijk. Het Hof stelde dat het woord ‘use’ in de wetgeving 

één van de vormen is waarop een identiteit kan worden gestolen, maar eens eenmaal aan een vorm 

voldaan is, dan is het misdrijf gepleegd. Of men nu eenmalig of meermaals gebruik maakt van een 

gestolen kredietkaart, identiteitsdiefstal kan slecht eenmaal gevorderd worden. Hierdoor kon 

identiteitsdiefstal slechts eenmaal aan Leyda ten laste worden gelegd. Het Washington Supreme Court 

merkte verder nog op dat indien Ledya meerdere identiteitsdocumenten had gestolen, hij voor deze 

feiten wel afzonderlijk kon worden aangeklaagd.  

 

§3. Flores-Figueroa v. United States 

Een andere zaak waarin de bewoordingen van de wetgeving werden verduidelijkt, was de zaak Flores-

Figueroa v. United States166. In deze zaak werd nagegaan of er moest bewezen worden dat een 

beklaagde ‘wetens en willens’ op de hoogte was dat hij een valse identiteit bezat of gebruikte, om 

strafbaar te zijn voor identiteitsdiefstal.  

 

Ignacio Flores-Figueroa werd veroordeeld wegens identiteitsdiefstal. De man was echter van oordeel 

dat zijn veroordeling onterecht was en ging in beroep. Hij argumenteerde dat de aanklager niet had 

bewezen dat hij kennis had van de valse identiteit of dat hij bewust en wetens en willens de valse 

identiteit had aangenomen en gebruikt. In beroep werd de veroordeling echter bevestigd. De 

appelrechter was van oordeel dat de aanklager niet noodzakelijk hoefde te bewijzen dat Flores-

Figueroa wist dat de identiteit die hij gebruikte aan een ander toebehoorde.   

 

De man kon zich niet neerleggen bij zijn veroordeling en trok naar het United States Supreme Court. 

Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaf, in een omstreden uitspraak, Flores-Figueroa gelijk. Het Hof was 

                                                           
166 IGNACIO CARLOS FLORES-FIGUEROA, Petitioner, v. UNITED STATES, No. 08-108, 2009, 

http://www.justice.gov/osg/briefs/2008/3mer/2mer/2008-0108.mer.aa.pdf; M. DOBBELAERE, Onderzoek naar de 
wenselijkheid van een Belgische en/of Europese regelgeving over “IDENTITY THEFT”, masterproef Rechten 
Universiteit Gent, 2009-10, 83-84.   
 

http://www.justice.gov/osg/briefs/2008/3mer/2mer/2008-0108.mer.aa.pdf


98 
 

van oordeel dat de aanklager weldegelijk moest bewijzen dat de identiteit wetens en willens werd 

misbruikt door de beklaagde. De wet bepaalt immers: 

“no person may knowingly obtain, possess, use, or transfer a means of identification 

or financial information of another person, living or dead, with the intent to commit, 

or to aid or abet, any crime”.  

 

De meerderheid van het Supreme Court vond dat men bij normale lezing van het artikel niet anders 

kon dan besluiten dat ‘knowingly’ wel degelijk een voorwaarde vormde om van identiteitsdiefstal te 

kunnen spreken en dat dit dus bewezen diende te worden. Het Hooggerechtshof besloot, onder meer, 

het volgende:  

“There are strong textual reasons for rejecting the Government's position. As a matter 

of ordinary English grammar, it seems natural to read the statute's word "knowingly" 

as applying to all the subsequently listed elements of the crime. The Government 

cannot easily claim that the word "knowingly" applies only to the statutes first four 

words, or even its first seven. It makes little sense to read the provision's language as 

heavily penalizing a person who "transfers, possesses, or uses, without lawful 

authority" a something, but does not know, at the very least, that the "something" 

(perhaps inside a box) is a "means of identification." Would we apply a statute that 

makes it unlawful "knowingly to possess drugs" to a person who steals a passenger's 

bag without knowing that the bag has drugs inside?” 

 

§4. Wetgeving Staten 

Naast de federale Identity Theft and Assumption Act, hebben ook zo goed als alle staten in afzonderlijke 

wetgeving voorzien. Hoe deze wetgeving er in de verschillende staten specifiek uitziet zou ons te ver 

leiden. Evenwel dient algemeen te worden opgemerkt dat de wetgeving in de staten in sommige 

gevallen verschilt van de federale wetgeving. Daarnaast dient ook te worden opgemerkt dat er in 

sommige staten zeer specifieke wetgeving bestaat voor een bepaalde vorm van identiteitsdiefstal167.  

                                                           
167 M. DOBBELAERE, Onderzoek naar de wenselijkheid van een Belgische en/of Europese regelgeving over “IDENTITY 
THEFT”, masterproef Rechten Universiteit Gent, 2009-10, 86-87.   
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Hoofdstuk 6. Noodzaak aan een wetgevende tussenkomst inzake 

identiteitsdiefstal?  

