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Verschijningsvormen van identiteitsfraude en de strafrechtelijke aanpak 

daarvan 

 
Fraude met identiteitspapieren of het misbruiken van andermans identiteitsgegevens 

leidt tot veel ellende. Identiteitsfraude kent verschillende verschijningsvormen. Het is 

nog niet zo lang geleden dat in het Wetboek van Strafrecht bepalingen zijn gewijzigd en 

toegevoegd die de strafrechtelijke aanpak van misstanden met identiteit beogen te 

versterken. Slechts weinigen zijn bekend met deze bepalingen. Kennis die echter wel van 

belang is bij het doen van aangifte of bij het adviseren van gedupeerden.   

Bij identiteitsfraude kan het bijvoorbeeld gaan om het opgeven van de naam en het adres van 

een ander of het gebruiken van de creditcard van een ander, maar ook om het gebruik van een 

vals of vervalst identiteitsbewijs. Met een vals of vervalst identiteitsbewijs of door gebruik te 

maken van andermans identiteitsbewijs of andermans identiteitsgegevens kan men diensten of 

producten verkrijgen die anders niet verkrijgbaar zijn of zich de toegang verschaffen tot een 

gebouw dat anders niet mogelijk zou zijn. Identiteitsfraude kan voor degene wiens identiteit 

misbruikt is tot gevolg hebben dat voorvallen in systemen van de overheid of bedrijven ten 

onrechte op zijn naam staan. Ook kan gedacht worden aan de situatie dat een bank aan iemand 

geen hypotheek wil verstrekken omdat een fraudeur met het identiteitsbewijs van het 

slachtoffer diverse niet-afgeloste leningen heeft gesloten en hij nu ten onrechte als wanbetaler 

staat genoteerd. Er is een Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) 

dat slachtoffers helpt bij het verwijderen en vernietigen van ten onrechte over hen vastgelegde 

gegevens en het herstellen van andere gevolgen van identiteitsfraude. Het CMI spoort geen 

daders op, dat is een taak van de opsporingsdiensten zoals de politie. 
i
 

Art. 231 WvSr - identiteitsdocumenten 

Hierna staan belangrijkste strafbare gedragingen die in artikel 231 van het Wetboek van 

Strafrecht (hierna WvSr) genoemd zijn:  

1. Het vervalsen of valselijk opmaken van een reisdocument (zoals paspoort) of 

identiteitsbewijs (art. 231 lid 1); 

2. het ter beschikking stellen van een aan hem of een ander verstrekt identiteitsbewijs aan 

een derde om het door deze te doen gebruiken als ware het aan hem verstrekt (art. 231 lid 

1); 

3. Het voorhanden hebben van een reisdocument of identiteitsbewijs waarvan de verdachte 

weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat het vals of vervalst is (art. 321 lid 2). 

4. het gebruiken van het identiteitsbewijs van een ander, zonder daaraan wijzigingen aan te 

brengen, ook wel bekend als lookalike fraude (art. 231 lid 2);  

5. Het opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst reisdocument of 

identiteitsdocument (art. 321 lid 2).  

6. het opzettelijk gebruiken van een bij het bevoegd gezag als gestolen of anderszins vermist 

opgegeven reisdocument of identiteitsbewijs (art. 321 lid 2).  

 

Artikel 231a WvSr – misbruik biometrische gegevens 

Met behulp van artikel 231a WvSr worden gedragingen strafbaar gesteld die betrekking 

hebben op biometrische gegevens. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht het aanvragen 

van een identiteitsbewijs onder de naam van een ander met gebruikmaking van de eigen 

vingerafdrukken of het gebruik maken van de vingerafdrukken van een ander door deze door 

middel van een folie of silicone na te maken. Artikel 231a Sr anticipeert tot op zekere hoogte 



op te verwachten criminele ontwikkelingen. Het is belangrijk dat op de daarvoor 

voorgeschreven of geschikte momenten de controle van iemands identiteit goed wordt 

uitgevoerd en dat de betrokken medewerker de integriteit, echtheid en geldigheid van het 

document waarmee iemand zich identificeert, goed beoordeelt, zo nodig ondersteunt door 

apparatuur. 

 

Art. 231b WvSr – misbruik andermans identiteitsgegevens 

Met dit artikel wordt het misbruik van identificerende persoonsgegevens van iemand anders 

strafbaar gesteld. Deze strafbaarstelling vormt een aanvulling op de artikelen 231 en 231a 

WvSr. 

 

Artikel 321b WvSr luidt: 

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. 

