RIS-nummer: 312861
Schriftelijke vragen: fraude gemeente Den Haag bij uitgifte identiteitsdocumenten
Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP
Datum: 11 juli 2022
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Vrijdag 8 juli maakte het kabinet bekend dat fraude en structurele problemen zijn geconstateerd bij de
uitgifte van Nederlandse paspoorten.1 Maandag 11 juli berichtte het AD dat een voormalig
gemeenteambtenaar uit Den Haag verdacht wordt van vervalsen van paspoorten voor zware
criminelen, waaronder Ridouan Taghi.2 De ChristenUnie/SGP en de Haagse VVD hebben vragen over
deze berichtgeving.
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Judith Klokkenburg
(ChristenUnie/SGP) en Alexander Roep (VVD) de volgende vragen waarbij er begrip is wanneer het
college niet kan ingaan op een specifiek lopende strafzaak:
1) Kan het college in algemene zin aangeven of ook in Den Haag fraude en structurele problemen
zijn geconstateerd bij de uitgifte van Nederlandse paspoorten? Om wat voor problemen en
signalen gaat het hier? Indien het antwoord ja is, wanneer ontving het college voor het eerst
signalen van fraude en structurele problemen, op welke wijze is hier vervolgens mee
omgegaan?
2) Kan het college, zo nodig vertrouwelijk en het verloop van het strafproces dit toelaat, de raad
nader informeren over de specifieke casus die in het AD wordt genoemd?
In de kabinetsbrief over de fraude met Nederlandse paspoorten wordt ook gesproken over
oplossingsrichtingen om de veiligheid te verbeteren. Genoemde fracties hebben vragen over een aantal
van deze voorstellen.
3) Wordt in Den Haag te allen tijde het vierogen-principe gehanteerd in de relevante onderdelen
van het aanvraag- en uitgifteproces? Zo nee, is het college bereid dit alsnog op korte termijn in
te voeren?
4) Ziet het college meerwaarde in de aansporing van het Rijk om over te gaan tot certificering van
personeel? Op welke termijn kan dit worden ingevoerd?
5) Wordt in Den Haag van medewerkers die betrokken zijn bij de uitgifte van
identiteitsdocumenten een VOG gevraagd? Zo nee, is het college bereid dit in te voeren?
6) Wordt in Den Haag van medewerkers die betrokken zijn bij de uitgifte van
identiteitsdocumenten een achtergrondonderzoek gedaan naar het functioneren bij andere
(overheids)werkgevers? Zo nee, is het college bereid dit in te voeren?
Volgens de berichtgeving van het AD kwam de zaak rond een voormalig gemeenteambtenaar van Den
Haag twee jaar geleden aan het licht.
7) Kan het college aangeven hoe deze fraude heeft kunnen gebeuren binnen de gemeente? Op
welke wijze is hiernaar onderzoek gedaan? Welke maatregelen zijn opgelegd toen dit aan het
licht kwam?
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8) Kan het college aangeven of er meer signalen van fraude van gemeenteambtenaren rond de
uitgifte van identiteitsdocumenten bij de gemeente bekend zijn?
9) Is na dit signaal iets veranderd in de procedure rond uitgifte van identiteitsdocumenten, en zo
ja, wat dan? Zo nee, waarom niet?
De ChristenUnie/SGP en de Haagse VVD zijn zich ervan bewust dat er, ook vanuit de Gemeenteraad,
veel wordt gevraagd van de dienstverlening van de gemeente. Tegelijkertijd dient deze uitgifte wel
altijd veilig plaats te vinden.
10) Kan het college aangeven hoe binnen de maatregelen om de dienstverlening van de gemeente
op te schalen, de veiligheid en kwaliteit van het proces rondom uitgifte van
identiteitsdocumenten gewaarborgd blijft?
Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP

Alexander Roep
VVD
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