Afdeling 1. Algemene opmerking 

Nagaan of er een noodzaak is aan een wetgevende tussenkomst inzake identiteitsdiefstal, is een beetje 

als kaartlezen zonder kompas. Dit komt omdat er in België geen cijfers beschikbaar zijn over de omvang 

van het fenomeen. Zelfs de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid heeft geen cijfers beschikbaar 

betreffende het aantal gepleegde identiteitsdiefstallen, het aantal vervolgingen en het aantal 

veroordelingen.  

 

Hoe groot het probleem van identiteitsdiefstal werkelijk is, valt dus niet te zeggen. Men heeft enkel 

aanwijzingen waaruit men enkele veronderstellingen zou kunnen maken. Deze indicaties kunnen 

gevonden worden in de Politiële Criminaliteitsstatistieken (hacking, informaticabedrog, 

betaalkaartfraude, enzovoort), in de omvang van identiteitsdiefstal in het buitenland (bijvoorbeeld 

Nederland) of in de vele berichten die in de media verschijnen over het onderwerp.  

 

Op basis van deze aanwijzingen mag men veronderstellen dat identiteitsdiefstal wel degelijk een 

probleem vormt. Echter met harde cijfers kan men dit niet bewijzen. Om meer zekerheid te verkrijgen 

over de omvang van identiteitsroof is het noodzakelijk dat hier specifiek onderzoek naar gedaan wordt. 

Dit kan doormiddels een grote slachtofferenquête specifiek over identiteitsdiefstal, naar analogie met 

de onderzoeken die door PwC in Nederland werden uitgevoerd op vraag van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties.   

 

Afdeling 2. Voor- en tegenargumenten betreffende een wetgevende tussenkomst inzake 

identiteitsdiefstal 

§1. Onduidelijkheid over het begrip 

Het Strafwetboek kent het verschijnsel identiteitsroof niet. Aangezien het Strafwetboek deze 

criminaliteitsvorm niet afbakent, is ruimte ontstaan voor onduidelijkheid over de precieze inhoud van 

het begrip identiteitsdiefstal. Zoals eerder besproken is er een discrepantie tussen de zienswijze van de 

Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid en een groot deel van de (buitenlandse) rechtsleer.  
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Ook de overheid weet zelf niet exact wat het begrip identiteitsdiefstal inhoudt. Dit blijkt bijvoorbeeld 

uit een antwoord dat toenmalig minister van Justitie Jo Vandeurzen gaf tijdens een bijeenkomst van de 

Commissie voor de Justitie in 2008. Toen definieerde de minister identiteitsdiefstal als volgt168: 

“Identiteitsdiefstal kan worden gedefinieerd als elk type misdrijf dat bestaat uit het 

bedrieglijk verkrijgen en gebruiken van de identiteit van een andere persoon met de 

bedoeling fraude te plegen of andere  criminele activiteiten uit te voeren, gewoonlijk 

om economische winst te maken.” 

 

Deze omschrijving van identiteitsdiefstal is duidelijk verschillend van de omschrijving die door de eigen 

diensten van de minister wordt gebruikt. Bovendien gebruikte de minister identiteitsdiefstal en 

identiteitsfraude als synoniemen voor elkaar.  

 

Indien identiteitsdiefstal op duidelijke en ondubbelzinnige wijze zou worden geformuleerd in de 

strafwet, wordt alle ruimte voor onduidelijkheid weggenomen. Bovendien is een duidelijke 

strafbaarstelling het beginpunt van de strafrechtsketen (opsporing – vervolging – straftoemeting)169. 

Voor een coherente bestrijding van deze criminaliteitsvorm zou men een duidelijke 

begripsomschrijving als noodzakelijk kunnen beschouwen.  

 

Daarnaast zou op deze wijze ook de omvang van het fenomeen identiteitsdiefstal in kaart kunnen 

worden gebracht. Dit omdat zowel de Politiële Criminaliteitsstatistieken, de statistisch analisten van 

het Openbaar Ministerie, als ook de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid hun statistieken bijhouden 

op basis van de bepalingen in de strafwet. Uiteraard mag dit evenwel geen doel op zich zijn.  

 

§2. De huidige strafbepalingen lijken te volstaan 

In de Commissie voor de Justitie zei op 20 januari 2014 toenmalig minister van Justitie Annemie 

Turtelboom het volgende:170  

“Identiteitsfraude is een slinkse manier om de persoonlijke gegevens van iemand te 

verwerven, teneinde zich vervolgens op een geloofwaardige manier als de betrokken 

persoon voor te doen en met de valse identiteit de betrokkene op te lichten. Het is een 

van de grootste tendensen van de voorbije jaren. […] In België bestaat inderdaad geen 

