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Hoofdstuk 1: Inleiding 1.3 In kaart gebrachte documentfraude

1.1 Inleiding

Voor u ligt het statistisch jaaroverzicht documentfraude 2009, samengesteld door de afdeling
Criminahteitsanalyse van het Expertise Centrum TdentiteitsfTaude en Documenten (ECID) van
de Koninklijke Marechaussee (KMar). Vorig jaar is de eerste versie van dit document
verschenen. Dit product geeft inzicht en overzicht van de aard en omvang van de
documcntfi-aude die door de KMar in 2009 in Nederland is afgehandeld.

Het document is geschreven met de bedoeling een zo breed mogelijk publiek te informeren.
Zo zijn er gegevens in opgenomen die slechts voor het management van belang zijn maar ook
gedetailleerde informatie die er toe moet leiden dat de werkvloer voldoende geïnformeerd
wordt. Deze nieuwe editie zal onder een groter publiek worden verspreid dan de vorige editie.
Bepaalde informatie of ttitleg die bij de lezer van de vorige editie al bekend is zal daarom ook
in dit document aanwezig zijn. Voor vragen, reacties en/of meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Criminaliteitsanalyse van het ECID.

Documenifraude wordt binnen de KMar op verschillende manieren afgedaan. Onder het
FCID vallen de Falsificaten Schiphol Desk (FSD). de Helpdesk op Schiphol en de
falsifieatendesks met een soortgelijke Helpdeskfunctie in de drie andere KMar regio’s (Zuid,
Noord-Oost en West). Daarnaast is er ook ander daartoe gekwalificeerd KMar personeel dat
doeumentfraude in het Bedrjfs Processen Systeem (BPS) kan registreren zonder tussenkomst
van een onderdeel van het ECïD.

De KMar heeft in Nederland geen monopolie op het afhandelen van docunientfraude. Ook
onder andere de politieregio’s, de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en de Douane
doen dit. Er is bij liet ECID op dit moment nog niet genoeg kennis over de door andere
diensten onderschepte doeumentfraude om daar uitspraken over te kunnen doen. Er zijn
ontwikkelingen gaande die de infonnatieposïtie van het ECID op dit gebied moet verbeteren
zodat dit soort informatie in de toekomst in (onder andere) dit document opgenomen kan
worden. Het streven is een zo compleet mogelijk landelijk beeld op het gebied van
documentfraude te creëren. Een brede en snelle verspreiding van dit document levert hopelijk
een positieve bijdrage aan de verbetering van de informatiepositie van het ECID en de
bewustwording van het belang van (wederzijds) delen van informatie.

L2 Geraadplecgde systemen

Gegevens over doeumentfiaude worden bij de KMar vastgelegd in het Bedrijfs Processen
Systeem (BPS) en Recherche Basis Systeem (RBS). Deze bestanden dienen als
informatiebron van dit stuk. Door de afdeling Criminaliteitsanalyse van het ECID wordt de
informatie in een voor analyse geschikte bestandsvorm (Exeel) overgehaald en bewerkt. BPS
en RBS zullen in 2010 bij de KMar worden vervangen door de Basis Voorziening
Handhaving (BVH) en Basis Voorziening Opsporing (BVO). De overgang naar deze nieuwe
systemen zal ongetwijfeld enige aanpassing vergen, zowel voor het invoeren als voor het
uitlezen ~an informaue, Op de volgende editie van dit document zal deze overgang echter
geen negatieve invloed moeten kunnen uitoefenen.

De in dit verslag beschreven documentfraude is anders opgebouwd dan in de orige versie.
De documentfraude is toen gesplitst in zaken van de FSD, zaken van de Helpdesk op Schiphol
en alle overige zaken van de KMar in de rest van het land. Voor dit verslag is gekozen voor
een wat logischere opbouw waarbij ook rekening is gehouden met de (wensen van de) lezers,
De documentfraude is in dit document gesplitst in zaken van de FSD. alle andere raken die bij
grensoverschrijding naar voren zijn gekomen (veelal bij Mobiel Toezicht Veiligheid (MT\T)
controles) en zaken die niet bij grensoverschrijding aan het licht zijn gekomen. Deze laatste
categorie zaken zijn vooral aangeboden bij de falsificatendesks van het EdO, zowel 01)
Schiphol (de Helpdesk) als in de andere districten. De zaken van het FSD zijn ook
grensoverschrijdende zaken, maar worden nog steeds apart beschreven omdat Schiphol op dit
gebied een belangrijke en unieke plaats is en omdat er over deze zaken meer infonnatie
voorhanden is dan in andere zaken. Hoe deze informatie over documentfraude is verzameld
wordt hieronder besproken.

De FSD handelt de zaken af die in eerste aanleg uit het grensoverschrijdende proces op
Schiphol afkomstig zijn. De eerste doeumentcontrole vindt plaats op het eerste niveau1 en
wordt uitgevoerd door personeel van de Brigade Grensbewaking. Indien tijdens deze controle
twijfels rijzen aan de echtheid van het document wordt het document aangeboden bij
personeel van de FSD. Als er wordt getwijfeld aan de identiteit van de gebruiker van het
document gaat de gebruiker ook mee naar de FSD. Personeel van de FSD toetst liet document
versus de persoon op het tweede en/of derde niveau. Indien fraude wordt vastgesteld wordt dit
bij proces-verbaal vastgelegd. Een klein gedeelte van de in de tweede lijn aangeboden
documentenstroom komt van de op Sehiphol opererende migratie- en drugsteams die
interventies plegen voor en na de gebruikelijke grenscontrole en particuliere
beveiligingsdiensten die voor luchtvaartmaatschappijen doeuinentcontroles uitvoeren op
vluchten naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

In elke regio van de KMar heefi het ECID een falsificatcndesk. Zij handelen onder andere
zaken van documentfraude af die tijdens grenscontroles van de KMar werkzaamheden in het
land worden aangetroffen, bijvoorbeeld bij MTV-controles. Bij twijfel in de eerste lijn kan liet
document worden aangeboden bij één van de falsificatendesks of zelf in BPS worden
afgedaan zonder tussenkomst van een falsificatendesk. De zaken van doeumentfraude waarbij
sprake was van grensoverschrijding (buiten Schiphol) die in dit verslag worden besproken
zijn dus of aangeboden bij een falsificatendesk van het ECID of in BPS gemuteerd zonder
tussenkomst van een falsificatendesk.

De falsificatendesks van het ECID handelen ook zaken van doeumentfraude af die tijdens
KMar werkzaamheden worden aangetroffen waarbij geen sprake is van grensoverschrijding,
bijvoorbeeld uit verkeerscontroles van de KMar. Ze dienen als aanspreekpunt voor vragen
over documenten en betaalmiddelen. Niet alleen voor de KMar, maar ook voor andere
publieke en private organisaties. De Helpdesk op Schiphol wordt hier het meest voor gebruikt.
De documenten kunnen ~‘siek, maar ook in gefaxte of gemailde vorm worden aangeboden.
De toetsing vindt plaats op het derde niveau. Niet elke opsporingsdienst maakt gebruik van
deze dienst, bijvoorbeeld omdat ze hun eigen documentenspecialisten in huis hebben. Zo
heeft de regio Amsterdam-Amstelland sinds maart 2008 een Team ldentiteitldoeument Fraude

t’ niveau of t’ lijnseontrole, conirote van documenten met gebruikmaking van beperkte eenvoudige
hulpmiddelen
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(TIb). Ook vanuit de private sector ss ordt niet door alle instellingen en bedrijven gebruikt
gemaakt van de falsilieatendesks2. Voor het controleren van documenten kunnen zij namelijk
ook gebruik maken van commerciële instellingen die tegen vergoeding dezelfde soort
diensten verlenen.

1.4 Omschrijving vervalsingen

De diverse vormen van fraude die met documenten worden gepleegd zullen in deze paragraaf
noiclen beschreven. Doeumentfraude is hiervoor gesplitst in drie soortcn: valse documenten.
vcrsalste documenten en goede documenten. Voor elke van deze categorieën zal een de~nitie
worden gegeven en worden de verschillende bijbehorende mocli operandi (m.o.) omschreven,

1.4.1 Vals document

Een vals document is een compleet nagemaakt (bestaand) document. Ook wel reproductie
genoemd.

Niodus Operandi Totaal vals

1.4.2 Vervalst document

Een vers alst document is het veranderen van een goed document op een dergelijke manier,
d’ii het daatna sals is. Dit sersalsen van een document kan op een aantal manieren gebeuren.

Modi opetandi Pcrsonaliabladzijde: vals, vervalst of vervangen
Verblijfsvergunning: blanco gestolen, vals of vervalst
Visum: blanco gestolen, vals of vervalst
Blanco gestolen, al of niet gesignaleerd
Valse stempel(s)
Bladzijde (anders dan personaliabladzijde) vervangen
Foto vervangen
Overige ervalsingen

Dc tnodt opeiandt ‘Blanco gestolen’ en ‘Blanco gestolen, niet gesignaleerd’ zullen hier ter
albaketing en erduidelijking nog even worden besproken.

Blaneo gestolen
\utltentieke documenten svorden soms blanco gestolen. Daar wordt aangifte van gedaan door

de autoriteiten, De diefstal vindt plaats voordat de documenten op naam zijn gesteld. De
tnvulline. gebeurt dus door de vervalser en daardoor is het document vervalst, De documenten
Staatt onder ennelding San het documentnummer in een of meerdere daartoe bestemde
systemen gesignaleerd. Bij deze documenten is gekozen om niet de soort vervalsing te
registreren, ntwar het feit dat het document blanco gestolen is,

Blanco gestolen, niet gesignaleerd
Sommige documenten worden blanco gestolen maar zijn nog niet voorzien van een
doeumentmminter. [let signaleren van deze documenten is daarom niet mogelijk. Aan de

2 In het kader in de ‘5e: Arbeid Vreemdetingen en de Wet op de identifleatteptictit zijn bedrijven verplicht de
identiteit van tien ~erknemei’s vast te stellen.

afwijkende invulling van deze documenten en het autlientiek zijn van hef document kan
svorden afgeleid dat het document blanco gestolen is. Onder deze categorie vallen ook blanco
gestolen documenten die om welke reden dan ook niet zijn gesignaleerd in daarvoor bestemde
systemen, maar svaar wel informatie over diens diefstal voorhanden is en de nummers en de
gestolen documenten bij het ECID bekend zijn.

1.4.3 Goed document

Een technisch goed. authentiek, document welke wordt gebruikt door een tinder of een goed
document dat is verkregen op valse (frauduleuze) gronden.

Modi operandi Geen gelijkenis (‘look a like’, ‘imposior’)
Frauduleus verkregen
Fantasie

Deze inodi operandi zullen hieronder verder uitgediept ssorden.

Geen gelijkenis (‘look a like’, ‘impostor’)
Bij een zaak van geen gelijkenis is er meestal niets aan de hand met het document. De
persoon die het document gebruikt is echter niet dezelfde als de persoon op de foto sait liet
document, de rechtmatige eigenaar. De persoon met het document doet zich dii’, voor als c.~n
ander in een poging iets te bereiken, vaak gebeurt dii om landsgtenzen te ktiiinen passeten.

~ileusverkreen
Er worden documenten aangetroffen die zijn afgegeven na liet os erleggen en een val’, ol
vervalst document. De documenten zijn technisch dus goed, maar op valse gronden
verkregen. Deze documenten worden in beslaggenomen. Een voorbeeld hiersan zijn Spttaitse
verblijfsvergunningen die in de afgelopen jaren veel zijn aangetroffen bij Niger allen, hen iie
hand van frauduleus verkregen documenten hadden zij dattr een legale status opgebouwd.

Fantasie
Een fantasiedocument is ecn niet officieel bestaand document. Ilet document is niet vervalst
of nagemaakt omdat een origineel van dit document simpelss eg niet bestaat en het niet dooi
een Staat of volkenrechieljke Organisatie ie afgegeven. 1 let document is dus technisch gezien
“goed”. Wel heeft het vaak het voorkomen van een document dat door een bevoegde en of
erkende autoriteit is afgegeven. Iemand kan niet een dergelijk clocunient een poging doen otat
bijvoorbeeld naar het buitenland te reizen, wat geen misdrijf maar een overtreding is. Vati de
betreffende documenten is in verband mcl hei afbrenkrisico vrijwillig afistarid gedaan. Iti de
meeste gevallen betroffen liet paspoorten van niet bestaande landen of organisaties zoals liet
“International Parliament of Safety and Peace”,

1.5 Opbouw document

Dit statistisch jaaroverzicht van het ECID is als solgt opgebouss d.

In hoofdstuk 2 wordt de aard en omvang van de hij de FSD afgehandelde doeument&tiude
beschreven, Aan de hand van de verzamelde informatie zal er een gros e profielscltets van &
aangehouden verdachten op Schiphol worden gemaakt en zullen hun reishewegingen worden
beschreven. De soort en de nationaliteit van het gebruikte document en de gebruikte m.o,



zullen aan bod komen. Ook zal er dieper in worden gegaan op de m.o. van de meest
onderschepte soorten documenten: paspoorten en identiteitsbewijzen.

De aard en omvang van de documentfraude m Nederland bij grensoversehrijding (buiten
Schiphol) komt in hoofdstuk 3 aan bod. Ook hier zullen de soort en de nationaliteit van het
gebruikte document en de gebruikte nto. worden beschreven en zal er iets dieper worden
ingegozin op de onderschepte paspoorten en identiteitskaarten. Tevens tal een grove
profielschets van de verdachte en diens reisbewegingen worden gegeven.

Hoofdstuk 4 behandelt de hij het ECID bekende docurnentfraude in het land waarbij geen
sprake was van grensoverschrijding, aangeduid als de ~Helpdeskfunctie’. De soort, de
nationaliteit en de gebruikte m.o. van de documenten worden beschreven. Deze documenten
zijn veelal aangeboden aan de afdelingen van het ECID met helpdeskfunctte waar ze ook in
kopievorm kunnen zijn aangeboden. De beschrijving van de doeumentfraude in dit hoofdstuk
is gesplitst in fysiek onderzochte en in kopievorm onderzochte documenten omdat er
bijvoorbeeld hij bepaalde kopiedn niet met zekerheid kan worden vastgesteld of het originele
document (of een gedeelte ervan) vals of vervalst is.

lloofdstuk 5 zal specifiek op de aangetroffen Nederlandse documenten ingaan. Hoofdstuk 6
geeft een samenvatting san de voorgaande hoofdstukken, In hoofdstuk 7 is, daar waar
mogelijk, stilgestaan bij enkele aandachtspunten en mogelijke toekomstige ontwikkelingen
die indirect gevolgen zouden kunnen hebben op de aard en omvang van de documentfraude in
cle nabije toekomst.

Hoofdstuk 2: Falsificaten Schiphol Desk (FSD)

2.1 Aantal gecontroleerde documenten.

In 2009 werden door de Brigade Grensbewaking Schiphol (BGS)3 in totaal ongeveer 27.366
ter controle aangeboden bij de FSD. Na controle bleek er met 882 van deze documenten
fraude te zijn gepleegd. lIet aantal aangeboden documenten is met 38% gestegen ten opzichte
van het voorgaande jaar waarmee de in 2008 ingezette stijgende trend zich dit jaar hc~ft
voortgezet.

FIet percentage van het aantal aangeboden documenten waarbij werd vastgesteld dat er fraude
mee werd gepleegd bedroeg dit jaar 3,2%. Verleden jaar bedroeg dit percentage nog 6,7% en
in 2007 was het 8%. Dc dalende trend in dit percentage die in 2004 werd ingezet zet zich hier
dus ook voort. De daling van dit jaar is echter wel het sterkst, Er werden dus ~ cl meer
documenten aangeboden, maar bij minder documenten werd fraude vastgesteld.

Buiten de verschillende soorten reis-, verbljfs- en identiteitsdocumcnten werden ook
rijbewijzen, bankbiljetten, creditcards et cetera ter controle aangeboden. In tabel 2.1 :t staat de
top vijf van de soorten aangeboden documenten. In dc tabel is af te lezen dat door de jaren
heen het nationaal paspoort het meest aangeboden en onderzochte document ts. [let aandeel
neemt echter gestaag af, Verblijfsvergunningen en identiteitskaarten vertonen een stijgende
trend. Deze stijging is het grootst bij de identiteitskaarten, mogelijk veroorzaakt door liet
groter worden van de Europese Unie waardoor er door meer ingezetenen van de lidstaten op
een identiteitskaart gereisd kan worden.

=i~~ ~Soort document < ii < o. ~ ii. < n. < te.

