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Geachte mevrouw Van der Meer, 

Op 12 oktober j l . was de managementtafel in Alphen aan den Rijn over een 
effectieve aanpak van adres- en identiteitsfraude en de rol van het gemeentelijk 
management daarbij. 
Wij zijn de deelnemers zeer erkentelijk voor hun aanwezigheid en inbreng want 
mede daardoor kunnen wij terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. 

Dat wij met plezier kunnen terugkijken op een mooie bijeenkomst heeft alles te 
maken met de opbrengst. Daarover kunt u meer lezen in het verslag op 
hoofdlijnen dat wij u hierbij toesturen. 

Een paar interessante noties willen wij hier kort memoreren. In het plenaire deel 
werd het belang van een actuele en correcte Basisregistratie Personen (BRP) 
onderstreept zowel voor uw gemeente als voor andere overheidsorganisaties. U 
kunt daar als manager aan bijdragen door te sturen op samenwerking want de 
medewerker burgerzaken is niet alleen de poortwachter van de overheid maar 
ook een poortopener voor de overheid. Dat vraagt om samenwerking tussen alle 
diensten in uw gemeente, met ketenpartners en andere gemeenten. Dat laatste 
kan bijvoorbeeld door aansluiting bij een van de WTI-regio's die overal in ons land 
worden opgericht. En als uw gemeente nog niet is aangesloten bij de Landelijke 
Aanpak Adreskwaliteit kunt u zich daarvoor aanmelden. Een mooie mogelijkheid 
voor inhoudelijke én financiële ondersteuning bij het doen van adresonderzoek 
om de BRP op peil te houden. 

De Valse' tegenstelling tussen handhaving en dienstverlening werd ontkracht aan 
één van de tafels waar werd vastgesteld dat handhaving óók dienstverlening is. 
Als u als manager investeert in de aanpak van adres- en identiteitsfraude laat u 
zien dat adresfraude niet loont en de aanpak wel. Dat is óók dienstverlening naar 
alle inwoners van uw gemeente. 
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De BRP biedt ook de mogelijkheid om het onzichtbare zichtbaar te maken. Met 
een goede registratie van uw inwoners heeft u meer inzicht in de groep mensen in 
uw gemeente die zich in een kwetsbare positie bevindt en in hun mogelijke 
hulpvraag. Ligt achter de aangifte van een briefadres bijvoorbeeld een probleem 
van schulden en een stille roep van de persoon in kwestie om daarbij geholpen te 
worden? 

Tegelijkertijd vragen deze en ook andere ontwikkelingen om de juiste 
competenties bij uw afdeling burgerzaken en om scholing. Om uw medewerkers 
goed te faciliteren is het van belang hier budget voor vrij te maken en dat ook 
vast te leggen. Bijvoorbeeld in de kadernota van uw gemeente. 

Kortom: een paar actiepunten die u als manager van de gemeente kunt oppakken 
om adres- en identiteitsfraude aan te pakken. U bewijst daarmee uw inwoners, 
uw ketenpartners en de medewerkers van uw gemeente een dienst. 

U bent niet alleen aan zet. De bijeenkomst in Alphen aan den Rijn en de 
toekomstige managementtafels in Tilburg (op 1 december) en in een nog nader te 
bepalen gemeente in het noorden van het land zijn ook een opdracht aan BZK om 
serieus te bezien welke mogelijkheden er nog zijn om gemeenten te ondersteunen 
bij de aanpak van adres- en identiteitsfraude. 

We hebben u op 12 oktober een profiel van uw gemeente toegezegd met cijfers 
die iets zeggen over de kwaliteit van uw BRP. De analyse van de cijfers vraagt 
meer ti jd dan gedacht. We sturen u dit profiel in december toe. 