                                                           
168 Hand. Kamer Commissie voor de Justitie 2008-2009, 2 december 2008, 9. 
169 D. REYNDERS, M. TAEYMANS en W. CRUYSBERGHS, “Identiteit en diefstal van identiteit” in J. DENOLF (ed.), 
Identiteitsfraude. Misdrijf van de toekomst?, Brussel, Politeia, 2005, (31) 39. 
170 Hand. Kamer Commissie voor de Justitie 2013-2014, 20 januari 2014 , 34-35. 
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specifieke wetgeving over identiteitsfraude. Wij hebben echter wel heel wat andere 

strafbepalingen, waardoor wij identiteitsfraude goed kunnen bestraffen en waardoor 

de parketten aangeven dat zij heel wat middelen in handen hebben om tot efficiënte 

sancties over te gaan. Zij kunnen zich beroepen op valsheid in geschrifte, op het 

gebruik van valse stukken, op valsheid in informatica, op informaticabedrog, op valse 

naamdracht of op oplichtingen. Dat zijn slechts een aantal aspecten uit het 

Strafwetboek, uit de huidige strafbepalingen, die voor de bestraffing van 

identiteitsfraude kunnen worden aangewend. Daardoor verklaart het openbaar 

ministerie dat de parketten er goed in slagen met de bestaande artikelen uit het 

Strafwetboek het probleem effectief en efficiënt aan te pakken. Er is volgens het 

openbaar ministerie op dit moment dan ook geen nood aan een automatische [sic.] 

incriminatie van identiteitsfraude. Wij moeten dat evenwel constant aan de huidige 

evolutie blijven toetsen. Aangezien er geen automatische incriminatie van het 

probleem is, kunnen wij ook geen exacte cijfers geven. Wij moeten in de toekomst het 

probleem wel opvolgen in het licht van de huidige strafbepalingen. Op dit ogenblik is 

er voor de parketten echter geen nood aan een andere benadering van de 

problematiek. […] Samengevat, volgens de parketten zijn er tegenwoordig voldoende 

middelen, dus wettelijke bepalingen, om de problematiek efficiënt te bestrijden. 

Uiteraard moet het probleem opgevolgd blijven, want op het ogenblik dat de 

parketten het signaal geven dat dit niet meer het geval is, moet de wetgeving effectief 

worden aangepast.” 

 

Concreet stelde de voormalige minister van justitie dat een afzonderlijke delictsomschrijving voor 

identiteitsdiefstal (door haar identiteitsfraude genoemd) niet aan de orde is. De parketten geven aan 

dat de problematiek met de huidige strafbepalingen kan worden aangepakt. Evenwel sluit de minister 

niet uit dat aanpassingen aan de wetgeving in de toekomst wel noodzakelijk kunnen zijn.  

 

De stelling van de minister, dat de huidige strafbepalingen lijken te volstaan om identiteitsdiefstal te 

bestraffen, lijkt ook te worden ondersteund door enkele voorbeelden uit de rechtspraak.  

 

Zo kan onder andere verwezen worden naar het vonnis van de Gentse Correctionele Rechtbank van 21 

september 2011171. De feiten van het arrest waren de volgende. Mevrouw I.L. nam in maart 2010 

                                                           
171 Corr. Gent 21 september 2011, NC 2014, 68, noot F. DELBAR.  
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ontslag bij bouwbedrijf D., waar ze marketing manager was. Naar eigen zeggen deed ze dit omwille van 

herhaaldelijk pestgedrag van haar toenmalige werkgever, de heer K.M. De partner van mevrouw I.L., 

de heer D.L., leverde via de BVBA waarvan hij zaakvoerder was diensten aan de bouwfirma van K.M. 

Ook deze samenwerking werd na een discussie beëindigd in 2010. Uit frustratie, omwille van haar 

ontslag,  maakte mevrouw I.L. een Facebookaccount aan op naam van haar voormalige werkgever. 

Eveneens maakte ze een profiel aan met de verzonnen naam ‘Daisy Seuil’, en postte onder deze naam 

pikante berichten op de Facebookpagina van K.M., om te laten uitschijnen dat deze een 

buitenechtelijke relatie had. Mevrouw I.L. maakte nog een derde Facebookprofiel aan, dit keer onder 

de verzonnen naam ‘Jeremy Boel’.  Via deze account postte ze berichten op de echte Facebookpagina 

van het bouwbedrijf van de heer K.M., waarbij ‘Jeremy Boel’ K.M. eveneens beschuldigde van een 

buitenechtelijke relatie.  De account aangemaakt onder de naam K.M. werd na een klacht door 

Facebook zelf verwijderd, evenwel werd reeds enkele dagen later een nieuw vals Facebookprofiel 

aangemaakt op naam van de heer K.M. Ook dit profiel werd na een klacht verwijderd.  

 

Ook de partner van mevrouw I.L, de heer D.L., liet zich niet onbetuigd. Zonder dat I.L. hiervan afwist, 

schreef hij zich in voor een ‘bouwavond’ die georganiseerd werd door het bedrijf van de heer K.M. Bij 

deze inschrijving maakte hij gebruik van de familienaam van de voormalige werkgever van zijn partner, 

voorafgegaan door de vermelding ‘Kabouter’, met adres ‘Rode paddenstoel 7’ en e-mailadres 

‘kabouter-m.@d.be’.   

 

Tegen dit alles diende de heer K.M. een klacht met burgerlijke partijstelling in bij de onderzoeksrechter 

te Gent. Na een onderzoek bij Telenet konden aan de hand van het IP-adres mevrouw I.L. en de heer 

D.L. worden geïdentificeerd, zij bekenden de feiten onmiddellijk. Voor de correctionele rechtbank te 

Gent werden ze gedagvaard voor de volgende tenlasteleggingen: 

- Valsheid in informatica (art. 210bis Sw.)  