Paspoort-nationaal 20.210 7~3 16.360 76.7 14.330 79,9 18470 842 21957 833
‘erbhjfsvergunningen 2502 9,4 2.328 10.9 1.770 9.9 1633 7,4 1952 7~4
dentiteitskaarten 1.778 6.7 1.279 ,_,~p 1 019 5,7 932 JJ,~ ,,,ft5

Reis visa 742 2,8 481 2,3 69~ 0,4 43 0,2 155 r~6
t’aspoort-vluchteltngen 330 1,2 179 0,8 1541 0,9 350 1.6 343 1.3
Overige documenten 3,6 3,3 3,2 3,4 3

In 2009 werden documenten uit 194 verschillende landen onderzocht, Het meest sserden
documenten uit China onderzocht, gevolgd door Nigeria, ltalid en Nederland. Dït is te zien in
tabel 2.l.b. Het is bepaald niet zo dat documenten die liet tueest aangeboden zijn ter contiole
ook daadwerkelijk de meeste fraude oplevert. In onderstaande tabel staat de top 10 van meest
onderzochte documenten (naar nationaliteit) afgebeeld. Hierin is tevens het percentage fraude
opgenomen per nationaliteit. In deze top tien is te zien dat van deze nationaliteiten sinds 2007
de Franse, Spaanse en Italiaanse documenten procentueel gezien veruit de meeste
fraudegevallen opleveren. Daarvoor waren dat vooral de Nigeriaanse documettten. Uit dle
tabel blijkt ook de terugloop in liet percentage documenteti waarbij Lrattde werd vastgesteld.
Opmerkelijk is het hoge percentage fraude gevallen met Franse documenten in 2007. Er wvrd
een percentage bereikt van bijna 1 8 procent wat neerkomt op e6rt fraude geval per zes
aangeboden documenten.

Gemakshalve wordt alleen de I3GS vermeld als aanbrenger. In de praktijk werden in enkele teevalles ook
documenten aangeleverd door het recherche team Drugsbestrijding en het Sluistc’am

2009 2008 2007 2006 2005
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TabelZ,1b
ni ei eiAan9eboden — — — ‘2~ —

docunijentei’inaar ~ ‘~ ~

nat nalltait .E ,~j ~ ~ ,~t ~ i,2 ~
China 1,508 1.922 1.9 1.42 1, 2.990 0, 4.308 1,
N.gene ~.641 2.214 4, 2.61 5, 2.897 14. 2.946 16.2
late 1.52 4 1.448 6,4 1.31 11. 1,469 10~ 1,741 13

Nederland i.OS 804 5.2 50 8. 547 4. 460 5.3
Ghana 82 921 2,4 86 1, 799 1,4 663 1.0
Spanio 82 736 8,9 75 10.5 605 3 7511 52
Roemenie 79 2 362 3.5 18 9,9 159 0,2 194 0,0
F~E~__ 74 — 582 8,9 40 l7,9 503 4, 681 4,9
nd,a 61 1,1 583 0,7 45 2.8 603 0,6 526 9,0
turkije ~ ‘~“~ 61 ‘“~7 429 3,2 28 “~Tï,s 330j 1.7 366 1,5

Voorts blijkt uit bovenstaande label dat China en India, landen met werelds grootste
populatie, in de top tien aanwezig ‘zijn. Van Chinezen is bekend dat steeds moer van hen zich
een liegreis richting het \Vesten kunnen veroorloven, Opmerkelijk is dati te zien dat het
aantal aangeboden documenten met ruim de helft is afgenomen sinds 2005. Ook het
percentage fraude gevallen met Chinese documenten neemt af. lIet percentage van 0,2b%
komt neet op 1 fraude geval per 362 aangeboden Chinese documenten,

Documenifraude wordt gepleegd met veel verschillende nationaliteiten documenten. Er zijn
nalionalitciten documenten clie nagenoeg niet aangeboden worden, maar waar piocentueel
gezien wel aak iets mis mee is’’,ils ze worden aangeboden ter controle. In tegenstelling tot
bijvoorbeeld de Chinese documenten die vaak worden aangeboden maar waar bijna nooit iets
mis mee is. 1e arieert liet percentage foute documenten ten opzichte van het aantal
aangeboden documenten per nationaliteit in 2009 tu~,sen de 50% en 0%. Zo werden
bijvoorbeeld in 2009 199 Surinaamse documenten onderzocht waarbij geen fraude
geconstateerd werd en twee identiteitskaarten van de Nederlandse Antillen waarvan er met
cdii fraude tverd gepleegd. In tabel 2.1 .c is de top tien van de nationaliteiten weergegeven van
documenten ~saarbij ptoeentueel gezien de meeste fraude werd geconstateerd in 2009.

ei ei ei 0) 0)
no no no no no

Tabel 2.i.c — — —

Top tien percentage fout naar ~
natIonaliteIt document, .~ k ~
N~derland~o Antitlon 2 50,0 0 0,0 0. 0 0 0 0
Stovenio 42 40.5 31 3,2 3 23. 41 29 25 36,
Namibië 7 28,6 6 0.0 400 6 0, 7 28,
Litouwon ‘“~6 25,0 56 39.3 ““k4 4,7 80 31, 86 18.
Finland 59 20,3 47 3411 3 46, 31 29, 21 9.
Argentinie 50 20,0 27 14,8 2 25,0 27 18. 44 5.
Democratische Repubtek Conqo 2 19.0 00 5,0 8 7,9 59 5. 86 14
Costa Rica 80 18,8 67 20,9 50 14.0 74 20, 77 31,
Venezuela 120 l7,5 110 31.5 15 277 74 20, 274 11.6
Mauritius 6 16,7 10 0.0 0,0 7 0,0 6 0.0
Gemiddeld 3,2 6,7 8 8,1 8,2

2008

in deze tabel valt 011 dat sommige landen een constante (hoge) flietor hebben als het fraude
met hun documenten betreft. Van sommige landen worden namt elijks documenten
aangeleverd en komen dan indien in een enkel geval fraude wordt geconstateerd hoog in deze
top tien, Als constanten zien we dat de Oost-Europese laitden als Slo~etttë, Litouwen maar
ook Finland in alle onderzochte jaren ver boven het gemiddelde uitsteken. Ook bij luid-
Amerikaanse landen als Venezuela, Argentinië en Costa Rica is dit het geval.

2.2 Aantal zaken

In grafiek 2.2 is het aantal verdachten te zien dat in dc afgelopen jaren is aangehouden bij de
FSD. Dit aantal zaken is vanaf 2002 dalende, met een gemiddelde daling van ruim 18%. In
2009 zijn er 644 verdachten aangehouden bij de FSD ter zake fraude met (reis)documenien
Ten opzichte van 2008 is dat een daling van het aantal zaken van ruim 32%. In acht zaken
was er sprake van meerdere betrokkenen, De cijfers tot 2006 zijn allomstig ~an het bureau
informatie en analyse (I&A) van de brigade Grensbewaking Ie Schiphol. 2002 was liet eerste
jaar dat de FSD zelfstandig werkte binnen liet in dat jaar opgerichte Nationaal Bureau
Documenten (NBD)4. Vanaf 2007 heeft de afdeling Criminaliteitsanalyse van hei liClD deze
cijfers zelf bijgehouden.

Grafiek 2.2 Aantal zakeniverdachien Falsificaten Schiphot Doek 2001-2009
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2.3 Profiel verdachten

Jaar

Tabel 2.3 laat de top 10 valt de opgegeven nationaliteit van de bij de FSI) aangehouden
verdachten zien. Net als in de afgelopen jaren staan het aantal ‘digeriaanse erdaehten
bovenaan, hoewel het aandeel van Nigeriaanse verdachten vanaf 2006 daalt van 19,7% in
2006 naar 10,4% in 2009. Ook het aandeel Irakese verdachten is sinds 2006 sterk dalend (van
14.1% naar 3,9%) terwijl de aandelen lilinese en vooral Afghaanse verdachten flink stijgende
zijn. Ook de aandelen Somalische en Dominicaanse verdachten totien vanaf 2006 een
stijgende lijn. De nationaliteiten in de top 10 vormen net als in vorige jaren samett meer datm
de helft van het totaal aantal verdachten (53,3%). In 2009 hebben de verdachten in totaal 95

2009 2008 2007 2006 2005

40018 2007 2006 2005

Door de opnchting van tint Nationaal Bureau Documenicn kwam er een scheiding 10098e zaten We zich op dc
grens voordeden (afgehandeld door FSD) en dc zaken die door terdeti werden aangcbnicht tafgehandckl door dc
Helpdesk), In 200$ ging liet Natiotiaat Bureau Docunienten op in liet tivtierti~e t’eulram tdcu1itci1ofr~ad~ 80

Documenten.
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verschillende nationaliteiten opgegeven. Van 2 verdachten is geen nationaliteit bekend
geworden.
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22.4 33,3
18,4 30,7
27,9 25,9
21,6 27,6
36.0 32,0
060 28,S
42 33,5
9,8 27,6

26,3 29,4
11,1 41,9

r ~32 18,8j T~ti E

Van de verdachten was 80,2% van het mannelijk geslacht. Bij geen van de nationaliteiten in
de top 10 is er een meerderheid van vrouwelijke verdachten, In 2008 was dit alleen het geval
hii Dominicaanse verdachten, maar in 2009 was ook meer dan dc helft (63,9%) van de
Dominicaanse verdachten een man, Dit percentage is wel het laagste van de top 10
nationaliteiten van verdachten. Van de verdachten uit Turkije en Sri Lanka was meer dan 90%
man.

Dc gemiddelde leeftijd van alle verdachten was 31,1 jaar. In tabel 2.3 is te zien dat de
Afghaanse verdachten met 25,9 jaar gemiddeld de Jongste leeftijd hebben van de
nationaliteiten in de top 10. Colornbiaanse verdachten zijn gemiddeld (41,9 jaar) meer dan 10
jaar ouder dan het gemiddelde. De jongste verdachte was 3 jaar, de oudste 67.

2.4 Gebruikte reisroute

Deze paragraaf gaat in op de reisroute van de bij de FSD aangehouden verdachten. Deze
gegevens zijn gebaseerd op de hij de verdachten aangetroffen vliegtickets, Er is onderscheid
gemaakt in de passagtersstroom waar de verdachte zich in bevond op 1oct moment van de
aanhouding. Een verdachte kon op uitreis, op inreis of in transit zijn. In tabel 2,4.a is deze
verdeling te zien, Meer dan de helft van de in 2009 aangehouden verdachten (52,2%) bevond
zich in transit, Na een daling van dit percentage in 2008 is deze in 2009 weer gestegen. 30,9%
van de vardachten was op inreis en 16,6% op uitreis, Vergeleken met 2008 is dat een daling
van het percentage verdachten op uitreis. Het percentage aangehouden verdachten op inreis
stijgt al een aantal jaar. Januari was de maand waarin de meeste verdachten werden
aangehouden. De minste verdachten kwamen in de zomermaanden juni en juli binnen.

1 abel 2,4,a
akeii F50 2t189 jan feb mol apr mei un jul aug sep okt nov dec Totaal ~

Inreis 25 15 22 15 13 12~ 17 17 18 ‘IS 14 14 Inreis 195 39,9 30,S 26,2
Uitreis 11 8 11 5 15 & 8 10 10 9 10 5 Uitres 107 16,6 20,8 18,6
Transit 51 30 27 30 35 ISf 14 20 iS 16 25 34 Transit 336 52,2 48.7 57.2

Onbeknnd 2
Totaal ~7I 511 eoI sal 65! aal 38j 47j 43! 44! 491 ~ 644

Van de verdachten is 85% door KMar-personcel op de luchthaven onderkend. In 2008 was dat
percentage 83%, in 2007 90%. De overige 15% kwamen van andere op de luchthaven
werkzame diensten, De KLM was verantwoordelijk voor het aanbrengen van 11.3% van dc
verdachten, particuliere beveiligingsbedrijven voor 2,0% en de Douane voor cle resterende
1,7%. Tabel 2.4.b laat zien waar de aangehouden verdachten op de luchthaven werden
gecontroleerd en gestopt.

a2i4~b~ ~,i «t
~~øflr~tO~ —~ ~

Schengen (aankomst & vertrek) 160 24,9 19,6 24,8
Cate coritrole & MTV 155 24,1 23,7 24,0

ankomst 1,2,3 en 4 117 18,2 21,9 24,1
Vertrek 1,2 en 3 72 11,2 13,6 13,9
Overige 140 21,8 21,3 13,2

Meer dan helft van de verdachten is aangehouden in transit (52.2%). De passagiersstroom
waarin de verdachten van de 10 meest aangetroffen nationaliteiten zich bevonden zijn te zien
in tabel 2.4e. Procentueel gezien zijn vooral veel Nigerianen (79,1%) en Sri Lankanen
(81,0%) in transit aangehouden. Vergeleken met hem gemiddelde percentage 011 inreis
onderschepte verdachten zijn vooral veel Afghaanse (65,9%) en Turkse ‘erdachten (62,5%)
op inreïs aangehouden. Opvallend is dat er geen Turkse verdachten in transit zijn onderschept.
Daardoor vormen zij in tabel 2.4.c procentueel gezien ook bij de op uitreis gepakte verdachten
een uitschieter.

a~4~
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Nationaliteit ‘2 ‘2
Nigeria 4 16 791
ran 35 19, 45,1
.tghartistan 65 15. 18.2

Somalid 39 13, 47,4
Uominicaanse Republiek 38 5, 44,4
rok 40 16. 44.0

Turkije 62 37, 0,0
Sri Lanka 4 14, 81,0
China 10 26. 63.2
Colombia 50 0, 50,0
Totaal 30 16, 52,2

Grafiek 2.4.d laat de top 10 van luchthavens zien vanuit waar de meeste verdachten naar
Schiphol zijn gevlogen. Uit Athene komen al enkele jaren de meeste verdachten en dit
aandeel ïs ook in 2009 gegroeid. Het aantal (en aandeel) verdachten uit Lagos is in de laatste
jaren daarentegen flink gedaald. De aandelen verdachten uit Istanbul, Madrid, Nairobi en
Barcelona zijn in de afgelopen jaren ook stijgende. Het aandeel verdachten uit Punta Cana
vertoonde in 2009 een opmerkelijke stijging. Een dergelijke stijging was ook te zien hij het
aandeel verdachten uit Panama City in 2008.
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2.4.1 ‘FransE oute

Dcxe paragraaf zal nog 101.0 serder ingaan op de reisroute van de 336 (52,2%) verdachten die
m transit zijn aangehouden, In tabel 2.4 la is te zien dat s erdachten die vanuit een luchthaven
in Europa (exclusief Sehiphol) op weg waren naar Noord-Amerika hier het grootste aandee1 in
hadden (23.2%). In 2008 was dit ook het geval. Van deze 7$ verdachten waren er 74 op weg
naar Canada en vier naat de Verenigde Staten. Tabel 2.4.l.b laat zien vanuit welke Europese
landen deze 78 setdacliten kwamen gevlogen. In totaal kwamen ze vanuit 14 verschillende
landen.

Zoals in tabel 2,4.3.a is te zien is iets minder dan een derde (30,9%) van de verdachten van de
FSD in 2009 aangehouden op inreis. Van deze 199 erdachten kwamen er lIP san ccii
Europese vluehthaven af dat daarmee net als dc afgelopen twee jaar serreweg de meeste
verdachten aanlevert (59,8%). Het aandeel verdachten uit het noordelijke deel san Afrika is
ten opzichte van 2007 gehalveerd. In tabel 2.4.3.b is te zien dat ruim de helft van dc
verdachten afkomstig van eelt Europese luchthaven afkomstig is uit Griekenland Na
Griekenland zijn de meeste verdachten uit Europese luchthavens afkomstig uit Turkije en
Groot-Brittannië,

Grafiek 2.4.d Luchthavens herkomst top 10 2006-2009

1Z4~ta
rranattroute
legio herkomst

~~<$t) ~$$.0 ~ ,7_ ~/ ,1\ a’ ~

af,

Luchthaven

2009 2009 2007

Reçpa bestemminr

15 0

t) 15
< 0. «8

Europa Noord Arnenka 78 ~2 - ~8 ~i
iud & Centr. Amerika Europa 45 13,4 03 13 95
00ord Afrika Europa 32 165 46 10,4 121 11
Europa 28 8,3 48 1OA 62
turega Noord Afrika 29 8.6 53 7,8 34 t

t)
«t
«8
16
ii
It

In grafiek 2.4,e is te zien dat Toronto procentueel gezien al jarenlang de bestemming is waar
de meeste aangehouden verdachten op weg naar toe waren, gevolgd door Montreal en Lagos.
Ook de aandelen verdachten van dc overige bestemmingen zijn vanaf 2005 vrij stabiel,
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Grafiek 2.4.e Luchthavens bestemming top 102006-2009
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2.4.2 Route uitreizers

Van de 644 verdachten waren er 107 (16,6%) op uitreis. In tabel 2.4,2.a is te zien dat bijna
driekwart van deze verdachten op weg was naar een bestemming in Noord-Amerika ol
Europa. Van de 41 verdachten die op weg waren naar Noord-Amerika hadden ei 37 een
bestemming in Canada, de andere 4 waren op weg naar cle Verenigde Staten. liet percentage
van dc op uitreis gepakte verdachten die op weg waren naar deze regio is vanaf 2007
stijgende. Het percentage verdachten met een bestemming in Europa is vattaf 2007 dalende.
Tabel 2.4.2b laat zien naar welke landen deze verdachten op weg naartoe tvaren. Net ~ls m
2008 en 2007 waren de nlecste op weg naar Groot-Brittannië, maar het aantal ei-dachten met
die bestemming is aanzienlijk kleiner dan in voorgaande jaren cii hei sersehib met andere
Europese bestemmingen daardoor veel kleiner.-~ 2005 2087
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2.4.4 Gebruikte luchtvaartmaatschappij

Tabel 2.4.4 laat de luchtvaartmaatschappijen zien waar de verdachten gebruik van maakten of
zouden gaan maken op het moment dat zij op Schiphol werden aangehouden. In 21,9% van de
zaken was dit onbekend. KLM is met 20,4% de meest gebruikte luchtvaartmaatschappij, wat
~Tij logisch is aangezien de KLM de meeste vluchten naar en van Schiphol verzorgt. OP
respectabele afstand volgen met 7,1% en 6,1% Air France en Olympic Airlines. Tabel 2.4.4
laat de aantallen en percentages voor nog enkele andere luchtvaartmaatschappijen zien. In
totaal zijn in dit kader 50 verschillende luchtvaartmaatschappijen naar voren gekomen.