Hoogachtend, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

DG BW 
Directie Democrat ie en 
Burgerschap 

Datum 
22 november 2016 

Kenmerk 
2016-0000680470 

R. Bagchus 
Directeur Democratie en Burgerschap 

Pagina 2 van 2 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Alphen aan den ĩijn NVVB 
Nederlandse Vereniging 
voor Burgerzaken 

Managementtafel Aanpak adres- en identiteitsfraude door gemeenten 
verslag bijeenkomst woensdag 12 oktober 2016, Alphen aan den Rijn 

Wat hebben gemeenten nodig om een effectieve aanpak van adres- en 
identiteitsfraude te realiseren en wat is de rol van het management daarbij? Tijdens 
de Managementtafel op 12 oktober bogen ruim zestig gemeentesecretarissen, 
directeuren en afdelingshoofden zich over de kansen en uitdagingen rond dit 
vraagstuk. Samen formuleerden zij actiepunten voor gemeenten, BZK en NWB. 

De noodzaak van een integrale aanpak van adres- en ident i te i tsfraude werd al op 14 

maart t i jdens de bestuur l i jke bi jeenkomst door Minister Ronald Plasterk (BZK) 

benadrukt . Maar wat betekent dat voor gemeenten? Om hierover kennis en 

ervaringen te delen met gemeentesecretarissen uit heel het land organiserert het 

minister ie van BZK in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor 

Burgerzaken (NWB) en enkele gemeenten drie managementtafe ls. De gemeente 

Alphen aan den Rijn beet het spits af en organiseerde in haar stadhuis de eerste 

bi jeenkomst. 

Kernpunten volgens de experts 

Ter in le id ing werden actuele thema's rond adres- en ident i te i tsf raude gepresenteerd 

door burgemeester Liesbeth Spies (gemeente Alphen aan den Rijn) en Marie-Louise 

van Muijen (hoofd afdel ing Ident i tei t , BZK). Wat vraagt focus op goede registrat ie, 

preventie en f raudesignaler ing bi jvoorbeeld van de huidige medewerkers van 

Burgerzaken? En hoe ziet integrale samenwerk ing er uit in de prakt i jk? 

Burgemeester Liesbeth Spies deelde enkele resultaten van de f raudeaanpak in 

Alphen aan den Rijn, sinds 201 5 actief met de Landeli jke Aanpak Adreskwal i te i t 

(LAA). Marie-Louise van Muijen ging in op het belang van een goede registrat ie in de 

BRP voor zowel burger als overheid. Fraude mag niet lonen, de aanpak wel: op 

beeldende wi jze l ichtte Tom Kok (bestuursadviseur LAA) de methode en recente 

resultaten van 's l im adresonderzoek ' toe. Zo werden in 201 5 in de 1 77 deelnemende 

gemeenten ru im 12.000 adressen onderzocht , waarvan 4296 adresfouten bevatte. 

Volgens Kok kan een nog groter effect worden bereikt door aanslui t ing van meer 

gemeenten. Maar ook door zorg te (bli jven) dragen voor het nalopen van de adressen 

en het muteren van de onderzoeksu i tkomsten in de BRP. 



Ter a f rond ing werd in een vraaggesprek met Harrie Balke (Werkgroep Tegengaan 

Ident i te i tsfraude, WTI) en Simon Rijsdijk (voorzi t ter NVVB) het belang van s a m e n -

werken met alle partners van het WTI-convenant benadrukt . 

Maar ook binnen gemeenten l i jkt een w e r k - en cul tuurverander ing nod ig . Signalering 

en voorkomen van fraude word t een kerntaak van de afdel ing Burgerzaken en dat 

vraagt om investering in opleid ing en u i tbre id ing van specialistische kennis en 

vaardigheden van de medewerker. Rijsdijk riep daarom op to t steun vanuit en 

bewustz i jn bij leiding en management: staan deze investeringen al in de kadernota? 

De waarde van de werktafe l : kansen, bedreigingen en act iepunten 

Geïnspireerd door deze inzichten namen de deelnemers op u i tnodig ing van 

dagvoorz i t ter Gerda Hoppener vervolgens plaats aan een van de acht 'werktafe ls ' . 