- Valse naamdracht (art. 231 Sw.) 

- Belaging (art. 442bis Sw.) 

- Eerroof (art. 443 e.v. Sw.) 

- Inbreuken op de art. 1, 2, 145 § 3bis, art. 147, 150 en 165 van de wet van 13 juni 2005 

betreffende elektronische communicatie 

 

Mevrouw I.L. werd veroordeeld voor alle ten lastenleggingen, haar partner de heer D.L. werd 

vrijgesproken. In dit vonnis heeft de rechter aanvaard dat het aanmaken van een vals Facebookprofiel 

en het posten van valse berichten via deze account, waar iedereen toegang toe heeft, dient te worden 
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beschouwd als manipulatie van juridisch relevante computergegevens. Het Hof van Beroep bevestigde 

dit vonnis. De rechter was streng voor de beklaagde172: 

“Sociale netwerksites mogen niet dienen om persoonlijke vetes af te rekenen, noch 

om niet enkel valse profielen aan te maken maar om zelfs de virtuele identiteit van 

een ander persoon aan te nemen. Zo heeft de eerst beklaagde zich niet enkel 

voorgedaan als de burgerlijke partij met overname van zijn foto én van zijn volledige 

gezinssituatie maar heeft zij ook zijn volledige identiteit en professionele situatie en 

wezen overgenomen. Sociale netwerksites dienen dan ook beschermd te worden 

tegen gebruikers die valse profielen aanmaken en bestaande identiteiten overnemen 

dit met het uitsluitend oogmerk om andere personen zoveel mogelijk schade te 

berokkenen en dit zowel op professioneel als op privé vlak”. 

 

Ook kan verwezen worden naar het vonnis van 14 mei 2007 van de Correctionele Rechtbank te 

Dendermonde. De feiten die aanleiding gaven tot dit vonnis, zijn de volgende. In verschillende 

bankfilialen werden kaartlezers voorzien van een opzetstuk dat de magneetstrook van de bankkaarten 

kopieerde (skimmen). Tegelijkertijd registreerde een kleine camera, die bovenaan in de geldautomaat 

verstopt zat, de door nietsvermoedende klanten ingetikte pincodes. Met de verkregen gegevens werd 

vervolgens geld van de rekening van de kaarthouders afgehaald173.  

 

In dit vonnis oordeelde de rechter dat de verdachten zich schuldig hadden gemaakt aan 

informaticabedrog doordat zij bankkaarten kopieerden met aanwending van technische middelen, en 

de verkregen kopieën gebruikten met het doel zich gelden die aan een ander toebehoorden toe te 

eigenen174.   

 

Verder kan ook nog verwezen worden naar andere voorbeelden die in dit werkstuk worden 

aangehaald. Bijvoorbeeld de zaak van de Ghanese voetballer Kwasi Appiah en zaak van de Aalsterse 

advocaat Bart De Maeseneir, in beide gevallen kon de dader worden veroordeeld.  

 

§3. Nullum crimen sine lege 

Het legaliteitsbeginsel, geen misdrijf zonder wet, vormt het ankerpunt van ons strafrecht. Het houdt in 

dat enkel de wet gedragingen strafbaar kan stellen. Uit art. 7 juncto art. 15, 2 EVRM blijkt dat dit zelfs 

                                                           
172 F. DELBAR, “Wie gelooft er in sprookjes? Over het gebruik van een fictief Facebookprofiel en e-mailadres”, NC 
2013, afl. 1, 74.  
173 Corr. Dendermonde 14 mei 2007, T.Strafr 2007, 403. 
174 J. KEUSTERMANS en T. DE MAERE, “Tien jaar wet informaticacriminaliteit”, RW 2010-11, afl. 14, (562) 564. 
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een absoluut mensenrecht is, er kan in geen enkele omstandigheid van worden afgeweken. Ook art. 14 

Gw. en art. 2, al. 1 Sw. vermelden dit principe. Het legaliteitsbeginsel vereist dat de wetgever in 

voldoende nauwkeurige, duidelijk en rechtszekerheid biedende bewoordingen bepaalt welke feiten 

strafbaar worden gesteld, zodat, enerzijds, degene die een gedrag aanneemt, vooraf op afdoende wijze 

kan inschatten wat het strafrechtelijke gevolg van dat gedrag kan zijn en, anderzijds, aan de rechter 

geen al te grote beoordelingsvrijheid wordt gelaten175.  

 

Hieruit volgt dat de rechter de strafwet enkel mag interpreteren, niet uitbreiden. Bovendien moet de 

strafwet in principe restrictief worden geïnterpreteerd. Logischerwijs houdt dit een verbod in op de 

analoge interpretatie van de strafwet. Als de tekst van de wet niet duidelijk is, mag de rechter evenwel 

buiten de tekst om zoeken naar de bedoeling van de wetgever, de zogenaamde teleologische 

interpretatie van de strafwet. Essentieel hierbij is dat de rechter geen nieuwe regels mag scheppen, er 

moet steeds voldoende zekerheid voorhanden zijn over de wil van de wetgever176.  