 

Bij fraude met identificerende persoonsgegevens gaat het om fraude met alle gegevens 

waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, zoals (combinaties van) naam, adres, 

telefoonnummer, accounts, nicknames etc. Uit dat gebruik moet enig nadeel kunnen  ontstaan. 

Het nadeel kan vele vormen aannemen, zoals direct financieel nadeel, reputatieschade of 

schade door het vervuilen van (overheids)databases met valselijk aan een persoon gelinkte 

informatie. De strafbepaling geldt alleen bij gevallen waarbij men derden het idee geeft dat zij 

daadwerkelijk te maken te hebben met de persoon van wie de identiteit onterecht is 

aangenomen. Een eerste voorbeeld dat onder het bereik van deze strafbaarstelling valt, is de 

situatie waarin iemand willens en wetens en zonder toestemming de naam van een ander 

gebruikt en vervolgens onder die naam bij een bedrijf materieel huurt zonder dit materieel 

weer terug te brengen, als gevolg waarvan het bedrijf degene wiens naam is misbruikt, 

aansprakelijk stelt voor de schade die het daardoor heeft opgelopen. Een tweede voorbeeld dat 

onder de reikwijdte van artikel 231b Sr valt, is de situatie waarin iemand op naam van een 

ander en zonder diens instemming een account aanmaakt, en die ander op dat account 

(bijvoorbeeld een facebookaccount) in een kwaad daglicht stelt waardoor die ander 

reputatieschade lijdt. Een derde voorbeeld is degene die webshops oplicht door met 

identiteitsgegevens van een ander en daaraan gerelateerde e-mailadressen bestellingen plaatst 

en de bestelling laat bezorgen op het adres van degene wiens identiteitsgegevens misbruikt, 

gevolgd door het opwachten van de pakjesbezorger en het in ontvangst nemen van de 

bestelling.
ii
 Een vierde voorbeeld doet zich vaak voor bij CEO-fraude.

iii
 Bij CEO-fraude 

wordt vaak gebruik gemaakt van een gespoofd telefoonnummer en/of gespoofd emailadres. 

Degene die de email stuurt (of belt) zorgt ervoor dat degene die gemaild (of gebeld) wordt 

gefingeerde afzenderinformatie ziet. De persoon die gemaild (of gebeld) wordt, ziet dus een 

ander emailadres (of telefoonnummer) dan het echte emailadres (of telefoonnummer waarvan 

diegene mailt (of belt).
iv

 Indien iemand schade lijdt als gevolg van handelen in strijd met art. 

231b WvSr kan hij zich in het strafproces op grond van artikel 51f, eerste lid, van het 

Wetboek van Strafvordering geheel of gedeeltelijk met zijn vordering tot schadevergoeding 

als benadeelde partij voegen en kan hem een gang naar de civiele rechter bespaard blijven. 

Relatie tussen art. 231WvSr en art. 225 WvSr 

Artikel 231 WvSr moet worden beschouwd als een logische specialis van artikel 225 WvSr 

(valsheid in geschrifte). Doordat artikel 231 WvSr een specialis vormt ten opzichte van artikel 



225 WvSr, is er sprake van een situatie als bedoeld in artikel 55, tweede lid, WvSr en geldt de 

regel dat de bijzondere bepaling van artikel 231 WvSr de werking van de algemene bepaling 

van artikel 225 WvSr uitsluit. Gevolg: Indien de officier van justitie zijn tenlastelegging bij 

het vervalsen of valselijk opmaken van een identiteitsdocument „uitsluitend baseert op art. 

225 WvSr leidt dit tot ontslag van rechtsvervolging.
v
 Als bedrijven aangifte doen bij de politie 

is het derhalve zaak het juiste artikel te noemen. 

 

Praktijkcasus 

Deze bijdrage wordt afgesloten met een praktijk waarin artikel 225 WvSr wel kon worden 

toegepast. Verdachte is directeur van Bits of Freedom, een stichting die opkomt voor privacy 

en vrijheid van meningsuiting in de digitale wereld. Bij het verkrijgen van toegang tot (het 

gebouw van) de Tweede Kamer toonde hij een fake-identiteitskaart met identiteitsgegevens 

die niet stroken met zijn daadwerkelijke identiteitsgegevens. De kaart was geen erkend 

identiteitsdocument. Hij had deze kaart met opschrift “Identity Card” in Hamburg gekocht, 

waarbij hij zelf kon kiezen welke gegevens op de kaart kwamen te staan. Nadat de beveiliger 

de man had aangesproken op de kaart, complimenteerde de directeur de beveiliger met zijn 

oplettendheid en gaf hij direct zijn eigen authentieke paspoort. De beveiliger stelde vast dat 