Hier werd , onder begeleiding van inhoudel i jke experts van BZK, WTI, LAA, NVVB en 

gemeenten, een viertal pr ikkelende stel l ingen over adres- en ident i te i tsfraude 

bediscussieerd. Dit bleek een interessante werkvorm om kennis en ervaringen uit te 

wisselen, en waardevol voor het formuleren van act iepunten voor gemeenten, BZK en 

NVVB. Wat werd er zoal besproken en geconcludeerd? 

Stell ing 1: Adres- en ID-fraude gebeurt doorlopend, in elke gemeente 

Fraudeaanpak is niet een taak van de gemeente alleen: een keten-brede 

samenwerk ing biedt kansen om als overheid sterk op te t reden. Voor LAA kan dat 

bi jvoorbeeld door het benut ten van informat ie en expert ise van diverse partners, van 

Belastingdienst to t buurgemeenten. Werken met integrale teams st imuleert de 

integr i te i t en object iv i tei t van de aanpak: in de prakt i jk is er namel i jk een 

spanningsveld tussen handhaving van beleid en dienstver lening. Het moet bij alle 

partners duidel i jk zi jn dat handhaving ook d ienstver lening is. Volgens enkele 

deelnemers is er nog te veel focus op 'eff ic iency als doel ' en 'kwal i te i tsverbeter ing 

door organisat ieaanpassingen' , in plaats van de werkel i jke aanpak van prob lemen. 

Dit vraagt ook om een investering in menskracht: naast ople id ingen en versterk ing 

van de ju is te competent ies werd ook te rugmeld ing als nieuwe kerntaak genoemd. 

Voor toepassing van de w e t - en regelgeving die beter aansluit op een prakt i jk waarin 

de BRP leidend is, is bestuur l i jk draagvlak essentieel. Toch word t volgens een 

deelnemer nog niet overal dezelfde 'sense of urgency' gevoeld. Keten-brede 

communicat ie dus, onder meer door data-analyse en het delen van goede 

voorbeelden. Het Centraal Meldpunt Ident i tei tsfraude (CMI) kan hier input voor 

geven. 

Stell ing 2: Ondanks privacywetgeving is gegevens delen wel mogelijk 

In de prakt i jk z i jn er veel vragen -en ondu ide l i j kheden- over het delen van gegevens. 

Er zul len al t i jd "issues" rondom privacy z i jn , maar door te str ikte regelgeving zouden 

de 'goeden ' kunnen l i jden onder de 'kwaden ' . Gemeenten dienen zich niet te veel te 

laten beperken door interpretat ie van regels bij vermoedens van f raude. Zorg wel 

voor t ransparant ie in handelen, voorkom wi l lekeur, dus, met focus op behoud van 

het ver t rouwen van de burger in de overheid. 



Op dit vlak kan veel geleerd worden van het huidige overheidssysteem van Estland: 

veel part i jen hebben daar toegang to t gegevens van burgers, maar burgers kunnen 

zien wie hun gegevens heeft bekeken en wanneer. Voor Nederland zou di t een 

systeemomslag betekenen. Het voor de burger inz ichtel i jk maken hoe en waarom 

gegevens gedeeld worden kan een begin z i jn . 

De huidige w e t - en regelgeving moet geactualiseerd en geharmoniseerd worden, 

vooral met betrekking to t het verstrekken van gegevens onder bepaalde 

voorwaarden. Voor derden (zoals woningcorporat ies) is het nu bij wet niet mogel i jk 

toegang to t de BRP te hebben, ondanks hun rol in f raudeaanpak. Ook l i jkt het delen 

van gegevens in kleinere gemeenten makkel i jker dan in grotere. Is het bij alle 

raadsleden duidel i jk wat het belang van de BRP is voor gemeenten, keten en andere 

overheden? De BRP moet een middel zi jn voor integrale handhaving. Deze 'balans 

tussen waakzaamheid en d ienstbaarheid ' vraagt om een pol i t ieke discussie: welke 

waarden rond privacy wi l len we in dit geval verdedigen? Zeker gezien de 

ontwikke l ingen rond digitale ident i te i t (zoals r i jbewi jzen) moet impactmet ing en 

moni to r ing van consequenties van wetgeving voor gemeenten niet vergeten worden. 

