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1.     Aanleiding/Inleiding 

- In de bijlage bij deze beslisnota treft u de conceptbrief voor de Tweede 

Kamer aan over de integrale aanpak online fraude. Het betreft een 

vervolg op de brief die u beiden op 8 juli 2022 naar de Kamer stuurden 

over ditzelfde onderwerp, samen met de ministers van Financiën en van  

Economische Zaken en Klimaat.  

- In de brief van 8 juli heeft u toegezegd de Kamer in januari 2023 te 

informeren over de integrale aanpak met publieke en private partners. 

MJenV doet met deze brief ook de toezegging gestand uit het 

Commissiedebat ondermijning van 10 november 2022 om de Kamer te 

informeren over de financiering van de integrale aanpak online fraude. 

- De brief wordt met uw instemming voor het voorjaarsreces naar de 

Tweede Kamer verzonden en wordt ook ondertekend door de ministers 

van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat.  

 

2.     Geadviseerd besluit 

- U wordt geadviseerd in te stemmen met verzending van de bijgaande 

Kamerbrief met het Actieplan Online Fraude als bijlage.  

 

3.     Kernpunten 

- Online fraude is een groeiend maatschappelijk probleem. De aanpak 

daarvan wordt met urgentie opgepakt. Hierbij heeft niet alleen de 

overheid een rol: samenwerking tussen publieke en private partijen in een 

integrale aanpak, gericht op preventie, kennis en repressie, maakt de 

strijd tegen online fraude effectiever. U heeft een regierol in deze aanpak 

op zich genomen. 

- De integrale aanpak heeft als doel om het aantal slachtoffers van online 

fraude terug te dringen.  

- In de brief wordt de integrale aanpak toegelicht. De brief gaat daarbij in 

op de doelstelling van de integrale aanpak op het actieplan, de 
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governance van onze samenwerking en de financiering van de integrale 

aanpak.  

- Belangrijkste element in deze brief is het Actieplan Online Fraude waarin 

staat waar we binnen de integrale aanpak concreet aan werken om die 

doelstelling te behalen. Langs zes subdoelstellingen hebben we samen 

met de partners concrete acties en een duidelijke tijdspaden 

geformuleerd. Het Actieplan rust op stevig draagvlak bij de partners die 

het plan tot bestuurlijk niveau hebben afgestemd binnen hun organisatie. 

De zes subdoelstellingen zijn: 1)Het verbeteren van het zicht op (de 

aanpak van) online fraude, 2) het optimaliseren van gegevensdeling, 3) 

het opwerpen van (technische) barrières & interventies, 4) de opvolging 

door de politie en het openbaar ministerie, 5) het vergroten van 

weerbaarheid van burgers en 6) het verbeteren van hulp aan slachtoffers.  

 

4.     Toelichting 

Politieke context 

- De aanpak van online fraude – in zijn diverse vormen – staat in de 

politieke belangstelling en het actieplan sluit ook aan op de politieke 

wensen. Er werd politiek aandacht gevraagd voor het volgende: 

 Slachtofferhulp – Met motie Michon Derkzen en Van Nispen (2021) is 

verzocht om een aanpak van Vriend In Nood Fraude, gericht op 

schadeverhaal voor slachtoffers. In lijn met deze motie wordt binnen 

de integrale aanpak de uitbreiding van de pilot directe 

aansprakelijkheid van de politie onderzocht. 

 Duur/structuur van de integrale aanpak – Tijdens het 

Commissiedebat ondermijning van 10 november is door Kamerlid 

Michon gevraagd naar de (meerjarige) financiering van de integrale 

aanpak, de duur en de link met opgaven uit de Veiligheidsagenda. 

 Daderschap – In december zijn Kamervragen door de VVD gesteld 

over betrokkenheid van jongeren bij het plegen van online fraude en 

cybercrime. 

 

Financiële overwegingen 

- De brief van 8 juli 2022 sloot af met de boodschap dat voor aanvullende 

initiatieven, bovenop de initiatieven uit de brief, geen financiële dekking 

voorhanden was. 

- Inmiddels zijn er binnen de begroting van het ministerie van Justitie en 

Veiligheid en van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

middelen gevonden om a) het projectteam in te richten wat de integrale 

aanpak ondersteunt en faciliteert en b) om zowel in 2023, 2024 en 2025 

initiatieven binnen de integrale aanpak te financieren. Concreet betekent 

dit dat voor acties uit het actieplan online fraude de benodigde financiële 

middelen beschikbaar zijn. Het ministerie van Financiën draagt (nog) niet 

financieel bij aan de integrale aanpak. 

 

Krachtenveld 

- Eind januari heeft een overleg plaatsgevonden met de kerngroep van 

betrokken partners binnen de integrale aanpak. Aan deze kerngroep 

namen deel: Nederlandse Vereniging van Banken, Politie, openbaar 

ministerie, Consumentenbond, Vodiom, Thuiswinkel.org, VNO-NCW / MKB 

Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Coin 

(telecomproviders). Tijdens dit overleg is het actieplan online fraude dat 

wordt meegezonden met deze Kamerbrief vastgesteld. Ook is in dit 
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overleg de inhoudelijke lijn van de Kamerbrief met de partners 

afgestemd.  

- Belangrijke punten voor de partners in de brief zijn onder andere het 

meerjarig karakter van de integrale aanpak, daaraan ondersteunend 

meerjarige financiering en een governance met verschillende niveaus, 

waaronder gelegenheid tot overleg op bestuurlijk niveau en directe 

betrokkenheid. 

- Het thema gegevensuitwisseling heeft de bijzondere aandacht van de 

partners. Gegevensdeling, waar het raakt aan het delen van 

persoonsgegevens, wordt door hen momenteel als een van de grootste 

belemmeringen ervaren voor een effectieve aanpak van online fraude. 

Daarom hebben we in de zomer van 2022 al een werkgroep 

gegevensdeling ingericht, waarin constructief wordt samengewerkt. 

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

 