T4b01 24,4
~obrü1llt~ is
fedbtva~atsohap~?S, ~ 0.
KLM 26 40,
Air France 46 7.

ymptc Atrlines 3
art flair 3
orthwest Airltnes 1

Turkiob Airlines 1
Aer Lirtgus —

urirtam Aîrlines
eronaves bel Peru 7
Ada~_ 5
e~ne~~ 5
hina Southern Airtnes S 0.
veriqe

Onbekend
Totaal .i2°

2.5 Soorten documenten en Modus Operandi

lu deze paragraaf komen de onderschepte documenten aan bod. De verschillende soorten
documenten en hun nationaliteit zullen hierbij beschreven worden. Ook worden verschillende
aspecten van de modus operandi van de gepleegde documentfraude beschreven.

2.5.1 Soorten documenten

In 2009 zijn in totaal 882 documenten bij de FSD terecht gekomen waarmee fraude werd
gepleegd. in tabel 2.5.l.a zijn alle soort documenten te zien. Logischerwijs wordt het grootste
deel (66,80 o) net als in ‘Voorgaande jaren gevormd door nationale paspoorten. liet aandeel van
de \erhlijfsvcrgunningen loopt vanaf 2005 terug, dit is te zien in grafiek 2.5.l.b. Opvallend is
nog hel aantal onderschepte rijbewijzen omdat dit geen grensoversehrijdend document is.

Vaak worden deze (meestal totaal valse> rijbewijzen door verdachten gebruikt ter
~ondersteuning’ van een vals of vervalst reisdocument.

2.5.2 Nationaliteit documenten
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Soort dosomont

De top 20 van meest onderschepte soorten documenten naar nationaliteit van het document is
te zien in tabel 2,5.2.a. Deze top 20 vormde tezamen 66,7% van het totale aantal onderschepte
documenten. De in totaal 882 documenten waren van 107 verschillende nationaliteiten,
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geria * 7 80 Venezuela «2 2.4
alië — 7.3 Zweden 1 22
ul9arije — 6.0 Canada i 2,0
anje — 5,9 Slovenië 17 1.9

Frankrijk 4 5. P~~__ 1 1,8
Groot-Bnttanniè — 3,6 furktje 1 1,8

ederland — 3,6 Ver, Staten van Atrtenka 1 1.8
elgtO — 2.8 Costa Rica 1 1,7
touwen — 2,8 Oom inlcaanse Republiek 1 1,7
oemenië — 2,4 Griekenland
otaal

Grafiek 2.5.2.b laat het aandeel in het totale aantal onderschepte documenten in de afgelopen
jaren zien van de 10 in 2009 meest onderschepte nationaliteiten documenten. De nationaliteit
van het document staan los van de nationaliteit van de verdachte. Op Nigeriaanse docttmenten
na bestaat de gehele top 10 uit Europese documenten, l-Ioewel Nigeriaanse documenten nog
bovenaan staan is te zien dat het aandeel van de Nigeriaanse documenten al vanaf 2005 aan
het dalen is. Hetzelfde geldt voor de Italiaanse documenten.

1-let aandeel Bulgaarse documenten volgt het omgekeerde pad, hun aandeel is vanaf 2007
flink stijgende. Van de 53 Bulgaarse documenten waren er maar vier van verdachten die
opgaven de Bulgaarse nationaliteit te bezitten. De toetreding van Bulgarije in de Europese
Unie op 1 januari 2007 is een mogelijk logische verklaring voor de stijging van het aandeel
van deze documenten. Hetzelfde geldt (op kleinere schaal> voor documenten uit Litouwen en
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Roemenitt. De a:mclelen oan de overisse nationotliteiten documenten in deze top 10 zijn srij
stabiel.
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2.5.3 Modus Operandi

Land

Zoals in de inleiding beschresen is de modus operandi van docurnentfraudc grof%eg in drie
categonedn gesplitst: vervalst, vals en goed. Meer clan de helft (516%) van de in 2009 bij de
l-SD onderschepte documenifraude bestond uit ‘vervalste documenten. Iets meer dan een
kn art 25,%) svaren technisch goede documenten en 22.7% van de documenten was vals. In
gialiek 2.5,3.a is te zien dat deze verhoudingen niet veel afwijken van de afgelopen jaren. Het
aandeel goede documenten is vanaf 2006 licht stijgende. Let wel, in absolute getallen is het
onderkennen ‘van fraude met technisch goede documenten gedaald.
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Grafiek 2.5,3.c laat de ontwikkeling van de percentages van de 10 meest onderschepte inodi
operandi in de afgelopen 3 jaar zien, Dc meest opvallende verandering is liet stijgende aandeel
van de vervalste personalia bladzijden van 0,6% in 2007 naar 8.2°c in 2009. De aandelen San
de overige nlodi operandi zijn in de jaren 2007-2009 vrij stabiel.

Zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk staat beschres en /ijn nationale paspoorten
(66,8%) en identiteitskaarten (13,6%) veruit de meest aangetroffen soorten documenten bij de
FSD. In voorgaande jaren is dat ook zo geweest. In tabel 2.5.3.d zijn de top 3 modt operandi
te zien van de 10 incest aangetroffen nationaliteiten paspoorien. In de tabel is te zien dat dc’
modi operandi per nationaliteit docunoent erg verschilden. Bij de aangetroffen liatid’ met
Spaanse documenten is er bij€oorbeelcl geen inodus operandi die veel ‘vaker is gezien dan
andere modi operandi. Bij fraude met Zweedse doetunenten is dat ‘vvd liet geval. Op 6$n ges al
na waren het allemaal zaken san geen gelijkenis. Grafiek 2,5,3.e laat het aandeel in het totaal
aantal onderschepte paspoorten per jaar zien ‘van de top 10 in 2009 onderschepte
nationaliteiten documenten vanaf 2005. Duidelijk te zien is dat het percentage Nigcnaanse
paspoorten vanaf 2005 dalende is. De pelcentages Bulgaarse en Litouwse paspoorten zijn
stijgende, de Bulgaarse vanaf 2005 en de Litouwse vanaf 2007. Dc aandelen ltaliaansç en
Dominicaanse paspoorten schoten in 2009 omhoog. De oserige nationaliteiten paspoorten
laten geen bijzondere ontwikkelingen zien.

S~o~t d000m0010 740400

I3ij de drie catc~_oriedn horen ersehillende modi operandi die in dc inleiding zijn beschreven.
De in 200°) bij de I’SD onderschepte modi operandi en de bijbehorende aantallen en
percentages zijn no tabel 2.5.3.b te zien, Er lijn ‘vier modi operandi die een aandeel van meer
dan 11)1 hadden, Dit waren totaal ‘valse documenten (22,7%), zaken van geen gelijkenis
(1 $.3°~j, s alse personalia bladzijde (12.6%) en het vervangen van een foto (11.3%).

GraSek 2.5.2,6 Nat€on.ttttelt document top 102005.2000
5!

4’)

‘0

‘3!’

.0
S

€0

1!

,‘1

2,)

Grafiok 2.5.3 o Soort documenitreude 2005.2000

Precoot

20
S.

Lr~ 111

- IS -
-16-



tibet 2,9.2Ot
Pa~tfrn5t,teto~n10 Totaa Aantal
‘100055 0, t docurnont up 3 Mc,tus Operonu, —

‘1 :ora 13. 0, o00tl bIo ot t t
n0005ot Sororeqon
no mooIs 0000mnltt

Ftrtnbr t 30 ouvtootooqrn t
Om go ~lt 0 3

ciuott os
,s tttrt 20 orn005t04utmvultt 1

Gort 0’0tkt~o4
croonaItOol151s $

00$ t. tO 23 ‘to t 470. 40 nO. 1
,tOtflntS000*,N&tr

.00
Groot ttrtlt,mnt* 21 ,fllIs 0005

not ~koott
somt

tOt 2r 0 Out’ 1

d0Nmr000
001 .4 t 0 to t

Sp,t t’ 10 otliltI fltt

0.44 t100ir,
tt.OtutOt0000rV t

0 tO 1? b000t4700
t 004 t 14 t %kO,VttI,t

Str, t t

,tvortl t til Gort no korts 1
t 00t t10044tt

00.1r104 r OogT’ 15 2 ‘rroot

Voso’rorrtr3
Door urt

Tabel 253f laat de meest voorkomende documenifraude zien van de top 10 in 2009
aangetroffen nationahteiten identiteitskaarten. In de tabel is duidelijk te zien dat totaal valse
identiteitskaarten bij bijna elke nationaliteit in 2009 de meest gebruikte modus operandi was.
Opvallend is dat niet het geval bij de meest aangetroffen nationaliteit, de Bulgaarse
identiteitskaarten, Vervalste personalia bladzijde waren bij de Bulgaarse identiteitskaarten
namelijk de meest geziene modus operandi. De aandelen van deze top 10 nationaliteiten
identiteitskaarten vertonen vanaf 2005 cel veranderingen. Dit is te zien in grafiek 2.5.3.g.
liet pelcentatoe aangetroffen Italiaanse identiteitskaarten vanaf 2005 flink gedaald van meer
dan 30° naar 13,30 o. 1 let aandeel Bulgaarse identiteitskaarten is flink gestegen vanaf 2005
o ,ott 0,4° t naar 1 6,7°o. De percentages van de Spaanse identiteitskaarten zijn ook vanaf 2005
stijgende. De overiue nationaliteiten identiteitskaarten tonen geen duidelijke trends.
Opo allend ii oo cl cle aanwezigheid van de Sloveense identiteitskaarten in de top 10 van 2009
en de otijging oato het aandeel Roemeense identiteitskaarten,
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2009 meest onderschepte soort doeurnentfraude, In 2008 waren dit nog de Nigeriaanse
paspoorten met valse personaliabladzijden. De top 20 van de incest onderschepte soorten
documentfraude is te zien in tabel 2.53h. De meeste vormen van documentfraude die in de
tabel te zien zijn werden door verdachten van verschillende nationaliteiten gepleegd. Veelal
betrof het verdachten van een nationaliteit die afweek van die van het document.
Uitzonderingen hierop zijn de Nigeriaanse documenten in tabel 2.53h. Die werden (op ticht
na) uitsluitend gebruikt door verdachten clie opgaven Nigeriaans te lijn Ook de
Dominicaanse paspoorten niet totaal valse visa werden door Dominicaanse roerdachteti
gebruikt.
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Andere’ opsalknde taken: hij negen san de 15 Zweedse paspoorten met de modus operandi
‘geen ~‘eltjkeni, hoorde een verdachte die opgaf de Somalische nationaliteit te hebben. Van
de acht ~‘ebmikte Aauduleus verkregen Spaanse verblijfvergunmngen waren er ‘tas en door

‘ti,tan ‘c erdachten gebruikt. Dc in de tabel genoemde Litouwse documenten werden
oord door Georgische verdachten gebruikt, de Venezolaanse paspoorten met valse

personalia bladzijden ~ooral door Dominicaanse erd’achten,

Bij de ~‘e’pkegde documcntfraude tien is e vaak dat de opgegeven geboortcdahim van de
serdaehtc afti ijkt van de geboortedatum op diens gebruikte document, Deze afwijking is bij
t’ ken en °een velijkenis groter dan bij de andere soorten modus operandi. Een logische
erklanne hiers oor zon kunnen zijn dat in geen gelijkenis zaken een passend document bij

~en erclachie moet is orden gezocht. en dat de leeftijd hierbij van minder belang is dan de
keli)kenis met tie ibm, In tabel 2.5,3,i is dc gemiddelde afwijking in jaren opgenomen voor de
top 20 van nattonaliteiten documenten, Ook is er te zien hoeveel zaken er per nationaliteit
document is aren en in hoeveel van die zaken het (eventuele) verschil in leeftijd vastgesteld
kon worden. l)e gemiddelde afwijking van alle documenten tussen de echte leeftijd van cle
erdai’hte en de leeftijd in het document is 2,80 jaat.

In de’ t ibe’l is te zien dat de gemiddelde afwijking in jaren hij een aantal nationaliteiten veel
ei’ liet gemidueide en het totaal (2.80) afweken, zowel naar boven als naar beneden. Zo was

er hij de documenten uit Costa Rica geen enkel leeftijdsverschil en was dc gemiddelde
tfsstjking bij de Dominicaanse documenten maar 0,2 jaar. De gemiddelde afwijking in jaren
bij de Nederlandse (5.2) en Zweedse (5,0) documenten lag echter weer vrij ver boven het
gemiddelde. In tabel 2,5.3.i is in de laatste kolom te zien bij welke nationaliteitcn documenten
cle ‘mi Idelde tfw itking in jaren significant afweek san de gemiddelde afwijking van het
totaal . In de’ tabel is le zien dat de afwijking bij Nederlandse (5,2) en Franse (4,4)
documenten als enige significant boveit het gemiddelde liggen. Ook de gemiddelde afwijking

in de Britse ~j,7), Zweedse (5.0) en Canadese (4,1) liggen bosen het gemiddelde. Dat
laatstgenoe’mden niet sibntfïcant afweken heeft in liet geval van de Zweedse en Canadese
doetttncntett vooral te maken niet liet relatief gezien weinig aantal zaken (19 en 18), waardoot
ei stattstLch stanifieente afwijking moeilijker te bereiken is, De Nederlandse, Franse, Britse,
o eed ‘e t (‘anadese documenten zijn samen met de Griekse documenten ook de

t ‘tton’ilii:itett die procentueel gezien de meeste zaken van geen gelijkenis hadden. De in de
t’ line’t ‘w’fbrmuleerde stelling dat hij / iken san geen gelijkenis een groter verschil in

let:fttjd i~ tussen cle opgcgevett leeftijd vati de verdachte en de leeftijd volgens diens gebruikte
dneunicnt lijkt hiermee bevestigd.

Om ‘ ek,’a’ iii ie ~et.nddehde ,di jki,tt,ea s mde Ouden “i~tofl~ant arssi1ken san de 1’ rdddelde atwijktng San alle
ie attente 2,51) r), t, ‘)ttitik gen mikt ‘,mi de t.toets, In deze toet, kanS een Pfiirobability)’wamde, clie altijd lassen dc

t Lii 1 s. ~ tea ode ite’et ‘tin ttoe t. ei de’ kin t’ dat het vs’tse’hd ci gemiddetden door weten) ontstaan, ,Sta de:e
t, iii iie kien er t’ d,m 0.118, ii in cde kat diii het ier dal In etnuditelilen door toeval w veroorzaakt kleiner dan S’a, Als dat
tu,t re’~ ,il , preekt eten van een siputlicant t er,rtnl, In ite tabel Ie te cum d,n de i”waarde van 5 van d~ 20 ii ittonalitelten
,amenteo klemer is dan 0.05, Dit s .naagegesen door de krats;es, De itikgedrukin kntI~jee staan bij dc nattonatitetlen
ii ii sment ii te, ets ,iei de temi tdehde’’alw.0kntp to jaren si nitic int t,oven de totale geraddehde afoijking ll~ti, Oftewel

eet ,o iii it die ite,u’ ii, t mali i’ tea documenten hij zich It tdtten noren ru~ ntiieant meet dat 2,90 jaar ouder ofjonger dan tn
1 ‘t ileti nat ie vernield. ‘totO un de tibet is te zien, was uit ‘t geval hii de verdachten met Franse en Nedertand
det~tot,i’ Set De niet ilikgediul te krnige, min hij de ttationaltteite’n utoeotnenten waarvan de gemiddelde afwijk’tng In jaaen

t Sein uit t Ie tot tIn ‘,eentildelde afssu1ktnt’ liet. De echte leeftijd san deze verdachten ltpt dat i~nIftrant dii hierbij de
e:1a)e setme’le t ii , ii etoiteat dan de etuuhd ‘liie aas ujktn ‘ eau 2,55 jaar. Dit is liet gat al bi~ ute serdaetiten titel Spa mce,
dc’ oh t ittee, Slutu eeti’s, 1 urkse, (‘0510 Ibnaan e en DamIate oase documenten.

