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INTEGRALE  EN GEÏNTGREERDE AANPAK
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SCOPE

DOELSTELLINGEN

WERKING

OVERZICHT

3 UITDAGINGEN EN OPPORTUNITEITEN

• complex fenomeen (≠ verschijningsvormen)

• oorzaken sterk verspreid 

(≠ beleidsdomeinen, beleidsniveau’s)

• wie doet wat? 

• geen regievoerder

FUTURE

INTEGRALE & GEÏNTEGREERDE AANPAK

WAAROM?

Integrale aanpak

geïntegreerde 

aanpak 

Beleidsinstrument – TASK FORCE
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opportuniteit 

omzendbrief?
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aug ‘10
Identiteitsfraude & 

rondtrekkers

feb ‘10
conceptualisering 

identiteitsfraude 
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TASK FORCE 

SCOPE

in scope

out of scope

• Administratieve identiteitsfraude

• Economische identiteitsfraude

• Sociale identiteitsfraude

• Professionele identiteitsfraude
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SCENETASK FORCE 

DOELSTELLINGEN

Integrale aanpakIntegrale aanpak

� bevorderen en ontwikkelen van

� een integrale aanpak

� signaleren van knelpunten 

� formuleren van maatregelen om knelpunten op te lossen

� bevorderen en ontwikkelen van

� een integrale aanpak

� signaleren van knelpunten 

� formuleren van maatregelen om knelpunten op te lossen



Verbeteren kennisopbouw en informatievoorzieningVerbeteren kennisopbouw en informatievoorziening

� beeldvorming

� wetenschappelijk onderzoek

� kennisverspreiding 

� beeldvorming

� wetenschappelijk onderzoek

� kennisverspreiding 

Contacten met partnersContacten met partners

� Onderhouden van contacten met 

� partners niet vertegenwoordigd in Task Force

� Onderhouden van contacten met 

� partners niet vertegenwoordigd in Task Force



• min. 2 bijeenkomsten / jaar 

• multidisciplinaire samenstelling 

• deelname vanuit eigen bevoegdheden

• agenderende, conceptuele en strategische doorwerking door 

middel van het formuleren van (beleids-) aanbevelingen 
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TASK FORCE 

WERKING

UITDAGINGEN & OPPORTUNITEITEN
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Voorkoming van identiteitsmisdrijven

Rollen en verantwoordelijkheden ≠ actoren 

Informatie –en advies 

Kwetsbaarheid lokale overheden

Signaleren aan bevoegde instanties
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OMZENDBRIEF (+ handreiking)
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• een centraal contactpunt

• versterking van de beeldvorming

• (stimuleren van ) wetenschappelijk onderzoek

• afstemming van administratieve en politionele databanken?

• Informatiesessies/briefings/portal/expert meetings/ lokale task 

forces?

• Kadernota IV

• […]

UITDAGINGEN & OPPORTUNITEITEN
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