 

De teleologische interpretatie van de strafwet kan op twee wijzen plaatsvinden: op extensieve wijze 

en op evolutieve wijze. Een voorbeeld van een extensieve interpretatie van de strafwet is onder meer 

het misdrijf valsheid in geschriften dat in de praktijk ook wordt toegepast bij het vervalsen van 

nummerplaten. Een voorbeeld van een evolutieve interpretatie van de strafwet is de vraag of 

computerprogramma’s zaken zijn die vatbaar zijn voor diefstal. Voor de invoering van de specifieke 

delictsomschrijvingen voor informaticacriminaliteit werd op deze vraag doorgaans bevestigend 

geantwoord. Zo werd het afhalen van geld met een gestolen bankaart (na het kraken van de code) 

gekwalificeerd als diefstal met valse sleutel. Tegenwoordig wordt dit gekwalificeerd als 

informaticabedrog (zie supra). Hetzelfde geldt voor skimmen177.  

 

Het is niet steeds even eenvoudig het onderscheid te maken tussen de verboden analoge interpretatie 

van de strafwet en de toegelaten teleologische interpretatie van de strafwet. Ook op het gebied van 

identiteitsroof heeft de strafrechter de strafwet al moeten interpreteren. Denk bijvoorbeeld aan het 

begrip ‘openbaar’ bij valse naamdracht, of ‘juridisch relevante gegevens’ bij valsheid in informatica. 

Tot nu toe werden de interpretaties van de rechtspraak weinig gecontesteerd, maar hoelang kan dit 

nog doorgaan? Identiteitsdiefstallen worden steeds complexer, hierdoor is het niet ondenkbaar dat op 

een bepaald moment de toegestane teleologische interpretatie van de strafwet niet langer zal 

                                                           
175 C. VAN DEN WYNGAERT, Straf en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2009, 76. 
176 C. VAN DEN WYNGAERT, Straf en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2009, 82-84. 
177 C. VAN DEN WYNGAERT, Straf en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2009, 84-86. 
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volstaan. Zodoende is het mogelijk dat een bepaalde moreel laakbare handeling niet zou kunnen 

worden bestraft door het ontbreken van een autonome incriminatie voor identiteitsdiefstal.  

 

§4. Complexiteit van het gecombineerd aanwenden van wetsartikels  

Uit de rechtspraak blijkt dat identiteitsdiefstal vaak wordt bestraft door verschillende 

delictsomschrijvingen met elkaar te combineren. Een Facebookprofiel in naam van iemand anders 

aanmaken kan al gauw leiden tot valsheid in informatica, aanmatiging van een naam, laster en eerroof, 

belaging en belaging via telecommunicatie. Het is misschien handiger om dergelijke gedragen door 

middel van één specifieke delictsomschrijving te bestraffen.  

 

Dit heeft bovendien ook het voordeel van duidelijkheid naar de burger toe. Iemand die een vals 

Facebookprofiel aanmaakt, beseft vaak wel dat het niet helemaal correct is wat hij of zij doet, maar 

niet dat dit door de combinatie van verschillende incriminaties tot zware straffen kan leiden.  

 

§5. Identiteitsdiefstal als verzwarende omstandigheid 

In de meeste gevallen maakt een identiteitsdiefstal twee soorten slachtoffers, namelijk primaire en 

secundaire slachtoffers. De wetsbepalingen die worden gebruikt om identiteitsdiefstal te bestrijden 

hadden meestal maar één soort slachtoffer voor ogen.  

 

Een gewone oplichting, bijvoorbeeld, maakt één soort slachtoffers, namelijk degene die wordt 

opgelicht. Een oplichting waarbij ook sprake is van identiteitsdiefstal, maakt meestal twee soorten 

slachtoffers: degene die wordt misleid door een voorstelling van identiteit die is ontstaan door gebruik 

te maken van de identificatiegegevens van een identificeerbaar rechtsobject (dus degene die wordt 

opgelicht) én degene wiens identificatiegegevens werden gebruikt hiervoor.  

 

Om deze reden kan men argumenteren dat identiteitsdiefstal een verzwarende omstandigheid moet 

zijn. Identiteitsroof is in die optiek als het ware een extra element bij een misdrijf. Uiteraard is dit een 

beleidskeuze waarin de wetgever volkomen vrij is.  

 

Overigens werd deze mogelijkheid al vermeld in het parlement. In de Commissie voor de Justitie zei 

voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck in 2011 hierover het volgende 178:  

                                                           
178 Hand. Kamer Commissie voor de Justitie 2010-2011, 4 mei 2011, 18-20. 
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“[…] qui nécessitent encore une adaptation du droit pénal belge, comme la création 

du concept de vol d’identité en tant qu’infraction autonome ou comme circonstance 

aggravante[…]” 

 

Afdeling 3. Wat doet de Europese Unie? 