‘9b~1Z$~l
u~t~g~$Jiï~ Percnntagc Gemiddelde
~qtEØIOa1~1t Verschil ç~eeii vitrnchii in Standaard- P- waarde

dbGtfSiie$911 A~niai bekend Percentage gelijkenis jaren mcmliii ‘ii 0.05
Niçpna — 7 110 113 21. 494

ahiO 73 0.3 3 38

hStS_ ..~ —_fi~L. ~,
a’tj~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, — — 59 1112 t.4 3.3 !
ikei0~,,,,,,,,,,,,,,, — — 5,1 2110 4,4 52 X

not’Bruttaeniè — — 31, 28 1 3 4
Ndnelarcl 36 .03 5.2 48 X

ina 2 8 160 3.2 4.4
1. nawwi — — 2,8 00 2 0 2 1

w,tettt — 24 19,0 30 3”
veudu — — 24 0,0 1,7 1 117 >1
non 1 2,2 118,2 50 511

riatia 1 20 Om6 41 390
an’6 — — 1,9 5,0 9,8 2, 7
nia~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ « 1,8 6,3 20 211 ——

wiqit — — 1,8 3,3 1.3 2.6 1<
vr Staten van Awanka — 1,8 12,5 26 22
nOn Rtc’a — 1 7 00 9,9 05 S
nmwtenanse Republwt~ — — 1,7 0,0 9,2 2 a 1’,

Gnwkanlnnd — 1,71 26,7 2,111 2 3 —

von~ naltetsattwton 294 33,3
otnnh ‘~8 850 1110 2,gOj 3 921 «

Dat liet t erschil in de hierboven beschreven aRt ijking groter ts hij geen gelijkenis an ocut~
aangetoond ivorden door naar die afwijking te kijken bij het totaal aatital docuinetttett tl: t bij
zaken van geert gelijkenis werd gebruikt en bij iaken waar dit tOet liet gesal was, V:ttl de’ lOl
doctimenten clie naar voren kivannen hij ‘taken vait geen gelijkenis was dit scm,chil in 153
gevallen bekend, De gemiddelde afwijking in jaren betrof 5,52 jaar, Slechts in l2,4°~ van
deze gevallen ‘sas de leeftijd van de verdachte hetzelfde als in diens document, ilij de os enge’
documenten was dit percentage 18,75 ii. Dc gemiddelde afwijkntg in jaren hctrot in cle
ovei’ige taken 1,89 jaar, Dat is dus bedtndend lager dan dc gemiddelde atV ijlctng van 5,5’)
jaar hij taken van geen gelijkenis. Bij twij fel tijdens de document eontrole nier de gclijkc’nl.,
van ecn persoon met de foto ni diens document kan liet dus waardes ol zi1it mii op de leeftijd
van de s erdaclite s olgens dat document te letten.
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Hoofdstuk 3 Overige landsgrenzen 3.2 Profiel verdachten

In dit hoofdstuk staan de zaken benoemd die zich hebben voorgedaan aan de overige
landsgrenzen buiten Schiphol. Het betreffen de zaken opgedaan tijdens MTV-controles aan de
Belgisch~Nederlandse en Duits~Neder1andse grens en de grensbewakingzaken opgedaan aan
de Maritieme en (overige)Iuehthaven grenseontroleposten. Het voor deze analyse gebruikte
bestand ja opgebouwd uit de B.P.S. incidentcocles 284 (vervalsing) en 287 (geen gelijkenis
fbto). Zoals in de inleiding is verteld betreffen liet zowel zaken die bij de falsitieatendesks van
het EC[D lijn afgehandeld als zaken die door ander personeel van de KMar zijn afgehandeld
conder tussenkomst van een falsificatendesk.

3.1 Aantal zaken

In 2009 lijn ~fl totaal 393 zaken afgehandeld in de districten waarbij in totaal bij 511
documenten documentft’aude werd vastgesteld. In alle districten werden documentfraude
zaken afgehandeld. Niet elk district is hier even druk mee. In tabel 3.1 .a staan de zaken per
district en verdeeld naar brigade weergegeven. In district Zuid werden de meeste zaken
af»ehandeld, Op zich niet vreemd, het district grenst aan België en Duitsland en de
luchthas ens Eindhoven en Maastricht liggen binnen het bewakingsgebied.

Tabe3.1,a —

Knarinettintki
District Brigade — .~ ~

District Zuid T~4~972 ISrabant-Zuid 1 31,8
timburcoZuid — 18,6
Brabant Noord 1 Limburg Noord 4 10,11
Seheldesiromen — 5.6

Distnct Noord~Oost 811 20,8 Oosigrens~Midderi — 13,2
Oostqrens~Noord 7,4

Distnct West 48J 12,2 LuidllolIand 4 12,2

328 san dc z’ikcn kwam voort uit de MTV controles en 65 uit grensbewaking zaken. In tabel
3,1 8 lijn de eontrole stromen waaruit de laken voortkwamen weergegeven. Hazeldonk blijkt
rit M [~~r controleplaats te zijn geweest in 2000 waar de meeste zaken vandaan kwamen,
Hierbij ging het om overschrijdingen te voet, per auto, per bus en trein. Bij de grensbewaking
steekt Hoek saa Holland er net kop en sehouders bovenuit. Ruim twee derde van de zaken
komt uit controles op de passagier terminal.

is
MTV l 3281 83,1’

u~,5

Er werden door de verschillende brigades personen aangehouden van 78 verschillende
nationaliteiten, Van een aantal verdachten kon de nationaliteit niet worden achterhaald, Niet
bij iedere verdachte is de opgegeven nationaliteit geverifieerd. Net als in 200$ werden het
meest Sornalische verdachten aangehouden. Het aandeel Somaliërs op het geheel bleef
nagenoeg gelijk. Ten opzichte van 2008 zijn de Albanezen, Irakezen en .\ngolezen uit de top
tien weggevallen. Hun plaats is ingenomen door Afghanen, Ftntreërs en Roemenett.

De leeftijden van de aangehouden verdachten varieerden van II toi en met 63. Gemiddeld lag
de leeftijd op ongeveer 30 jaar. De jongste verdachte betrof een II Jarig Iraans meisje, de
oudste een 63 jamige Soinalisehe vrouw.

Er werden net als in voorgaande jaren het meest mannelijke verdachten aangehoudeil.
Opvallend is dat alle Turkse verdachten mannen waren. Het hoogste percentage srouwen
werden aangetroffen bij de Iranese verdachten, Op zich is dit opmerkelijk omdat in 2008 het
aandeel Iranese vrouwen 16,7% bedroeg. In tabel 3.2 zïjn de hierboven heschreten
kenmerken van de top tien aangehotiden verdachten weergegesen naar de door hen
opgegeven nationaliteit.

3.3 Reisbeweging

1 is
‘is

~ ‘~~t is t
ra .,~ is, is,

t is ,~ is is
~ — T -, T T

T~1Zr1~ w is is~t

,~t~0P

Somalmë 9. 26, 71. 28.
Afghanistan — 7 4,3 24 82 17,
furtoje - 4, 33, 100, 0,
Marokko 4,1 36.4 87, 12.
Angola - 4, 28 87, 12,
Entrea 3, 24, 71, 28
Congo - 3. 33. 69. 30
Iran 2 24, 54, 455
Oekraino 2, 312 72. 27
Roemenië 2. 29,7 81, 18,2
rotaaltoplo 164 41,7 28,8 78,2 21,8
Totaal 39 100 30,0 82,4 17,6

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens worden besproken: het gebruikte soort voertuig sati
de verdachten; de eontroleplaats waar de verdachten zijn aangehouden en de grcnsovcrgang
die de verdachten zijn gepasseerd.

3.3.1 Gebruikte voertuig

In tabel 3,3.1.a is te zien door middel van wat voor voertuig de verd ichten heb ervourdeti op
het moment van aanhouding. De meeste aanhoudingen betroffen p~’sorui~ die in een
personenauto een grens passeerden (4 1,0%). Hierbij waren zij of bestuurder of inzittende, Iets
meer dan 25% van de aangehouden verdachten waren at’konistig uit internationale
(lijn)bussen. liet aantal aanhoudingen gedaan op de overige lttchthavens bedraagt 27, een

8ib~t 3,lji
~fkonist~z~ken 1 i~ Cantreisalsats

enlo
sbbenc
,sct~n 1
:aasts5

Sauna
veriqo

4:
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ei
rab~d 3~3~j,a

is 5)
GcbiLtiIste~~er!ui 0
Auto ~~~/ii’
Bus 252
Trein
Boot 42 10.
Vflegtui —~,

Tevoet 5 1,
..~ .-- 9

3.3.2 Controlephiats

(abet~3~tb
GebrUikte ~oertqIg —

, iii Sper dt8frlct
)istrict .~ c~
DistrictZuict Auto 118 30,

Treïn 37 9,
Bus 84 21,
Vtegtuig 21 5,
Tevoet 4 1,

District Noord-Oost Auto 43 10.
Trein 22 5,
Bus 15 3,
Te voet 1 0~

District West Boot 42 10,

U ns.ette controles ondet. plaats op de gebruikelijke MTV controleplaatsen langs de
doorkaande snelwegen. Maar ook uit MTV controles op regionale luchthavens, zeehavens,
tteinstatiotts en trajeelcontroles op rijdende treinen kwamen zaken voort. In tabel 3.3.2 staat
de top tien van de controleplaatsen weergegeven. D~ grensovergang Ha-zeldonk aatt de
rijkssseg \l~ hcetl in 2009 de meeste zaken opgeleverd. Van de 69 verdachten die daar
sseicleti aatigehouclen reisden er 68 Nederland in en skin reisde Nederland uit. Van de 42
serdachteit aangehouden op de lerry terminal hoek van Holland, reisden er 38 Nederland utt
cii er t eisden jet ,inuit het Verenigd Koninkrijk Nederland in. Van de treinreizigers werden
de meeste onderkend en aangehouden op het traject Arnhem-Utrecht. Uit de gevonden
reishesehetclen kon ss erdeti vastgesteld dat alle 12 verdachten afkomstig waren uit Duitsland.
De eenti kies in ~ enlo en Maastricltt werden niet alleen gedaan op in- of uitreizende personen
p.~ iretit ot’ auto, maar ook op perrons van de Stations.

Tabet 3-19 —.
isControte plaats (top 10) ~

Ptaats controle —~ —~

~ .1i.~
Hoek van Holland 42 10,7
SNOeI rijksweg A67 41 10,4
Venlo 41 10,4
Eijsden rijkswegA2 5,9
t5abbench rijksweg A12 2 5,9
Maastricht 22 5,6
Eindhoven Airport 20 5,1
Traject Arnhem-Utrecht 14 3,6
Dg~yjjeRtks~eqA~_ 9 23
Heerten rijksweg A76 9 2,3
— -

Totaal top 10 292 74,3
Totaal 393 100

3.3.3 Grensovergang

In afwijking tot hoofdstuk 2 (FSD) beperken wij ons hier slechts tot het benoemeti van de
landen waartussen de verdachtert zich bewogen ten tijde van hun aatthouding. De
aangehouden verdachten zijn immers niet in het bezit san een vliegtieket waar kim herkomst
en/of bestemming aan kan worden ontieed. In een enkel geval kon wel ttaar aanleiding van
aangetroffen bescheiden zoals eert buskaartje, treinkaartje of ticket of aan de hand van ccii
afgelegde verklaring vastgesteld worden dat Nederland slechts als transitland werd gebruikt.
Maar meestal kon slechts worden geconstateerd dat men de grens prtsseerde en in welke
richting. In tabel 3.3.3 staan de reisbewegingen die vastgesteld konden worden. Dc meeste
verdachten (42,6%) werden inret-zcnd onderkend aan de Belgiseh-Nederhttndse grens. Aan dc
Duits-Nederlandse grens werden ruim 33 procent vttn de verdachten otsderkend. 13.0° an dc
onderkende verdachten svaren voornemens Nederland te verlaten met itet Verenigd
Koninkrijk als bestemming.

ensoV~fgang verdachten
. iii 5)

Herkomstland Bestemmingstand < o.
Betgie Nederland 167
Betgiti Denemarken 1 0.
Betgiti___________ Dutsland 1 0,3
Denemarken ~
Duitsland Nederland 13
Duitsland Frankrijk — -

Frankrijk Nederland :~ -

Frankrijk Denemarken -

Hatiti Nederland
Nederland Verenigd Koninkrijk 5 1
Nederland Duitsland «8 -

Nederland ertand 3 -

Nederland Zweden 3
Nederland B__~_ ~l 0
Noorwegen Nederland
Tsjechië Nederland —

Turkije N~derIand 3 0
Verenigd Koninkrijk Nederland 6

3.4 Soorten documenten en Modus Operandi

In deze paragraaf wordt ingegaart op de documenten die aartgetroffen werden hij cle MTV en
grensbewakingzaken aan de landsgrenzen. Aehtereenvolgettd wordt ingegaan op cle
nationaliteit, het soort document en de aard van de hiermee gepleegde fraude.

3.4.1 Soorten documenten

Er werden in 2009 in totaal 510 documenten in beslaggenomett. Zoals in tabel 3.4.1 i. tc zien
zijn waren de meeste daarvan nationale paspoorten (31,3%), gevolgd door identiteitskaarten
(29,2%) en nationale rijbewijzen (18,4%). liet beeld wijkt af met het beeld dat sve hebben san
onze nationale luchthaven. Daar ligt het percentage paspoorten veel hoger (66.8°~) en de
identiteitskaarten lager (13,6). De volgorde van de top 6 san de soorteti doeutrtettten higi
overigens wel gelijk. Ten opzichte van 2008 is het percentage nationale paspoorten

kleine ‘~ procent sri het ~otsal. fabel 3.3.1 .b laat de verdeling van de gebruikte voenttigen per
district zien.

Tolaa leo,, s’tiecituia
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afgenomen en het percentage identiteitskaarten gestegen. Deze trend namen wij ook waar op
de nationale luchthaven. Dit jaar kwam daar een kentering in. Net beeld op Sehiphol is nu
om$ekeerd.

3.4.2 Nationaliteit documenten

2009 2008

T~bek~4~1
~ooo~tfl~t < 0.
Paspoort~nattonaal 160 31,3 36.2
denttteitsksart 14 292 27,9
Rt)beaits’nabonaal 10 20.0 18,4
Verblijfsvergunning 155 10,8 11.1
Paspoort-vreemdcrhngen 1 3.7 3.8
Paspoorteluchtelingen 1 3.7 1,8
Overig 1,4 0,8
~ ‘‘0rotaal

In 2009 ~erden San 57 verschillende landen documenten in beslaggenomen. in 200$ lag dit
aantal precies gelijk. Zoals te zien is in tabel 3.4.2 i~ net als in 200$ ook in 2009 het Bulgaarse
document de nieest aangetroffen en in beslaggenomen nationaliteit document, liet percentage
op het geheel aan documenten is echter wel iets teruggelopen. Italiaanse documenten nemen
ook nu weer de tweede plaats in met een percentage vergelijkbaar met het verleden jaar.
Fraude met Nederlandse documenten nam toe ten opzichte van 200$ (van 5,3% naar 7,2%).
Andere significante dalers of stijgers in de top 20 zijn de Roemeense documenten (van 1,8%
naar ~.20v) en Griekse documenten (van 3,4% naar 1,6%).

~abeij~42
r~ttonagte~~ 2
dpeume’httop 20)
Bulgarije - T~. T~i
tahO ii

Nederland , —~

Frankn)lç - . 6.5
Groot’Brittamnik : “~• ‘

~~!g!!~___~ ~ ~
Litouwen 5, 6.
Portugal 2 5. 4.
Roemeniè 2 41 1
Denemarken 14 2,7 1,2
Spanje 14 2. 3.2
Slovenie 13 2 3,0
Polen 10 ~ 1,6
Griekenland 8 1. 3.4
Zweden 8 ~, 3,2
Hongarije :~ 1,4 i.ø
Nigena 7 1,4 1,0

4echié 6 1.2 2.2
Angola 5 1.0 1,0
Ghana 5 1,0

34.3 Modus Operandi

Van de 511 in beslaggenomen documenten bleken na onderzoek het meest valse documenten
te betreffen (43,1%), gevolgd door vervalste documenten (29.9%) en goede documenten
waarmee fraude werd gepleegd (25,4%). in tabel 3.4.3,a zijn de bijbehorende modi operandi
verder uitgewerkt. De meest onderkende fraudevorm zijn totaal valse documenten. Met 43,1
is het veruit het meest aangetroffen vonn van documentfraude. Dit percentage is licht
gestegen ten opzichte van 2008. Ook de zaken van geen gelijkenis zijn toegenomen in
vergelijking met 200$. Met 25,4% nemen zij ook in 2009 de tweede plaats in. We zien verder
bij de vervalste documenten dat het vervalsen van de personaliabladzijde het meest werd
toegepast (11,5%), gevolgd door cle fotovervangtng (8,0%) en cle valse personaliabladzijde
(5,7%).