Stell ing 3: De kwaliteit van de BRP gaat voor de hulp aan sociaal zwakkeren 

De balans tussen het voorkomen van fraude en oog houden voor sociaal zwakkeren 

is ui tdagend en vraagt van afdel ing Burgerzaken een rol als spin het web. Enerzijds 

zorgt een goede BRP er namel i jk voor dat sociaal zwakkeren beter in beeld komen: 

registratie kan 'het onzichtbare zichtbaar maken ' ten behoeve van hulpver lening en 

begeleiding. Anderz i jds is die informat ie ook zichtbaar voor andere organisat ies, 

met wel l icht andere belangen. Ten aanzien van de BRP geldt dan 'comply or exp la in ' : 

voldoe aan de regels, deel waarom iets mogel i jk niet in orde is, verzamel handvatten 

en biedt maatwerk, leg uit waarom beslissingen genomen worden. Bij de keuze 

tussen rechtmat igheid en rechtvaardigheid m o e t j e gaan voor behoor l i jkhe id. 

Handelen met oog voor het ver t rouwen van de burger in overheid en hulpver lening, 

juist bij deze sociale groep is dat van essentieel belang! 

Burgerzaken kan daarnaast goed in kaart te brengen welke 'sociale stakeholders ' er 

z i jn . Er z i jn namel i jk spelers buiten de gemeente die meer in contact staan met 

sociaal zwakkeren, zoals kerken, buur thu izen of het Leger des Heils. Zijn gemeenten 

zich ervan bewust dat ook deze part i jen to t de keten (kunnen) behoren? Hier 

ontbreekt vaak kennis van de rechten, pl ichten en doelen van registrat ie in de BRP. 

De gemeente moet dus in dialoog met 'sociale ketenpartners ' , en hen bl i jven 

in formeren. Hiervoor kan samenwerk ing gezocht worden met hulpverleners. 

Stell ing 4: De huidige medewerker is nog niet klaar voor de toekomstige taak 

Ondanks t ra in ing en ople id ing zi jn er medewerkers die moeite zul len hebben met 

taken rond signaler ing en fraudeaanpak. Er moet daarom bij gemeenten oog zi jn 

voor de mensen achter de balie: wie staan er, wat zi jn hun taken, welk kennisniveau 

bezi t ten ze en op welk niveau moeten zi j zitten? Een bedreigende factor is dat g o e d 

opgeleide mensen door de commerciële markt worden weggekaapt . 



Als er bij kleine gemeenten wel voldoende op le id ingsbudget is, kan di t soms door 

capaci tei tsproblemen niet worden ingezet. Ook hier speelt de groot te van de 

gemeente een rol ; heeft elke gemeente deze specialisten nodig aan de balie? Kleine 

gemeenten zouden wel l icht meer kunnen samenwerken met andere (grotere) 

gemeenten. 

De nieuwe taken zouden ook kunnen leiden to t een nieuw funct ieprof ie l in plaats van 

een generieke taak. Voorzie dan wel in een passende beloning en 

arbeidsvoorwaarden. In f inancier ing zou het Rijk een dui t in het zakje moeten doen 

gezien de gedeelde belangen van fraudeaanpak. 

Tot slot: de steun van management en bestuur en stevig leiderschap is noodzakel i jk 

voor het meenemen van de medewerkers in alle ontwikke l ingen, zowel in 

op le id ingen, budget als bewustword ing. De belangri jke rol die Burgerzaken vervult 

in de fraudeaanpak valt of staat bij heldere communicat ie met, ondersteuning bij en 

het creëren van bewustz i jn bij medewerkers. Zodat zij niet alleen poortwachter, maar 

ook poort opener zi jn voor de rest van de keten. 