Ook binnen de Europese Unie is er geen eensgezindheid over de betekenis van het begrip 

identiteitsdiefstal. Dit bleek onder andere uit een door de Europese Commissie aangevraagde studie 

die naging wat de impact zou zijn van een wettelijk kader betreffende identiteitsdiefstal. De 

onderzoekers stelden het volgende179:  

It is clear from this review of the meaning of ‘identity theft’ and various of the 

legal definitions of the term that are currently in use, as well as those that might 

be proposed, that the absence of a common definition of identity theft is an 

impediment to developing a strategy at an EU level to combat this problem. 

  

Met andere woorden zolang er geen gemeenschappelijke definitie is voor het begrip identiteitsdiefstal, 

vormt dit een hinderpaal bij de ontwikkeling van een Europese strategie ter bestrijding van dit 

probleem.  

 

Niet tegenstaande het gebrek aan een gemeenschappelijke definitie, heeft de Europese Unie zich wel 

al gebogen over het probleem identiteitsdiefstal. Zo voorzag het Programma van Stockholm uit 2009, 

dat een planning was voor het te verrichten werk in de periode 2010-2014, dat de Europese Commissie 

een strategie betreffende identiteitsmanagement zou ontwikkelen, inclusief een wetsvoorstel 

betreffende de strafbaarstelling van identiteitsdiefstal. Dit werd gesteund door de conclusies van de 

Raad van de Europese Unie van 2 en 3 december 2010. Evenwel maakte de Raad gebruik van het 

concept ‘identity-related crimes’, dit om alle discussies betreffende de exacte betekenis van termen als 

identiteitsdiefstal en identiteitsfraude te vermijden.  

 

Identiteitsdiefstal heeft ook een rol gespeeld in een aantal wetgevende initiatieven. Zo wordt 

identiteitsdiefstal vermeld in de overwegingen van richtlijn 2013/40/EU van 12 augustus 2013 over 

                                                           
179 CSES, Study for an Impact Assessment on a Proposal for a New Legal Framework on Identity Theft, Kent, 
European Commission, 2012, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-
crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/final_report_identity_theft_11_december_2012_en.pdf,  19. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/final_report_identity_theft_11_december_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/final_report_identity_theft_11_december_2012_en.pdf


107 
 

aanvallen op informaticasystemen. Ook bij de eIDAS regulation en bij het voorgestelde Data Protection 

package speelt identiteitsdiefstal een rol.  

 

Evenwel zit een concrete strafbaarstelling voor identiteitsdiefstal er niet onmiddellijk aan te komen op 

Europees niveau. De Belgische wetgever dient dus zeker niet op Europa te wachten.  

 

Afdeling 4. Geen zwart-wit verhaal 

Besluitend kan men stellen dat de noodzaak aan een wetgevend initiatief inzake identiteitsdiefstal geen 

zwart-wit verhaal is. Enerzijds is een duidelijke delictsomschrijving noodzakelijk voor het ingang zetten 

van de strafrechtsketen, anderzijds lijkt de rechtspraak met de bestaande strafbepalingen erin te slagen 

het fenomeen identiteitsdiefstal te kunnen beteugelen. De vraag is evenwel hoelang dit nog mogelijk 

is zonder het legaliteitsbeginsel met de voeten te treden.  

 

Daarnaast kan het nuttig zijn een autonome incriminatie voor identiteitsdiefstal in te voeren om zo de 

complexiteit van het gecombineerd aanwenden van wetsartikels te vermijden. Bovendien verbetert dit 

de beeldvorming over deze criminaliteitsvorm en de duidelijkheid voor de burger.  

 

Eveneens valt het te overwegen om identiteitsdiefstal als een verzwarende omstandigheid in te voeren. 

Dit omdat er bij identiteitsdiefstal vaak primaire en secundaire slachtoffers zijn.  

 

Binnen de Europese Unie is er geen eensgezindheid over de betekenis van het begrip identiteitsdiefstal. 

Dit bemoeilijkt de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie ter bestrijding van dit probleem. 

Hoewel het één van de doelstellingen van het Programma van Stockholm uit 2009 was, om een 

wetsvoorstel betreffende de strafbaarstelling van identiteitsdiefstal te ontwikkelen, zit een concrete 

strafbaarstelling voor identiteitsdiefstal er niet onmiddellijk aan te komen op Europees niveau.  

 

Op Belgisch niveau is het hoe dan ook noodzakelijk dat er een eensgezinde en duidelijke omschrijving 

voor het begrip identiteitsdiefstal komt. Zodoende kan men (eindelijk) de concrete omvang van dit 

probleem onderzoeken. Dit is nodig vooraleer men gelijk welke wetgevend  initiatief kan nemen. 
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Besluit 

Identiteit is wat ons eigen maakt, wat ons onderscheidt van anderen. Deze identiteit bestaat uit een 

administratieve identiteit en een biografische identiteit. De persoonlijke informatie die ons van 

anderen onderscheidt, kunnen we identificatiegegevens noemen. Deze identificatiegegevens kunnen 

algemene of unieke fysieke en biometrische gegevens zijn, of formeel functionele gegevens of 

profielgegevens. Elkeen heeft slechts één unieke identiteit waarvan verschillende online (pseudo) 

identiteiten een onderdeel kunnen uitmaken. Ook rechtspersonen hebben een eigen identiteit.  