=~Lft~Ud~ -: ~t ~i
vr vr
Z 2 2

Soort documentfraude Modus oporandi
Vervalst Pvrveralablzvnrvalvt 71) ,J~7 J1~

Fotri vervangen 41 5 S 7
PevernaSa Sla vals 84 5, S
cY~vr4e valsvrjen — S —, 21
Blarm geeldan 3 5, 24
v~~~~ngbrncogevetve 1 4 0
Parrinrrale 55 vervangen 1 8 0.2
VisLm vervalst 1 02 0.4
Valnastempnls 1 0, 05
lariur,~dv — S. 02

Totaal 153 29, 32,1
Vals Totaal vals 220 43,1 40

Totaal 220 43,1 40,7
Goed Geen gohcawv 130 23,4 23,

Fraaddenovorlvrngen 5 jij
F~n’avle 3 06 014

Totaal 135 27~0 25,7
fotaal 611 100 100

liet verschilt overigens per soort document welke modus operandi werd aangetroffen. Bij de
identiteitskaarten bleek meer dan de helft totaal vals te zijn terwijl bij de aangetrotfen
paspoorten dit percentage op 16,3% ligt. Paspoorten werden het meest vervalst (3,$°v),

identiteitskaarten minder (21%). Dit is op zich te verklaren omdat paspoorten veelal voorzien
zijn van meer en betere beveiligingen. Een identiteitskaart is moeilijker te vervalsen omdat
het tegenwoordig veelal policarbonaat kaartjes zijn welke zich niet lenen tot raderen.

In tabel 3.4.3.b staan de modi operandi van de paspoorten ss eergegeven. Bij de paspoorten
bleek 53,8% vervalst, 30% goed maar gebruikt door een ander en 16,3% totaal vals te zijn. De
meest aangetroffen modus operandi van documentfraude bij paspoorten is die van geen
gelijkenis. Met 48 zaken is dit 30,0% van het totaal, 1-let vervalsen van de personaliabladzijde
neemt met 18,1% de tweede plaats in, gevolgd door dc valse personaliabladzijde en het totaal
valse paspoort met ieder 16,3%, Deze top drie beslaat 80% van het totaal aantal documenten.
lIet aandeel geen gelijkenis zaken, valse personalia pagina’s en totaal valse paspoorten neemt
toe ten opzichte van 2008, liet aandeel valse personaliabladzijden nam af.

al’

2009 2060

2009 2008
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2009 2008
~abeI 3~4~3,b

0) 0)Modtss Operandi
doeumantfraud~2
Soort
doeurnentfraude Modus operandi
Vervalst P~woeuho ~ ~ :

Pernonalta blz vals 16 2
Foto vervangen 2 13, 1
Ovra ge vntvatesgnt~ $ 2, —

0lanco~astolen 1 0, —

‘vrbl1favergunning btaeca gestolen 1 0 —

Parsonala blz vervanger) 1 0,
Visum vurwitet 1 0. 1,
Valse stempels t 0 0.
Visum aas - 1 0 0

Totaal S 53,0 50,
Vals Totaal wrla 2 16, 13,7

Totaal 2 16,3 13,7
Goed Geerr gul Ikesia :~ Zd~f

Totaal 4 30,0 20,5
Totaal 16 100 ~

Bij de idennteitskaarten bleek 50,3% totaal vals, 26,2% goed maar gebruikt door een ander en
20,8° vervalst te zijn. Bij de identiteitskaarten is in tabel 3.4.3,c te zien dat de meest

out komettde vorm van documentfraude de totaal valse documenten te zijn. Met 75 zaken
niaaki deze modus operandi 50,3% uit van het totaal aantal documenten. Zaken van geen
LeIjkenrs nemen met 26,2~’u de tweede plaats in. gevolgd door de vervalste
personaliablad’zijden.° 1 let percentage totaal alse identiteitskaarten en identiteitskaarten waar
de tCrsonaliabladzijde no is vervalst nam ten opzichte van 2008 toe. Zaken van geen
~e1t~kenis nemen ten opzichte van 2008 al’

2009 2008
~—---
tabel 3,4,S~c

5, 5,Modw~ Operandi
doeumentfmddip tdenftteltgkaarten .. 13 13

er or a
‘S 0 0

Soort dacumenttraude Modus operandi
Vervalst Pvessnalis blz sevalst 24 15,1 13,5

Foto v rvarrqsn 0 4.0 5,7
Blanco gestolen 2,1

OvorO 1,7
Totaal 31 20 23.0

Vals Totaal vals ‘~ ~ 46,
Totaai 75 50 48t2

Goed Geen geitkarris 39 2 27,4

Fanlaae 3 20 0.
Frauduleus verlnugerr 1.

Totaal 43 28 28.8
Totaal ~ ‘~i ~7o

11e MC) “setval’,ie personaltabtad:ijde” betekent dat hij een identiteitskaart welke niet is uitgOvoerd als een
hs ek1c document- ot’ pet soonsgegevens zijn veranderd op het enkelvoudige kaartje. Dit kan de voor en/of
c’tl ‘r/t ~de sas lie doeun,~st betr~ften.

In bovenstaande tabellen is te zien geweest dat de soorten vervalsing per docttmenr
verschillen. Als er ook nog wordt gekeken naar de nationttliteit van het gehnnl~te docttmenl
kan er een overzicht van de meest aangetroffen doeumentfraude wotden gemaakt. De top 20
van de meest aangetroffen documentfraude is te zien in tabel 3.4.3.d. Deze top 20 vormt
41,5% van het totale aantal aangetroffen documenten. In 2008 tttaaktcn deze docuntentert
26,7% deel uit van het geheel. Uit de tabel is af te lezen dat Bulgaarse nationale rijbewijzen
waarvan de personaliabladzijde is vervalst het meest werd aangetroffen itt 2009. Op de
tweede plaats staat een ander Bulgaars document met vervalste personaliabladzijden, de
identiteitskaart. Opvallend is verder in de afgebeelde top 20 dat (op 2 na) alle overige hier in
voorkomende documenten totaal valse documenten waren of goede documenten die door
anderen werden gebruikt. De top 20 bevat twee keer een Nederlands document. lIet betreffen
hier gevallen van geen gelijkenis. II keer werd een identiteitskaart eit zeven keer een paspoort
gebruikt door een ander dan de houder.

Vergelijken we de top 20 van 2009 met die van 2008 vallen eett ttatttttl zaken op. Ft ta een
sterke toename te zien in het aantreffen van Bulgaarse rijbewijzett svaars an de
personaliapagina vervalst is (van 1,8% naar 4,7%), Er tverdett itt 200$ gecit
vluchtelingenpaspoorten van het Verenigd Koninkrijk, totaal valse Lituuwse identiteitskaartett
en Italiaanse vreemdelingenpaspoorten aangetroffen. In 2009 zien ssi1 deze docutnenteit vvd
in de top 20.

abeI3~4.3~d
Top ~Ö døcep&tfrtxüde is 1,~

Nationaliteit document oort document Modus oporandi ‘~ o’~ c~
Bulgarije tbewlls-nattonaal PersonalIa blz vervalst 2 ~ : 8
Bulgarije dentiteitskaart Personalia blz vervalst 3. 3.2
Portugal dentiteitskaart Totaal vals S “~, 02
talré ~Totaal vals 1 T — 4

Roemerite dentiteitskaart Totaal vals — — 2, 08
talië dentiteitskaart Totaal vals 1 2, 3

Litouwert ~bewtjs-natonaal Totaal vals t 2,
Nederland dentiteitskasrt Geen gelijkenis 1 2 3
Portugal llbewils-natonaal otaal vals t 2, 0,

elgiO erblijfsvergunning Totaal vals — 9 1, 0,
ankrgt dentiteitskaart Geen getijeenis t.

root-Brittannte Paspoort-vluchtelingen ~ 9 1, 0
oemenltl R,jj~wls-natonaaL,,,,,,,,, Totaal vals 8 1. 0.4
root-Brittorinië Paspoort-nationaal Geen gelijkenis 8 1 t
touwen Identiteitskaart Totaal vals 8 1, 0,
ederland Paspoort-nationaal Geen gelilkenls - 1,
enemarken Paspoort-nationaal Personalia blz vals 5 “~. ‘E
root-Brittanrtie Rijbewils-natonaal Totaal valt, b 1 —.

nIjS Paspoort-vreemdelingen Foto vervangen ~0 1.
aliS Paspoort-vreemdelingen Totaalvals b 1, 1,
panje Verblijtsvergunning 1 otaal vals 6 ‘~, ~

vorig ~‘~9 ‘~5 ~1~3
otaal ‘ii

2009 2008
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Hoofdstuk 4 Helpdeskfunctie (niet ~reusoverschrijdende zaken)

In dit hoofdstuk worden de zaken van documentfraude behandeld waarbij geen sprake was
van grensoverschrijding door een (eventuele) verdachte. Zoals in de inleiding is verteld,
betreft dit zaken die zijn behandeld door de Helpdesk van het ECID op Schiphol en de
falsificatcndesks van het ECID die in de drie andere districten van de KMar zijn gevestigd.
De zaken kunnen zijn aangedragen door de KMar, maar ook door andere publieke en private
organisaties en instellingen, zowel in originele als in gekopieerde vorm. Met ‘originele’
documenten worden in dit hoofdstuk documenten bedoeld die fysiek zijn onderzocht in
dezelfde staat als waarin zij zijn aangeboden of aangetroffen. Ook vanuit het buitenland
kunnen documenten ter controle opgestuurd kunnen worden. In die gevallen gaat het bijna
uitsluitend om bij de Helpdesk op Sehiphol in kopievorm aangeboden Nederlandse
paspoorten.

4.1 Aantal zaken en aanbieders

Wat betreft het aantal zaken kan er alleen een vergelijking met 2008 worden gemaakt. Het
achteraf maken van een bestand van dit soort zaken ter vergelijking met de cijfers van 2009
was voor de jaren voor 2008 niet haalbaar. In het jaar 2008 betrof het 1127 zaken waarbij
geen sprake was van grensoverschrijding. Daarbij zijn in totaal 1370 documenten naar voren
gekomen. In 2009 waren het 955 zaken met 1128 documenten. Dit betekent een daling van
het aantal zaken van 15.3% en een daling van het aantal documenten van 17,3%, Van de 955
zaken in 2009 lijn er 816 (85,5%) afgedaan bij de Helpdesk van het ECID op Sehiphol.

Wat geldt voor het aantal zaken geldt ook voor het aantal aanbieders, alleen een vergelijking
met 2008 is mogelijk. in tabel 4,l.a is te zien van wie de zaken in 2008 en 2009 afkomstig
waren. De regiopolitie en de KMar zijn duidelijk de twee instanties die de meeste zaken
leveren, samen waren ze in 2009 verantwoordelijk voor het aanbrengen van 58,9% van de
zaken. In 200$ was hun aandeel nog wel minder, namelijk 46,9%. Van welke regio’s van de
politte en welke brigades van de KMar deze zaken afkomstig zijn wordt verder in deze
paragraaf behandeld, Ten opzichte van 2008 is ook het aandeel zaken afkomstig van de Britse
overheid gestegen. Dit betroffen bijna uitsluitend bij de Helpdesk op Sehiphol in kopievorm
aangeboden Nederlandse paspoorten. Het aandeel zaken aangedragen door ‘overheid overig’
daalde van 13,8% in 200$ naar 7,7% in 2009. Onder deze noemer vallen instellingen als de
Belasttngdienst, de Douane, de FIOD, de SIOD, gemeentes en de IND. In de tabel is te zien
dat er ook tientallen zaken afkomstig zijn van telecoinproviders, de KLPD. bankinstellingen
en andere bedrijven.

—-- -

Tal dl 4.lait ‘.i d
tanl~lpders zaken Dit

R,ggj~politie 295 30,9 23,2
KMar 267 28.0 26.4
Overheid overig 74 7,7
Telecom provider 66 6,9 9.
Britse Overheid 65 6,8 IS
KLPD 6,7 4,0

Bankinstelmnq 59 6,2 6,7
Bedrijf (overig) 5,7
Anders 11 1,2 4,9

Documenten kunnen zoals eerder gezegd bij dc falsificatenclesks en de Helpdesk van het
ECID ook in kopievorm worden aangeboden. De verschillende kenmerken ~an de
documenten die in dit hoofdstuk worden besproken zien er voor originele en in kopievorm
aangeboden documenten heel anders uit, Daarom worden de originele en kopieën in dit
hoofdstuk ook apart van elkaar besproken.

Dat de originele en in kopievorm aangeboden documenten op verschillende manieren van
elkaar verschïllen wordt al snel duidelijk als we kijken naar de aanbieders van de zaken van
originele en gekopieerde documenten, zoals in de tabellen 4.I.b en 4.l.c te zien is. De zaken
met originele documenten komen vooral van de regiopolitie en de KMar, bij het aanleveren
van zaken met documenten in kopievonu spelen zij een marginale rol, In tabel 4.1 .c is te zien
dat liet aanleveren van zaken in kopievonn redelijk goed is verdeeld onder de verschillende
aanbieders.

za
Regiopolitie 26 28,1
KMar 254 26M
Overheid overig 3.6
KLPD 2 2,9
Bankinstelling — 0,3
‘telecom provider —

Bedrijf (overig) — 0.2
Iknders 1 0.1

Totaal 592 62,0

t*~4~tc
a~te~arszalten lopl&in .~ c~

Britse overheid 68
Telecom provider 6,7
Bankinstelling 5,9
Bedrijf (overig> 5
Overheid overig 4 4.2
KLPD 3.8
Regiopolitie 2,8
KMar 1
Anders 1 1,0
Totaal 36 38.0

Zoals eerder tn deze paragraaf aangekondigd worden hier de politieregio’s en de hrigadcs van
de KMar beschreven die de zaken aan het licht hebben gebracht. Dc7e zn le zien tn tabel
4.1 .d en 4.1e. Door de wijze van registreren van de zaken hij de falsifieatendesks buiten
Schiphol is het van een vrij groot percentage zaken niet duidelijk van welke politieregio
precies afkomstig waren, namelijk in 38.6% van die gevallen. Bij dc zaken van de KMar was
liet bij 16,5% van de zaken niet duidelijk. Wel duidelijk is dat vooral Brigades op Schiphol
veel zaken aanleveren, met de brigade P&B als duidelijk grootste aanbicder (52.4%). Van de
politieregio’s is Amsterdam/Amstellaud met 44,4% duidelijk de grootsle aanhieder,
Aangezien de Helpdesk op Schiphol verantwoordelijk is voor de afhandeling van 85,5°c van
de zaken, is liet logisch dat KMar-brigades op Sehiphol en de nabij gelegen politieregio
Amsterdam/Amstelland de grootste aanbieders zijn.

aba( 444
~kenar~’ ~

Brigade P&B Schiphol 140 52,4
Stuisteam 47 17.6
Brigade Grensbewaking Schiphol 9 3,4
Schipholteam 9 3,4

rigade R&l Schiphol 7 2.6
Brigade CR&l 6 2.2

rigade Limburg-Zuid 5 1,9
Overiglonbekend 44 16.5

T~bel4ia
taketi Regjopoflule ~
‘~msterdam1Amstelland 131 444
Kennemeiland 17 5,8
f’levoland 15 5,1
Rotterdam-Rijnmond 6 2,0
Utrecht 6 2(1
Zaanstreek-Waterlarid 6 2,0
Overiq/onbekend 114 38,6

2009 2008
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4.2 Soorten documenten en Modus Operandi

1)eie paragraaf zal diepet ingaan op de documenten die voor fraude zijn gebruikt waarbij
geen sprake nas van grensoverschrijding in 2009. voor zover bekend hij de afdeling
Climmaliteitsanalyse van het ECID. De soorten documenten, de nationaliteit van de
documenten en de modus operandi zullen hierbij aan bod komen

4.2,1 Soorten documenten

Dc eisehillende soorten documenten vvaar fraude mee is gepleegd zijn weergegeven in tabel
4,2.1 .a. Bijna de helft (43,7%) bestond uit nationale paspoorten, die nagenoeg een even groot
deel uitmaken van het totale aantal documenten als in 200$ (44,8%), Na de nationale
paspoorten zijn identiteitskaarten (17,3%), bankbiljetten (14,7%) en nationale rijbewijzen
(10,1° o) de incest aangetroffen soorten documenten, Proeentueel gezien is er niet veel verschil
in de aandelen van de verschillende documenten ten opzichte van 2008. Wel is het aandeel
verblijfsvergunnjngen gestegen van 1,5% naar 4.9%. Over de bankbiljetten dient hier nog iets
~.ezegd te worden, De 166 ‘bankbiljetten’ die in de tabel zijn opgenomen kunnen namelijk
bestaan uit lOn of meetdere bankbiljetten. Meestal betrof het meerdere bankbiljetten van
dezelfde saluta en coupurc. De aangetroffen bankbiljetten waren allen totaal vals. Dit soort
taken zijn in de cijfers opgenomett als dén ‘bankbiljet’ omdat het aantal bankbiljetten in dc
overzichten anders een onevenredig groot deel uit zou maken van de onderzochte vormen van
document fraude, Ook is de verwerking van het aantal en de waardes van de bankbiljetten niet
goed genoeg om daar hetrouvvbare uitspraken over te kunnen doen. Dezelfde methode is
toeac’past op crediteat ds en cheques.