enkele gegevens van het paspoort niet overeenkwamen met de gegevens op de aanvankelijk 

getoonde kaart. De beveiliger schakelde de politie in. De politie stelde vast dat de 

identiteitsgegevens op de getoonde kaart niet strookten met de gegevens van de directeur 

zoals die voorkomen in de Basisregistratie Personen. Hoewel de naam wel overeen kwam met 

die in het echte paspoort gold dat niet voor nationaliteit, geboorteplaats, geboorteplaats, 

geboortedatum en adres. Leuk geintje en over op de orde van de dag. Toch? Dus niet. Het 

akkefietje krijgt een strafrechtelijk staartje. Tegen de man werd proces-verbaal opgemaakt 

terzake valsheid in geschrifte (art. 225 WvSr). De rechter achtte bewezen dat de man de opzet 

heeft gehad om de beveiliger te misleiden met het (verzorgde en tevens officieel aandoende) 

uiterlijk van de kaart. In de context waarin het document werd overhandigd had het een 

duidelijke bewijsbestemming, te weten het vaststellen van de identiteit van de houder. De 

directeur werd veroordeeld tot het betalen van een voorwaardelijke geldboete van 500 euro.
vi

 
                                                           
i
  Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/inhoud/identiteitsfraude-en-criminaliteit 

alsmede https://www.politie.nl/themas/identiteitsfraude.html  
ii
  Degene wiens identiteitsgegevens misbruikt zijn kan aangifte doen terzake art. 231b WvSr. De webshop kan 

aangifte doen terzake oplichting, art.  326 WvSr. Als de verdachte de verkregen spullen verkoopt (bijvoorbeeld 

via marktplaats.nl) maakt de verdachte zich ook schuldig aan witwassen, art. 420bis en 420ter WvSr). 
iii
 Bij deze ceo-fraude ontvangt het hoofd van de financiële administratie een e-mail van de allerhoogste baas, de 

ceo. Deze draagt hem op draagt een fors bedrag over te maken naar een buitenlandse rekening in verband met 

een voorgenomen overname van een bedrijf. De ceo vertrouwt erop dat transactie wordt uitgevoerd onder 

strikte geheimhouding. Ter bevestiging van de afspraak kondigt de ceo aan dat de goedgelovige administrateur 

gebeld door een advocatenkantoor om de betalingsdetails van de transactie door te nemen. Dit 

„advocatenkantoor‟ zit in het complot. De criminelen hebben voorafgaand aan hun acties via social engineering 

de e-mailadressen van de ceo en van het hoofd van de financiële administratie achterhaald en gespoofd. 

Meestal werkt de administrateur bij een dochteronderneming; de bestuursvoorzitter kent hij niet persoonlijk. 

De administrateur is zo onder de indruk dat hij in vertrouwen wordt genomen door de ceo, dat hij de interne 

regels voor uitgaand betalingsverkeer ten laste van de balans aan zijn laars lapt. 
iv
 Wanneer de bellende partij ervoor zorgt dat de gebelde partij gefingeerde afzenderinformatie ziet, dan heet dat 

spoofing. De persoon die gebeld wordt, ziet dus een ander telefoonnummer dan het echte nummer waarvan de 

beller vandaan belt. Er zijn legitieme toepassingen voor het gebruik van spoofing. Zo gebruiken bijvoorbeeld 

bedrijven spoofing om het algemene nummer van het bedrijf als afzender te geven in plaats van het eigen 

privénummer. Het is om die reden niet wenselijk om spoofing – en de software en diensten die spoofing 

mogelijk maken – als zodanig te verbieden. Indien gebruik wordt gemaakt van spoofing om strafbare feiten te 

plegen, kan strafrechtelijke vervolging worden ingesteld. 
v
 Rechtbank Limburg 7 maart 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:1976. De verdachte had een vervalst Kroatisch 

paspoort voorhanden. Kroatië  is sinds 1 juli 2013 lid van de Europese Unie en daarmee is het rijbewijs van dat 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/inhoud/identiteitsfraude-en-criminaliteit
https://www.politie.nl/themas/identiteitsfraude.html


                                                                                                                                                                                     
land is daarmee een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. De officier 

van justitie had artikel 225 WvSr ten laste gelegd en niet art. 231 WvSr. Omdat de rechter verplicht is de 

handelingen van de verdachte te kwalificeren op de grondslag van de tenlastelegging leidde dit tot ontslag van 

rechtsvervolging. Het feit was wel bewezen, maar de officier van justitie heeft het verkeerde artikel toegepast. 
vi
 Rechtbank Den Haag, 18 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:6985 