 

Deze identiteit kan ‘gestolen’ worden, dit heet identiteitsdiefstal. Over de precieze inhoud van het 

begrip identiteitsdiefstal bestaan uiteenlopende meningen. Dit is mogelijk omdat identiteitsdiefstal 

niet door een wet wordt gedefinieerd. Na het vergelijken van verschillende binnen en buitenlandse 

omschrijvingen voor identiteitsdiefstal werd het begrip in dit werkstuk omschreven als: 

Identiteitsdiefstal is het onrechtmatig verkrijgen, overdragen, bezitten of gebruiken 

van identificatiegegevens van een identificeerbaar rechtssubject en dit met de 

bedoeling een misleidende voorstelling van identiteit te doen ontstaan om ofwel voor 

zichzelf of voor een ander een financieel of een ander voordeel te behalen, of om een 

ander directe of indirecte schade te berokkenen, of om een ander bloot te stellen aan 

een risico op schade, of om allerhande strafbare feiten te verrichten.  

 

Het begrip identiteitsdiefstal werd ook onderscheiden van de begrippen identiteitsfraude en 

identiteitsmisdrijf. Bij identiteitsdiefstal verkrijgt (in ruime zin) en/of gebruikt men 

identificatiegegevens van een identificeerbaar rechtssubject met de bedoeling een misleidende 

voorstelling van identiteit te doen ontstaan. Identiteitsfraude daarentegen is het aannemen van een 

volledig fictieve identiteit of het vervalsen van de eigen identiteit met verzonnen gegevens. Een 

identiteitsmisdrijf is een misdrijf waarbij men een misleidende voorstelling van identiteit doet 

ontstaan, het is dus de overkoepelende term voor identiteitsdiefstal en identiteitsfraude.  

 

Er zijn verschillende vormen van identiteitsdiefstal. De meest bekende vorm is financiële 

identiteitsroof. Daarnaast bestaan ook criminele identiteitsdiefstal, synthetische identiteitsdiefstal, 

medische identiteitsdiefstal en kinderidentiteitsdiefstal. De meest tot verbeelding sprekende vorm van 

identiteitsdiefstal is waarschijnlijk identiteitsklonen. Bij identiteitsklonen wordt de identiteitsdief als 

het ware letterlijk de persoon van het slachtoffer.  
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Identiteitsdieven gebruiken verschillende methodes bij de uitvoering van hun misdrijf. Deze methodes 

werden onderverdeeld in methodes om identificatiegegevens te verkrijgen (in ruime zin) enerzijds en 

methodes om Identificatiegegevens te gebruiken anderzijds. Enkele methodes om identificatie 

gegevens te verkrijgen zijn: aankopen van identificatiegegevens, dumpster diving, shoulder surfing, 

social engineering, pharming, skimmen, data harvesting, data breach, identity breeding, enzovoort. 

Enkele methodes om identificatiegegevens te gebruiken zijn: verkopen van identificatiegegevens, 

oplichting en fraude in het algemeen, overnemen van bestaande accounts, openen van nieuwe 

accounts, betaalkaartfraude, postfraude, nummerplaatfraude, catfishing, ghosting, enzovoort.   

 

Vervolgens werd gekeken welke gevaren identiteitsdiefstal inhoudt. Hiervoor werd in eerste instantie 

gekeken naar de omvang van deze criminaliteitsvorm. Hierbij werd vastgesteld dat er in België geen 

cijfers beschikbaar zijn betreffende de omvang van identiteitsroof. Dit komt omdat het registreren van 

criminaliteit gebaseerd is op de delictsomschrijvingen uit het Strafwetboek. Aangezien 

identiteitsdiefstal niet in het Strafwetboek voorkomt, worden er ook geen gegevens over bij gehouden. 

In de politiële criminaliteitsstatistieken kan men enkele indicaties vinden betreffende de omvang van 

identiteitsdiefstal in België, maar het in onmogelijk om op basis hiervan uitspraken te doen. Om deze 

reden werd gebruik gemaakt van cijfers uit Nederland en de Verenigde Staten van Amerika. Uit deze 

cijfers bleek dat identiteitsroof een niet te onderschatten probleem is en nog steeds in omvang 

toeneemt. Het aantal slachtoffers dat gemaakt wordt door dit criminaliteitsverschijnsel en de kosten 

dit hiermee gepaard gaan zijn niet te onderschatten.  

 

Ook werd gekeken welke slachtoffers identiteitsroof maakt om de gevaren ervan te kunnen inschatten. 

Identiteitsdiefstal maakt altijd primaire slachtoffers, dit zijn diegene wiens identificatiegegevens 

worden verkregen en/of worden gebruikt. Meestal maakt de identiteitsdief ook secundaire 

slachtoffers, dit zijn diegene wie zich laten misleiden door het gebruik van de verkregen 

identificatiegegevens en de hierdoor ontstane voorstelling van identiteit. Ook werd gekeken wie de 

slachtoffers precies zijn en welke gevolgen een diefstal van identiteit met zich meebrengt. De gevolgen 

kunnen worden onderscheiden in financiële gevolgen, emotionele gevolgen en praktische gevolgen.  