Tabel 4,2d,a ‘~ 6 9
0 0 5Soort document ci’ ci’

Paspoort~natonsaI 49 43,7 44,8
ldentteitskiart 19 17, 14,4
8Cnkbi)~t 16 14. 18,9
Rijbowjs~nationa’aI 11 10.1 10.7
Verbhjfsverqunntnq 5 4, 1,5
O~gad~~umen~n 4 4,
Crec8tcird 2. 1,7
Vervoersbswijs 8 0,7 1,0
Cartifieaat-qeboorte 0, -

Chequ~ 5 0. 0,4
Pas000rt-vroemdehngen 0
Rijbewijs-internationaal 3 0, 0,2
Paspoort 0. 0,4
Paspoort-vtuchteIin~en 2 0 —

Zcoman»bookje/tDc~rd 2 It, 0,1
Paspoort-diplomatiek — 0, 0,1
Paspoort-special 0, -

12l

1 an de in totaal 1128 documenten zijn er 745 (66.0%) in originele vorm onderzocht en 383
(34,0°c) in $ekol,ieerde vorm. l’abel 4.2.Lb laat voor dit onderscheid ‘zien welk aandeel dc
~erschillendc soorten documenten hebben, Bij zowel de originele als de gekopieerde

documenten zijn nationale paspoorten het meest aangetroffen, hoewel zij bij de gekopieerde
documenten duidelijk een groter aandeel hebben (64,$°s) dan hij de onginele doeuntentctt
(33,2°c). Dit verschil was in 2008 een stuk ldeincr (57,$°~ om 37,8°~). Van de 241 in
kopievorm onderzochte paspoorten waren er 160 Nederlands (64,8° s), hij de in origittele
vorm onderzochte paspoorten was dit percentage (6,1%). Bankbiljetten worden alleen in
originele staat gecontroleerd en hebben bij de originele documenten een groter aandeel dan dc
identiteitskaarten (223% om 15,2%). In 2008 was dit nog andersom. De groei an het aantal
verblijfsvergunningen ligt in het aantreffen van frauduleuze originele vcrhlijfss’ergunningen.
in kopievonn is het aandeel van de verblijfsvergunningen gedaald. De tabellen laten ook zien
dat fraude met meer verschillende soorten documenten in originele vorm (kunnen) worden
aangetroffen dan in gekopieerde vorm.

2009 2008 2009 2008
rabeI%2~U —. —. — —

Söort~qcu%Ren~ 6 6
is o 0 0 0 0ednjk~plts~n < ci, ci, < ci o

Paspoort-nationaal 247 33, 37,8 248 64,8 57,4
800kbll(et 166 22, 14,7 -

‘lentteitskaart 113 15, 22.6 82 21,4 26,5
Rijbeatis-isationaal 88 II, 3,9 26 68 5,1
Overtqedocumenten 45 6, 3,3 3 08 0,8
Verbtjfsverqunning 32 4, — 6 23 (1,0
Creditcard 25 3, 26 -

Vervoersbewtjs 8 1 1 — .6
Cjjgggg__, 5 0,7 0.7 - - -

~ 5 .7
Pijbeeijs-internatjonaal 3 04 06 -

Paspoed-weemdelingen 3 0, 0.3 -

Zeemansbootije / ID cats 2 0. 02 -

Paspoort-vluchtelingen 1 0, - 1
Paspoort-special 1 0, - -

Paspoort-dijdomatiek 1 0. 0,1 -

4.2.2 Nationaliteit documenten

Deze paragraaf zal ingaan op de nationaliteit van de asngetroffcn documenten. In totaal zijn er
documenten van 87 verschillende itationaliteiten aangetroffen. Fen uitzonderingspositie is clie
van de Eurobankbiljetten. Deze documenten zijn hier ook ‘Os ‘nationaliteit’ opgenomen ornd’it
zij niet aan één land gebonden zijit. lletzelfde geld voor creditcards (\isa. Maslcrcarcj), 1 .ihel
4.2.2.a laat de top 20 van de in 2009 aangetroffen nalionalitciten documetsteit zien en liet
aandeel dat deze nationalitciten in 200$ hadden. Opvallend is dat er ten opzichte van 2001
weinig veranderingen zijn. Hoewel het aantal documenten met l7,3°~ is gedaald, zijn de
aandelen van de verschillende soorten nationaliteiten documenten nagenoeg gelijk De
grootste veranderingen waren bij de aangetroffen Griekse en Portugese documenten, 1 Inn
aandelen daalden in 2009 ten opzichte van 200$ respectievelijk van 3,5°c naar l3°s en van
2,8% naar 1,3%.

Originelen Kop teën

2009 2008

i otaal 745 383
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Tabel 4,2~a —

Natton0)ltteWrkoort 2 S S
acumblrtto~20 —~ — - 0.

Nederland ,,~3
are t 10 t
ur~ — ,...4. -

Utauwen — - 4
runkr4r - -

Ver SteUn van Arnenka -

elk, — - - 4
Bek/S
N~ena
Greot-anttnnn,ë « - -

Poten — - 1
4ech~ -

tc’,en,d -

C-’ltkentund — -

Oltentot — , -

Reonrent, — 1
tunje —

Vee
Ghana 13 1 0
Mastercard 11 1. 0
Ovrtrig 7~7 ~0 ~T7

1125

De meest aangetroffen nationaliteiten documenten gesplitst in originele en kopiedn zijn te
zien in de tabellen 4.2.2.b en 4.2,2.c. In originele staat zijn frauduleuze documenten van 84
verschillende nationaliteiten onderschept, in kopievorm van 21 verschillende nationaliteiten.
Ook hier Lijn geen opvallende veranderingen als men de aandelen van de verschillende
nationaliteiten documenten vergelijkt met die van 2008. De grootste verschuiving is de daling
van de Nederlandse docuntenten in kopievorm van 66,2% in 2008 naar 73,6% in 2009, Zoals
eerder in dcie paragraaf bleek zijn alle eurobiljetten in originele staat onderzocht.

1 1
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ekenland
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Lanka —

)vorig ~ :

4.2.3 Modus Operandi

De modus operandi van de gepleegde doeumcntfraude zal in deze paragraal op verschillende
manieren worden belicht. Om te beginnen wordt er in 4.2.3.a een overzicht gegeven van
gebruikte modi operandi van de in dit hoofdstuk beschreven documentfraudc. In de tabel is te
zien dat er een aantal modi operandi meer in staan ten opzichte van soortgelijke tabellen in de
twee voorgaande hoofdstukken. Dit betreft in de categorie ‘vervalst’ de modi operandi
‘Personalia blz vals/vervalst’, ‘verblijfsvergunning vals/vervalst’ en ‘visum valstvervalsl’ De
oorzaak hiervan is dat er bij de echtheidscontrole van dit Soort documenten in kopievomi niet
nlct zekerheid gezegd kan worden of ze vals of vervalst zijn. Vandaar dc aanduiding
vals/vervalst. Net als bij de nationaliteit van de documenten is er in de modi operandi van de
documentfraude niet veel verschil met 2008 te zien. Totaal valse documenten is de niodus
operandi van 44,9% van de aangetroffen documenten. Vervalste doctimenten maakten 50,4%
van het totaal uit. Valse, vervalste of valse/vervalste personaliabladzijden waren in 32,2% vorm
de documenten de gebruikte modus operandi.

‘‘‘ 2009 2008

~ T T
. )n 0 4)Soort Modus operandt < ta rv

Vervalst Personaha blz valsfvervalst 233 20 21.2
Overige vervalsingen 88 7, 5,9
Personalia blzvals 67 5. 6.
Personalia blz vervalst fl4 5, 5,9
Foto vervangen 6 5. 5.
l3lanco gestolen IS 1, 2,~
Verblijfsvergunning vals/vervalst 7 0 0,2
Verblijfsvergunning vervalst — o 0, 0,4
Visum blanco gestolen 4 0 -

blanco gestolen, niet geagnaleerd 4 0,4 0,4
Bladzijde vervangen 3 0
tsum vals 3 0. 0,1

Verblijfsvergunning blanco qostolerl 2 0. -

Verblijfsvergunning vals 2 0.
Personaliabbvervangen 2 0, 0,3
Visum vervalst 2 0,
Valse stempels 0.
Visum vals/vervalst l 0,

Totaal 569 50,4 50,0
Vals Totaal vals 507 44 44,2

Totaal 507 44,9 44,3
Goed Frauduleus verkregen 41 36 3,1

Geen gelijkenis 7 0,6 1,1
Totaal 48 ~‘~i

Nog in onderzoek/onbekend 4 ~
rotaat 1128 T~ ~T~’i,

Tabel 4.2.3.b laat de gebruikte modi operandi van documentfraude zien voor de originele en
gekopieerde documenten. Daarin is te zien dat veruit de meeste totaal valse documenten in
originele vorm zijn onderzocht. Dit percentage is ook gestegen ten opzichte van 2008 van
35,6% naar 39,5%. 1-let aandeel totale valse in kopievoml onderzochte doeuntenlen daalde
van 8,7% in 2008 naar 5,5% in 2009. Bij de documenten in kopievorm zijn vals vervalste

2069 2008

2009 2008

0
0.

Tabel 4,2,2,h
Nstlonallteltlaoort document
top 20 originelen
S t)rØ

Nok ,rtuni

~ktøuwen
Ver Staten Van Area
take

2609 2008

1’a>bet4~2*rr
~ doecutent
k k/4n

nrlond
nkrijk
arije

2

0,

iroot-Brttiann,n

dastercard
Slbnnte

Irak
Oveaq
Totaal Olsat

0.
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pcrsonaliabladiijdcn 6eruit dc Incest gebruikt modus operandi. Er zijn geen grote
veranderingen te zien in de gebruikte modi operandi bij de originele en/of de gekopieerde
documenten.

[111301 4,2,3,b
Modus Oporzrndr doeumentfraudo
orlglflOIØilIlçØpleSn
Soort
Slorvatst Perronat 233 20,7 21.

0,2 . 2 0,2 -

-- ‘1
~___ i} 0,1

2 0,2

bi paragtaaf .~,2.l i., ‘,ertelcl dat nationale paspoorten (43,7%), identiteitskaarten (17,3%) en
bankbiljetten (14,7° o) de meest gebruikte soort documenten zijn. Ilier zal kort worden
bcsehrcv en wat de gebruikte modi operandi bij deze soort documenten zijn. Bij de
bankbiljetten is dat snel gedaan. die vvarcn allemaal totaal vals, zowel de originele als de
kopieën. De belattarijkste soorten bankbiljetten waren de Buro’s (69,3%) en cle US Dollars
(21.7%)

De noW operandt van doetimentfraude van de 493 aangetroffen nationale paspoorten zijn te
zien in tabel 4.2,3e. Naast de modi operandi van alle 493 paspoorten samen ïs in deze tabel
ook het onderscheid in originelen (49,7°c) en kopieën (50,3°c) gemaakt. Vergeleken niet de
moOi opetandi van het totale aantal documenten zijn er meer vervalste paspoorten en tlunder
totaal valse Bij het totale aantal documenten was 44.9% totaal vals, bij de paspoorten is dit
maar 11,0% liet percentage totaal valse paspoorten is in vergelijking met 2008 ook minder
,cvc orden (14,5° naar 11,0%).
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Wat voor de modi operandi van de nationale paspootlen in tabel 4.2.3.c is gedaan, ts in tabel
4.2.3.d voor de aangetroffen identiteitskaarten gedaan. Van de 196 ‘tatt~etroflèti
identiteitskaarten waren er 11 7 (59,7%) totaal vals, wat meer is dan bij het totaal aantal
documenten (44,9%) en nationale paspoorten (11.0%). Ook ten opzichte valt 2008 (52,1%) is
dït aandeel gestegen. Van die 117 totaal valse paspoorten waren er 46 Nederlands. Opvallend
ts de daling van het aandeel gekopieerde identiteitskaarten met vals vervalste
pc’rsonaliahladzijden van 22,4% naar 12,8%.
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] en slotte zal ter afsluiting van dit hoofdstuk dc top 10 van documentfraude (nationaliteit
document, soort document, modus operandi) worden beschreven. Deze top 10 (te zien in tabel
4.2.3.e.) is in totaal 40,1% van het totaal aantal documenten. In de tabel is te zien dat
Nederlandse (gekopieerde) paspoorten met vals/s ervalste personaliabladzijden de meest
aangetroffen soort documentfraude is. Vergeleken met 2008 hebben zij ook een groter aandeel
(12,7% om 9,7%) in het totaal. Ook totaal valse Eurobiljetten zijn net als in 2008 veel
aangetroffen. In de top 10 staan 5 soorten document&aude met Nederlandse documenten. Het
aandeel Nederlandse identiteitskaarten met vals/vervalste personaliabladzijden daalde van
3,~% in 200$ naar 1,9% tn 2009. Vergeleken met 2008 zijn er verder geen grote
veranderingen in dc percentages die deze soorten documentfraude van het totaal uitmaken.

2~3
Top 10 doçumentfra~uçte ~,

Na0onalilert document Soort document flodus operand~ ~
Nedertand Paspoort.natmonaal Personalia blz vatsMrrvalsl ~4 “~3 ~7 ~7
Curo ankbiljet staal vals 1 115 - 10,2 10,7
Nederland rnttertskaan staal vals 4 14 32 4,1 3.2
US Dollar ‘rnkb/jet staal vals 3 36 3. 27
Nederland enlrteil~kaart Personalia blz vals/vervalst 2 - 21 ‘~, “~,5
Br____, ‘-spoort~rrs5onaal Personalia blzvervatst 16 1, 1.0
~ri~k____________ sspoorl~rratorrsral otaal vals 3 12 i 1,
Nederland ibewijs-nrrtronaal Personalia blz vals/vervalst 15 1, 0,7
Lrtouwen — bowrjs~r~stronaal otsal vals — 12 - 1.1 0.9
Lrl~uwen eriliteriskaart staal vals — 11 lii 1 ,

Mastr’rcard redricord otaal vals 11 11 1. 0.5
Nederland erblijfsverqunninq otsal vals “~1 ~ “~“ “i, i,2
Ovenq ~ ~g~1 ‘~T~s ~, ~.i
1oto~l T~s 3 Too

Hoofdstuk 5: Nederlandse documenten

In dit hoofdstuk wordt het geconstateerde misbruik met Nederlandse documenten belicht. lIet
betreft hier het misbruik geconstateerd binnen de scope van dc KMar. Naast misbruik met
originele documenten komt ook misbruik door middel van gekopieerde valse of vervalste
documenten of gemanipuleerde kopieën van originele documentett aan bod. in dit hoofdstuk
zullen achtereenvolgens worden besproken het aantal zaken, een kort profiel van de
verdachten van deze fraude, informatie over dc reisbeweging van d~ verdachten en dc laatste
paragraaf gaat over de soorten documenten en de modus operandi van dc frattde.

5.1 Aantal zaken

In 2009 werden 116 gevallen van fraude behandeld met originele Nederlandse documenten en
284 met kopieën van Nederlandse documenten. De fraude met de originele docttmenten is
zowel afkomstig van de grenscontrole op Schiphol (29), overige grcnscontrolcs in Itet land
(35) en overige werkzaamheden in het land zonder grensoverschrijdittg (52). Btj de 284
gevallen van fraude met een kopie was geen sprake van grensoverschrijding. Van deze 284
documenten zijn er zes door de huitenposten van het ECID bchartdcld, dc rest is allemaal in
behandeling geweest bij de 1 lelpdesk op Schiphol.

5.2 Profiel verdachten

Verderop in dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het Nederlandse docrttttcnt ~s ordt
“aangevallen’. In deze paragraaf wordt beschreven door wie deze feiten ~ordeu gepleegd.
Van de 116 gevallen van fraude met originele Nederlandse documentctt is er in 60 gc~allcn
een verdachte hij in beeld gekomen, 27 op Schiphol en 33 bij overige grcnscoutroles Deze
zullen hier apart worden besproken.

De nationaliteit van de verdachten met de door hen gebruikte soort vervalsitig die itt ltel land
/ijn aangehouden zijn te zien in tabel 5,2.a. De soort vervalsing ‘goed’ betrofïen op &~n na (de
Franse verdachte) allemaal gevallen van geen gelijkenis, Dc meest aangctrolfcn tsattonaliteit
verdachten in het land waren Somaliërs. Vijf van de zeven Somaliërs v~aren “inipostors”.
De/e taken deden zich vooral voor bij grenscontroles richting het Verenigd Koninkrijk. In dc
tabel is ook te zien dat er vijf Nederlanders in het hurd zijn onderschept die anclermarts
document gebruikten. Van cle 33 in het land onderschepte verdachten waren er maar liefsl 20
zaken van geen gelijkenis.

Op Schiphol is te ziett dat onder andere een aantal Surinamers (4), Sonlaliërs (3) en
Nederlanders (3) werden aangehouden voor het reizen op andermatrs reisdocument. De
Somaliërs reisden vanuit onder andere Griekenland en Ttu’kije naar Nederland. Dc
Surinaamse “impostors” kwamen uit het controleproces van de Douane en 13t igade Drttgs
Bestrijding. Twee van de aangehouden Nederlanders betroffert vrienden die trachtten de
grensbewakers als grap te misleiden en elkaars document aan te bieden. De grap werd
doorzien en uiteindelijk werd het vergrijp middels een transactie afgedaan. l)c ier
vervalsingen aangetroffen op Sehiphol betroffen paspoorten waaruit stempels etl/of pagtna’s
waren verwijderd. Deze zaken bleken hoogstwaarschijnlijk drugs gerelateerd.
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5.3 Reisbewegirig

27 1

In vooteaandc paragraaf hebben is beschreven door wie het Nederlandse document misbruikt
werd. In deze paragrral’ worden (voor zover bekend) de routes belicht waarop het document
o ard gebruikt, in onderstaande tabellen staan deze bekende routes weergegeven, gesplitst
naar de verdachten die de Nederlandse grens met een vliegtuig passeerden (30) en verdachten
die dat met ander vers oer deden (33),

De route ~an de verdachten dit, met het vliegtuig reisden zijn te zien in tabel 5.3.a. Van de 30
verdachten zijn er 2h onderschept op Sehiphol, dén op Rotterdam Airpert en één op
Ftndhosen Au lort. Op de luchthavens werden de meeste Nederlandse documenten op de
route kanuit Griekenland aangettoffen (23.3%). liet betroffen hier vooral personen die na hun
~i inhouding polttiek asiel aanvroegen. Deze personen elaimden Afghaan (4), Somaliër,
~I’a.~ees eu Su~uanecs te zijn. De twee personen die Nederland vanuit Turkije inreisden waren
Sontalier en vroegen eveneens asiel aan,

Op de weg (zowel met de auto, de trein als de bus) werden de tneeste Nederlandse
documenten op de grens België-Nederland aangetroffen (54,5%), Dit is te zien in tabel 5.3,b
liet betroffen h~t meest Nederlanders (12,1%) die om verschillende redenen documentfraudc
pleegden
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5.4 Soorten documenten en Modus Operandi

rabels,a,b —

Rou6 verdachten overig vervoer
derveer Route —~ é~

In deze paragraaf zal vooral in worden gegaan op de fraude met originele doeutnentcn, Eerst
zullen de verschillende soorten originele documenten worden bescltreven, Vervolgens zal in
worden gegaan op dc modi operandi van dc aangetroffen Nederlandse nationale pilspoorten en
de Nederlandse identiteitskaarten. De paragraaf zal worclett afgesloten tnet een korte
beschrijvingen van de fraude met kopieën van Nederlandse documenten.

5.4.1 Soorten documenten

Vooral de fraude met originele documenten zal in dit hoofdstuk wordett belicht. lIet bctrot3en
hier niet alleen reisdocumentcn. In tabel 5,4.1 is te zien welke soort doettmctttett het betrof,
De meeste fraude werd gepleegd met het nationale paspoort (39,7%), gesoigd doot da
identiteitskaart (27,6%). Bij 51% van de aangetroffèn origittele Nederlattdse docttmetttrtt o~ts

geen sprake van grensoverschrijding, 22% is afkomstig vattuit de passagiersstroom te

Schiphol en 27% werd onderkend aan andere landsgrenzen.
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Het Nederlandse document blijkt een sterk document. Dit b]ijkt ondct andere ttit dc soorten
vervalsingen die zijn aangetroffen en het feit dat het percentage totaal valse doettntertten
(rijbewijzen en identiteitskaarten) lager ligt dan bij documenten van andere landcmt. Ook het
hoge percentage van zaken van geen gelijkenis is ecn indicatie dat het Nederlands doettment
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moeilijk te vervalsen na te maken is. In tabel 5.4.2.a is te zien dat 40,5% van de documenten
werd gehrutkt door een ander dan de houder van het document. Dit percentage ligt ruim
boscn het overall beeld,

rab~ ~4~2~8
Madi~s~Qperat!dl
Nede~ianase ~oolumel~tlsrt —

i~ 0
Soort 2
documentfraude Modus operandi
Vervalst Oyg~9alale2,_

Personalia btz vals 1 11,
Personalia bis vervalst — 4.
Blanco gestolen —

Personalia bis vervangen — 1.7
Foto vervangen — 0.
Blad~ijde vervangen — 0.

Totaal 38 32~8
Vals fotsal vals 2 22,4

Totaa, i6 i~4
Goals Geen gelijkenis ~

Frauduleus verkregen 5 4,3
Totaal 52 44,8

(otaal 104 90

De soorten fraude verschillen per document. Zo werden vreemdelingen~ en
sluehtelrngenpaspoorten niet vals of vervalst aangetroffen, maar alleen in zaken van geen
grlijkenïs. Ook de aangetroffen verblijfs~ergunningen bleken niet vervalst. Zeven
verhlijfsvergunttingen bleken totaal vals, drie waren frauduleus afgegeven en vier werden
gebruikt door anderen dan de houder. Bij de aangetroffen rijbewijzen werden wel vervalste
exemplaren aangetroffen. In bijna alle gevallen betrof het hier het oude model (drieluik)
s~ aarvan de personalia bladzijde was vervalst (1), totaal vals was (5) of was vervangen door
een ander originele pelsonali’apagina (2). Van het nieuwe type rijbewijs werden totaal valse
exemplaren (3), frauduleus afgegeven exemplaar (1) en originele exemplaren gebruikt door
anderen d~n de houder (3) aangetroffen.

Op de docnmertlfraude met Nederlandse nationale paspoorten en identiteitskaarten zal nu wat
dieper ssorden ingegaan. Hierbij was ook informatie aanwezig om vergelijkingen met
dezelfde soort fratide in 2008 te kunnen maken,

In tabel 5.4.2.b is de fraude met Nederlandse paspoorten weergegeven. in vergelijking met het
jaar 2008 werden er dit jaar 31% minder Nederlandse paspoorten aangetroffen. De
verhoudingen tussen de vervalste en goede (maar frauduleus gebruikte) documenten ligt
nagenoeg gelijk als in 2008. Het percentage valse personalia pagina’s nam svel af (van 28,4%
naar 17,4%) en het percentage zaken van geen gelijkenis nam toe (van 34,3% naar 43,5%). in
2008 werden 6 paspoorten aangetroffen bij de originele houder terwijl het document eerder
als gestolen eq vermist was opgegeven. Soortgelijke gevallen zijn niet aangetroffen in 2009.
Er werden in 2009 (evenals in 2008) geen totaal valse nationaal paspoorten aangetroffen. Eén
van de paspoorten n erd aangetroffen bij de originele houder maar bleek te zijn afgegeven op
frauduleuze gronden. Deze persoon reisde uit naar Iran op het Nederlandse paspoort maar
bleek tevens in bezit van een aan hem afgegeven Iraans paspoort afgegeven op een andere
ndeniiiein, liet Nederlandse paspoort was afgegeven na het Iranese paspoort en derhalve op
frauduleuze gronden afgegeven.

~ø~Nedgetrn~s~
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is is is isSoort ~ 2 2
documenifraucte Modus operaridi ~
‘ervatsi Overige vervalsingen 11 23. le 23.

Persoratnablsvais IS 17, IS 28.
Persoralrablavervaist S 6. 1 1.
Blactz.~de vervangen 2, 1 1,
Slanco gestolen 1 2, 0 0.
Foto vervangen 1 2 0 0,

Totaal 25 54,3 37 55,2
Goed Geen gelijkenis 20 43 23 34,

Fraudeleus verkregen 1 2. 1 1
Gestolenlvermïst 0 0. 6 9.0

rotaal ~i 45,7 ‘io ~
rotaa~ ~ ‘îIib ii~

In lotaal 25 gevallen bleek een Nederlands paspoort vervalst te zijn. Eerder is gesteld dat
Nederlandse documenten (dus ook het paspoort) moeilijk te vervalsen zijn. Dit blijkt na
verdere analyse van de aangetroffen vervalsingen ook zo te zijn. in de II gevallen die onder
“overige vervalsingen” zijn weggeschreven bleek het te gaan om uil lnet paspoort verssijclerdr’
pagina’s of verwijderde stempels. Deze paspoorten werden veelal aangetrofiën bij serdachten
die tijdens drugseontroles opvielen of tegen de lamp liepen. Kennelijk werden de pagina’s en
stempels verwijderd om hun reisroute naar bronlanden van verdovende middelen te maskeren.

Van acht paspoorten bleek de personaliabladzijde vals, Fén geval betrof eetr oud model
Nederlands paspoort waarbij de originele personaliabladzijde was verwijderd en soorzien van
een totaal vals exemplaar. Dit document was door cle regiopolitie Ltsselland iii beslag
genomen bij een verdachte en had rnmiddels zijn geldigheid verloren. De os enge zeven
gevallen betroffen paspoorten van het huidige model waarbij dit niet zo eert’, oudig meer bli1kt
te zijn. Het policarbonaat personaliabiadzijde werd in deze gevallen voorzien san cern sticker
met hierop de afbeelding van een personalia pagina (zie onderstaande afbeelding). Inn de
meeste gevallen werd de voorzijde voorzien van een sticker maar in een enkel geval ook cle
achterzijde. Het detecteren van deze vorm van vervalsing is eemts otndig indien nnent het
paspoort in handen heeft. De veiligheidskenmerken en het relidf ontbreken namelijk.

In drie gevallen bleek de personaliabladzijcle vervalst. In één geval bleek dat een bezoekster
van de Penitentiaire Inrichting (Pl) de Grittenborg die ter identificatie haar paspoort aanbood.

2009 2008

*555435
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Dit document ~cas voorzien van een tweede met onuitwisbare inkt aangebrachte
handtekening. Het document werd door de apparatuur van de Pl afgekeurd en personeel ‘,an
de huitenpo~t Zwolle maakte proees~verbaal op. Achteraf bleek de houdster van het document
niet tevreden te zijn met de bij de aanvraag door haar geplaatste handtekening en ze meende
dit op deze wijze te kunnen oplossen.

in de ovenge gesallen werd een poging gedaan te reizen met een paspoolt voorzien van
andere foto. hei vervangen van een foto, zoals gedaan in oudere modellen van het Nederlands
paspoort, blijkt onmogelïjk of in ieder geval onaantrekkelijk dus wordt een transparant folie
over de personahiapagina geplakt. Op de folie staat de nieuwe pasfoto afgebeeld en in één van
dc .tesallen n erd op dc zelfde wijze ook het gehoortejaar aangepast (zie onderstaande
afbeelding).

De aangetrol’ten doeumentfraudc met Nederlandse identiteitskaarten is te zien in tabel 5.4,2e.
In vergelijking met 200$ werden er dit jaar 20% minder identiteitsbewijzen aangetroffen. De
lercentage.s vervalste en valse identiteitskaarten stegen in 2009 ten opzichte van 2008, het
aandeel fraude met goede documenten daalde, In tegenstelling tot 200$ werden dit jaar geen
frauduleus afgeges en identneitsbcwijzen aangetroffen.

‘veivajst
3

2.
0.
2,.

Dc totaal ‘,alse identiteitsbewijzen varieerden van kwaliteit. Geen van de identiteitsbewijzen
waren oor,icn van een nagemaakt veiligheidskenmerk en waren derhalve eenvoudig te
oud erkennen. Van de ~ersalste identiteitsbewijzen was er bij één de geboortedatum
aangepast. ‘I’ssee van dc vervalste documenten bleken blanco gestolen. lIet originele substraat
(basisclocument) met de hienn aanwezige veiligheidskenmerken werden voorzien van
meerdere laminatcn (vooi en achterzijde) met hierop de personalisering inclusief dc foto van

de houder. Aan de achterzijde werd de imageperf~’ en invulling op dc zelfde wijze nagebootst.
(zie onderstaande afbeeldingen).

5.4.4 Fraude met kopieën

Er werd in 2009 aan de hand van 284 kopieën van Nederlandse documenten astgestcld dat
hier fraude mee werd gepleegd. In tabel 5.4,4.a valt af te lezen dat 56.7% van de aangeboden
kopieën die van een nationaal paspoort betroffen, gevolgd door kopieën ~an identiteitskaarten
(26,1%), rijbewijzen (8,8%), verblijfsvergunningen (8,1%) en een vluchtelintzcnpaspoort
(0,4%).

‘3~el5~4*~

~umentet~ ~
-‘aspoo-t-natton aal 1131 56.1
dentiteitskaart 74 233.1

In tabel 5.4.4.h is de modus operandi te zien van de aangetroffen fraude met in kopievorm
aangetroffen Nederlandse documentim. Een groot deel (83,8%) kon als scrvalst worden
aangeduid. Bij kopieën is het (zoals eerder besproken) niet met zekerheid te stellen of
bijvoorbeeld een personaliahlad7ijde vals of vervalst is en daarom is de modus operandi
‘personalia blz vals/vervalst’ in de tabel te zien. Deze inodus operandi is met afstand dc meest
aangetroffen (67.6%).
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Hoofdstuk 6 Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van voorgaande hoofdstukken kort
samengevat.

In hoofdstuk 2 zijn de in 2009 door de Falsifieatendesk Sehiphol afgehandelde zaken
beschreven. Hierbij is aandacht besteed aan de aard en omvang van dc gecontroleerde
documenten (inclusief de goed bevonden) en de aard en omvang van de documentfraude. De
in 2008 ingezette trend van stijging van het aantal bij de FSD aangeboden documenten en de
daling in het aantal documenten waarbij fraude werd geconstateerd zette zich in 2009 door.
liet meest werden documenten ter controle aangeboden uit China, Nigeria, Italië en
Nederland. liet aantal aangeboden Nederlandse documenten is gestegen met ongeveer 32%,
het percentage foute Nederlandse documenten nam af met 44%. Het hoogste percentage
fraude onder cle aangeboden documenten werd vastgesteld bij documenten afgegeven door de
autoriteiten van de Nederlandse Antillen (50%), Slovenië (40,5%). Namibië (28,6%) en
Litouwen (25%). Het aantal verdachten nam met ruim 18% af tot 644. Deze dalende trend is
sinds 2002 ingezet, lIet meest werden verdachten aangehouden die opgaven de Nigeriaanse
nationaliteit te bezitten (10,4%). Van alle verdachten was 80,2% man en 19,8% vrouw, De
leeftijden van de verdachten varieerden van 3 tot 67 jaar niet een gemiddelde van 31,1 jaar.
31% van de terdacliten werd op inreis aangehouden, 17% op uitreis en 52% bevond zich in
transit op Schiphol. De meest gebruikte herkomstluclithaven bleek die van Athene (13,5%) te
zijn. Als bestemming was Toronto (13,5%) evenals voorgaande jaren favoriet,
De meeste doeumentfraude werd vastgesteld bij de nationale paspoorten (66,8%) gevolgd
door de identiteitskaarten (13,6%) en rijbewijzen (6,9%). De meeste fraude werd
geconstateerd bij Nigeriaanse documenten (8%), gevolgd door documenten uit Italië (7,3%)
en Bulgarije (6%). Dc meest onderkende documentfraude gebeurde met vervalste documenten
(5 1,6° s), gevolgd door fraude met goede documenten (25,7%). De minst gebruikte fraude
werd gepleegd met totaal valse documenten (22,7%). Het aandeel van de fraude niet goede
documenten stijgt t anaf 2006, liet aandeel van de vervalste documenten neemt af. Het aandeel
fraude met t alse documenten stabiliseert zich op het niveau van het verleden jaar. De meest
toegepaste modus opcrandi blijft nog wel het totaal valse document (22,7%), gevolgd door het
gebruik door een “look a like” (18,3%), de valse personalia bladzijde (12,6%) en foto
tervanging (11.3%>. Dc meest aangetroffen vers alsing was het Bulgaarse paspoort waart an
dc personalia bladzijde was vervalst (2,0%).