 

Ter afronding van de bepaling van de gevaren van identiteitsdiefstal werd ook gekeken naar de 

mogelijke toekomstige gevaren. Hier werd stilgestaan bij de toename van het aantal data breaches 

door bedrijven. Op deze wijze komt steeds vaker en steeds meer persoonlijke informatie in handen van 

criminelen. Daarnaast werd ook het gevaar van het mogelijke verlies van biometrische 

identificatiegegevens besproken. Biometrische identificatiegegevens worden als zeer betrouwbaar 

beschouwd omwille van hun onveranderlijke karakter, maar net daar schuilt ook het gevaar. Wat als 
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biometrische gegevens in handen komen van identiteitsdieven, kan een identiteit dan blijvend worden 

misbruikt?  

 

Na nagegaan te hebben wat identiteitsdiefstal is, welke methodes worden gebruikt door 

identiteitsdieven en wat de gevaren van identiteitsroof zijn, werd gekeken naar de wijze waarop 

identiteitsdiefstal in België wordt strafbaar gesteld. Identiteitsdiefstal wordt in België strafbaar gesteld 

door gebruik te maken van verschillende delictsomschrijvingen. De bepalingen omtrent diefstal kan 

met niet linea recta toepassen op het fenomeen identiteitsdiefstal. Men kan wel deze bepalingen 

gebruiken voor feiten die zich kunnen voordoen bij een identiteitsdiefstal, bijvoorbeeld het stelen van 

identiteitsdocumenten. Daarnaast kan, afhankelijk van de feiten, gebruik gemaakt worden van de 

strafbepalingen betreffende aanmatiging van ambten, van titels of van een naam, valsheid in 

geschrifte, in informatica en in telegrammen, misbruik van vertrouwen, verduistering, oplichting, 

informaticabedrog, computerinbraak en datamanipulatie, enzovoort.   

 

Wanneer gekeken werd naar de wijze waarop identiteitsdiefstal in het buitenland werd strafbaar 

gesteld, bleek dat de meeste landen van de Europese Unie, net als België, hiervoor geen afzonderlijke 

incriminatie hebben. Wel beschikken ze allemaal over andere relevante wetgeving voor het probleem 

identiteitsdiefstal. Wanneer men buiten Europa kijkt, is het opvallend dat Common law landen zoals 

Australië, Canada en de Verenigde Staten van Amerika wél een afzonderlijke strafbepaling voor 

identiteitsroof kennen.  

 

Twee landen werden in het bijzonder tegen het licht gehouden, namelijk Nederland en de Verenigde 

Staten van Amerika. Nederland had tot voor kort, net als België geen afzonderlijke strafbaarstelling 

voor identiteitsdiefstal (identiteitsfraude). Goed een jaar geleden argumenteerde de Nederlandse 

Minister van Veiligheid en Justitie nog dat een delictsomschrijving voor identiteitsfraude geen 

juridische toegevoegde waarde zou hebben. Intussen is er sinds enkele maanden wel een autonome 

incriminatie voor identiteitsfraude. In de Verenigde Staten van Amerika wordt identiteitsdiefstal al 

sedert 1998 strafbaar gesteld met een specifiek wetsartikel.  

 

Tenslotte werd getracht de globale probleemstelling van dit onderzoek te beantwoorden. De globale 

probleemstelling luidde:  

Is er een noodzaak aan een wetgevende tussenkomst inzake identiteitsdiefstal?  
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Het antwoord op deze vraag is geen zwart-wit verhaal. Enerzijds is een duidelijke delictsomschrijving 

noodzakelijk voor het ingang zetten van de strafrechtsketen, anderzijds lijkt de rechtspraak met de 

bestaande strafbepalingen erin te slagen het fenomeen identiteitsdiefstal te kunnen beteugelen. De 

vraag is evenwel hoelang dit nog mogelijk is zonder het legaliteitsbeginsel met de voeten te treden. 

Daarnaast kan het nuttig zijn een autonome incriminatie voor identiteitsdiefstal in te voeren om zo de 

complexiteit van het gecombineerd aanwenden van wetsartikels te vermijden. Eveneens valt het te 

overwegen om identiteitsdiefstal als een verzwarende omstandigheid in te voeren.  

 

Binnen de Europese Unie is er geen eensgezindheid over de betekenis van het begrip identiteitsdiefstal. 

Dit bemoeilijkt de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie ter bestrijding van dit probleem. 

Een concrete strafbaarstelling voor identiteitsdiefstal zit er niet onmiddellijk aan te komen.  

 

Op Belgisch niveau is het hoe dan ook noodzakelijk dat er een eensgezinde en duidelijke omschrijving 

voor het begrip identiteitsdiefstal komt. Zodoende kan men (eindelijk) de concrete omvang van dit 

probleem onderzoeken. Dit is nodig vooraleer men gelijk welke wetgevende tussenkomst kan doen.  
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