In hoofdstuk 3 is de documentfraude beschreven die zich aan de overige grenzen (land, zee en
lucht) ioordecd en door de KMar in BPS werden afgehandeld. In 2009 deden zich 393 zaken
voor aan die grenzen waarbij 510 documenten werden aangetroffen. De meeste zaken vonden
plaats in het bewakingsgebied van District Zuid (67,2%) gevolgd door District Noord-Oost
(20.6) en tenslotte district West (12,2%). De meeste zaken waren resultaat van MTV controles
(83,5%), gevolgd door zaken uit de grensbewaking (16,5%). Nabij Hazeldonk deden zich de
meeste incidenten voor (69) gevolgd door Hoek van Holland (42) en Bladel en Venlo (ieder
41). De meeste verdachten vervoerden zich per auto (41%) gevolgd door bus (25,2%) en trein
(15%). De meeste verdachten reisden Nederland binnen vanuit België (42,6%) gevolgd door
Duitsland (33,4%) en verdachten die zich vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk
wilden verplaatsen (13%). Aan de overige grenzen werden liet meest verdachten met de
Somalische nationaliteit aangetroffen (9.9%), gevolgd door Afghanen (4,3%) en Angolezen,
Marokkanen cii Turken (ieder 4,1%). liet meest werd fraude geconstateerd met paspoorten
(31,3%) gevolgd door identiteitskaarten (29,2%) en rijbewijzen (20%). Het aandeel
paspoorten is in vergelijking met 200$ gedaald en het aandeel identiteitskaarten gestegen. De

overige documentsoorten blijven nagenoeg gelijk, niet uitzondering van liet aandeel
vluehtelingenpaspoorten dat zich verdubbelde ten opzichte van 200$ (van l,8°~ naar 3,7%).
De meest aangetroffen documenten bleken afgegeven te zijn door de Bulgaarse autoriteiten
(11,9%) Dit aandeel is ten opzichte van 200$ licht afgenomen. De top drie wordt
gecompleteerd door Italiaanse documenten (11,7%> welke nagenoeg stabiel blijft ten opzichte
van 2008 en Nederlandse documenten (7,2%). Het misbruik van Nederlandse documenten
steeg met 36% ten opzichte van 2008. De meest aangetroffen soort documenifraude betreft dc
fraude met totaal valse documenten (43,1%> gevolgd door fraude met vervalste documenten
(29,9%) en fraude met goede documenten (27%). lIet aandeel fraude niet vervalste
documenten nam ten opzichte van 2008 af, die met totaal valse en goede documenten nam
toe. De meest aangetroffen modus operandi is die van liet totaal vervalste document (43,1%)
en de zogenaamde look a like fraude (27%). Andere veel voorkomende niodi operandi waren
vervalste personaliabladzijden (13,7%), foto vervanging (8%> en valse personaliabladzijden
(5,7%). Het meest aangetroffen document waarmee fraude werd gepleegd was liet Bulgaarse
rijbewijs met vervalste personaliabladzijde (4,7%), gevolgd door de Bulgaarse identiteitskaart
niet vervalste personaliabladzijde (3,9%). 2,7% van de documenten was een totaal valse
Portugese identiteitskaart (2,7%). Het aandeel van genoenide documenten is gestegen ten
opzichte van 2008.

In hoofdstuk 4 staan dc zaken beschreven die door derden werden aangeboden hij de
llelpdesk te Schiphol of één van de andere falsificatendcsks in de andere districten, liet
betreffen hier de zaken waarbij het document tverd aangeboden zonder verdachte en waarvan
een technisch proces-verbaal werd gemaakt. De zaken betreffen zowel fraude met originele
documenten als met kopieën van documenten. In 2009 tvcrden 955 zaken afgehandeld waarbij
fraude met 1128 documenten werd vastgesteld waarvan 745 originele en documenten en 383
kopieën van documenten. De meeste zaken waarbij originele documenten werden aangeboden
waren afkomstig van de Regiopolitie (28,1%), eigen KMar teams (26,6%) en ot erige
overheidsinstellingen (3,6%). Zaken afkomstig van de regiopolitie betroffen vooral die van tle
regio Amsterdam-Amstelland (44,4%). Zaken afgehandeld voor eigen KMar teams betroffen
vooral die van de brigade Politie & Beveiliging Schiphol (52,4%) en het Sluistcam (17,6%),
Britse overheidsinstellingen waren de grootste aanbieder van zaken waarbij kopieën werden
aangeboden (6,8%>, gevolgd door telecomprovidcrs (6,7%) en bankinstellingen (5,9%).
33,2% van de aangeboden originele documenten betroffen nationale paspoorten, 22,3%
betroffen bankbiljetten en 15,2% identiteitskaarten. Bij de documenten die beoordeeld ncrden
aan de hand van kopieën betroffen het in 64,8% van dc gevallen paspoorten, 21.4%
identiteitskaarten en 6,8% nationale rijbewijzen. Bij de originele documenten betrof het in
12,3% Nederlandse documenten, gevolgd door Bulgaarse docunienten (5.9%) en doctunenten
uit Litouwen (5,1%). I’let grootste aandeel van de origineel aangeboden documenten waren
Eurobiljetten (15,6%). 73,6% van de in kopie aangeboden documenten betroffen Nederlandse
documenten, gevold door die van Frankrijk (7%) en Bulgarije (2,6%), De meest voorkomende
modus operandi bij de originele documenten bleek liet totaal valse document te zijn (39,5%).
De valse personalia bladzijde bleek liet meest gebruikt bij de vervalste documenten (5,9%),
gevolgd door de vervalste personalia bladzijde (5,7%) en de foto vervanging (4,8%). Zaken
van geen gelijkenis werden nagenoeg niet afgehandeld (0,2%>. Bij de twee zaken die
afgehandeld werd de geen gelijkenis aan de hand van de documenten en foto’s van de
verdachte vastgesteld. Bij de onderzochte kopieën werd nagenoeg vastgesteld dat liet een
valse c.q. vervalste personalia bladzijde betrof (20,7%), 5,5% betrof ccii totaal vals document.

In hoofdstuk S is aandacht besteed aan de documentfraude gepleegd mei Nedcrlandsc
documenten. Het Nederlandse reisdocument blijkt een “sterk” document en blijkt gezien de
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aangetrol’fen doeumentfraude moeilijk te vervalsen. De ver~alsingen die werden aangetroffen
zijn oor een grensbewaker vrij gemakkelijk te onderkennen. Totaal valse documenten waren
van slechte kwaliteit. In 2009 werden 400 zaken afgehandeld waarin doeumentfraude werd
vastgesteld met een Nederlands document, In 116 gevallen betrof dit met een origineel
document en in 284 gevallen werd de fraude vastgesteld aan de hand van een kopie. Er zijn 60
serdachten in beeld gekomen waaraan 27 op Sehiphol en 33 in de rest van het land, Op
Schiphol werd die fraude (met originele documenten) het incest gepleegd door verdachten
met iie Nederlandse nationaliteit (24,1%), gevolgd door die met de Surinaamse en Afghaanse
nationaliteit (ieder 13,8%). in de rest ‘zin Nederland betroffen dc meeste vetslachten die met
de Somalische nationaliteit (21.2%), Nederlandse nationaliteit (15,2%) en Marokkaanse
nationaliteit (beiden 12,l°’o). De routes waar het meest Nederlandse documenten werden
aangetroffen waren Belgio-Nederland (28,2%), Duitsland-Nederland (14,2%) en Griekenland-
Nederland (10,9%). In 39,7% van de geconstateerde documentfraude met originele
Nederlandse documenten betrof het een nationaal paspoort, gevolgd door fraude met een
identiteit.skaart (27.6° o). In 44,8% van de gevallen betrof het fraude met een goed document
(40,5° look a like”), in 32,8% ~an de gevallen fraude met een vervalst document en 22,4%
fraude niet een totaal vals Nederlands document. De fraude vastgesteld aan de hand van
kopteOn betrof in 56,7% van de gevallen een nationaal paspoort. in 26,1% een identiteitskaart,

Hoofdstuk 7: Aandachtspunten en on~vikkelingen

Ter afimltmiting van dit statistisch jaaroverzicht zullen in dit laatste hoofdstuk enkele
aandachtspunten, ontwikkelingen en voortvloeiende ondcrzockstdeeën n orden besproken

~ffi~in identiteitsbewijzen nieuwe RU-landen bil FSD

In het jaarverslag van 2008 viel op dat de percentages identiteitsbcwijzcn van enkele nietiwe
RU-landen op het totale aantal documenten dat bij de FSD werd ondervonden al enkele aren
een stijgende lijn liet zien, Met het toetreden tot de RU is het mogelijk om op een
identiteitskaart in of door andere RU-landen te reizen zonder \ erblijf’svcrgunnmg. liet
vergaren van bijvoorbeeld een valse Bulgaarse identiteitskaart door een Irakese vluchteling
geeft hierdoor toegang tot de gehele RU. waar dat voorheen niet het geval was. Dal de
identiteilsbewijzen van sommige nieuwe RU-landen technisch gezien makkelijker zijn na Le
maken of te vervalsen maakt ze aantrekkelijker om te gebruiketi om de RIJ in te reizen, De
verwachting was dan ook dat de ingezette stijgende lijn van documenten van nieuwe PL’-
landen zich zou voortzetten,

De laatste uitbreiding van de RU geschiedde in 2007 met RoemeniO en Bulgarije. liet
percentage aangetroffen docunsentfraude met Bulgaarse documenten hij de FSD is in de
afgelopen jaren gestegen van 0,2% in 2005 naar 1,8% in 2007, 4.4% in 2008 en 6,0° in 2009.
Het percentage aangetroffen documentfraude met Roemeense documenten ligt lagem datt die
van de Bulgaarse paspoorten, maar liet ook een stijging zien, In 2005 werden er bij de F51)
nog geen Roemeense documenten aangetroffen, in 2006 was liet aandeel 0,2° o. Daarna stem’
het aandeel naar 1,3% in 2007 en daalde het iets naar 1.0 in 2008 om vervolgens in 1000 te
stijgen naar 2,4%, Na de toetreding van Bulgarije ett Roemenit bij de FU in 200 is het
aandeel van de percentages documentfraudc met documenten uit deze landen bij de 981) dus
gestegen.

Of de aandelen van de onderschepte documentfraude tact deze natiottalttemt~n documnetim ‘mi
sinds 2007 ook zijn gestegen aan de overige landsgrenzen en hij de falstficatenclesks is niet Le
zeggen omdat de bestanden enkele ecn vergeljkin4 met 2008 mogelijk maken, Daam kan wel
o~ er worden gezegd dat de aandelen Bulgaarse en Roemeense documentetm hoog zijn. Aan de
overige landsgrenzen zijn Bulgaarse documcntetm met 11 .9’ ~ zelfs de incest onderschepte
ttationaliteit en was 4,1% van de onderschepte documenten Roemecmms. Van de in originele
vorm bij de falsifïcatendesks onderzochte documenten vornideti Bulgaarse documenten 5,6°
van de documentfraude en Roemeense documenten 1,9%.

Gezien bovenstaande lijkt de ingezette stijgende lijn an doctuncntfratmde met dLoeumncmitemi
van nieuwe RU-landen zich voort te hebben gezet Ze maken in ieder geval ecn subsiantieel
deel uit ‘zin de aangetroffets doeumcntfraude. Toekomstige cijfers zullen moeten uitss ijzun of
het aandeel van deze nationaliteiten documenten blijft stijgen of dat het zich stahilisei’rt of
misschien zelfs vermindert. De cijfets zijn in ieder geval een goede indicatie oma ook bmj
mogelijke toekomstige uitbreiding van de RU waakzaam te zijn op misbruik met documenten
uit nieuwe lidstaten,

~seziami~slzakenFSD2099,20lfl

In 2006 is door de afdeling Criminaliteitsanalyse voor het eerst met behulp van eemm model een
prognose gemaakt voor het aantal zaken in een jaar hij de FSI). Voor dhit nmochel s~ordt data
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van de F81) vanaf het jaar 2003 gebruikt. Ook in 2008 is een prognose gemaakt van het aantal
te verwachten zaken in 2009. Voor deze prognose is gebruik gemaakt van het model dat de
laatste jaren werd gebruikt en een prognose maakte die binnen een 10% marge valt. Rekening
houdend met de gemiddelde afname in zaken in de laatste jaren lag de prognose voor 2009 op
792 zaken, 150 minder dan in 2008. Rekening houdend met de 10% marge lag deze prognose
voor het aantal zaken tussen de 713 en 871

liet totaal aantal zaken in 2009 was echter 644, 306 lager dan het jaar ervoor, 148 lager dan
de gemaakte prognose en ook 69 zaken lager dan de ondergrens van deze prognose. Het
aantal zaken in 2009 lag daannee 19% lager dan de gemaakte prognose, Dit prognosemodel is
aan cle hand van deze nieuwe cijfers aangepast en de prognose van het aantal zaken bij de
FSD over 2010 is gesteld op 522.

Vanwege de (te) grote afwijking in het hierboven beschreven prognosemoclel in het laatste
jaar is echter ook gekeken naar een ander prognosemodel. In dit model wordt gebruik
gemaakt van een lineaire regressie per kwartaal. Hierbij wordt ieder kwartaal vergeleken met
hetzelfde kwartaal in voorgaande jaren. Dc kwartalen opgeteld geven een prognose van 321
PSD-zakcn in het jaar 2010. Dit is een daling van 232 zaken, 50,1%. Deze prognose lijkt op
het eerste gezicht ecn tO negatief beeld te geven. De prognose gesteld voor het eerste kwartaal

an 2010 wijkt echter slechts 1,5% af met het werkelijke aantal (prognose 1’ kwartaal 2010
136 -zaken, werkelijk 13$ zaken).

lIet blijft moeilijk (zeker in tijden van de economische crisis) met een mogelijke relatie tot de
dalende asielcij kers en zaken van dooumentfraude een (zeer) betrouwbare prognose te maken.
Aan het eind van dit jaar zal duidelijk zijn welk model de waarheid het dichtst benadert.

Van ‘Mobiel Toezicht~

In 2009 is aan de werkzaamheden van MTV-controles een ruimere invulling gegeven.
Voorheen stond MTV voor ‘Mobiel Toezicht Vreemdelingen’, nu voor ‘Mobiel Toezicht
Veiligheid’. Naast de aandacht voor illegale immigratie is daarmee meer aandacht gekomen
voor dc bestrijding van andere vormen van grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en
de handhaving van de openbare en strafrechtelijke orde. Een gevolg van deze
aandachisverbredino zou een verandering kunnen zijn in cle soort aangetroffen valse
documenten, bijvoorbeeld naar meer aangetroffen valse of vervalste ladingspapieren of
kentekenhewijzen. Een dergelijke verandering is echter niet waargenomen. De cijfers van de
aangetroffen documenten aan de landsgrenzen (cxci. Schiphol) bestaan voor 83,5% uit MTV
zaken. De soorten en percentages aangetroffen documenten waar fraude mee werd gepleegd
v~as echter nog nagenoeg hetzelfde als in 200$.

In het statistisch jaaroverzicht van 200$ is dc verwachting geuit dat de economische crisis een
negatieve invloed zou hebben op het aantal passagiers op ScItiphol in 2009. Dit is inderdaad
hei geval geweest. Het aantal passagiers op Schiphol was in 2008 al met 400.000 gedaald in
vergelijking met 2007, in 2009 daalde het aantal passagiers in vergelijking met 2008 nog eens
met 8,1% tot ~3,6 miljoen passagiers. Volgens de Schiphol Group was dit te wijten aan cle
economische crisis en dc vliegbelasting.8

i3ro~. Schiphot Group, Porlbcrichi, 22 febraari 211H)

Jarenlang daalde het aantal zaken van dc FSD terwijl liet aantal passagiers g-oeicc.
tegenstelling tot de jaren ervoor zijn de passagiersaantallen 01) Schiphol in 2008 en 21)00
gedaald. Het aantal zaken van de FSD bleef echter gestaag dalen. 1-let aantal passagiers li~ki
dus geen invloed te hebben op het aantal zaken bij de FSD. Dc verwachting an de Schiphini
Group is dat het verkeer en het vervoer in 2010 licht zal groeien.

In dc toekomst te verrichten onderzoek

De afname van het aantal zaken bij de FSD in de laatste jaren is opvallend, liet is op dit
moment niet mogelijk om de oorzaak deze afname aan te kunnen wijzen. Meerdere factoren
hebben invloed op het proces van het onderkennen van doeumentfrattclc op Schiphol. 1-let
gebruiken van impostors die lastig te onderkennen zijn en het mogelijk nemen san andere
routes door verdachten zijn een paar voorbeelden van factoren die invloed zouden kunnen
hebben op de afname van de onderschepte documentfraude op Schiphol. 1-en diepsr’
analyse/onderzoek om deze afname te kunnen verklaren is daarom gewenst.

Een ander interessant onderwerp om verder uit te diepen zijn de zaken van geen gelijkenis, dc
impostors. Veel documenten worden door verschillende technologische ontwikkelingen ateeds
moeilijker en duurder om te vervalsen of na te maken. Een logische ontwikkeling zou zijn dat
bij fraude met technisch sterke documenten meer gebruik zal worden gemaakt van imposior~
De zaken van de FSD in 2009 laten zien dat er bij technisch sterk dounmunien ais Iv

Nederlandse (56,3%) en de Zweedse (84,2%) inderdaad meer clan gemiddeld (1 6,3%) spi ski
is van zaken van geen gelijkenis. lIet percentage zaken van geen gelijkenis is in de kast t’

jaren proeentueel gezien ook enkele procenten gestegen, het absolute aantal zaken an sevit
gelijkenis is desondanks dalende, 1-let onderkennen van intpostors is een andere tak van spo~-t
dan het onderkennen van documentfraude en vergt een hele andere kennis n t ndc,c
vaardigheden van de grensbewaker. Technologische httlpmiddelen zijn hierbij (snor t t
niet voorhanden. Een onderzoek naar het verbeteren van hei opsporen vSn mi iosto N ii’
gewenst en zal indien goed uitgevoerd vemtocdelijlc leiden tot een stijging nu hei isnial
zaken van geen gelijkenis.
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