
Offerte 2021-2024 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

 

Bestuur en dienstverlening 

  Bestuur 

  Burgerzaken 

 

 
    

 
 

 

Onderwerp: Aanschaf automatische gezichtsherkenner  

 

 

Betreft :Fcl/Ecl 40030175 en 40030180 / 34799 

 

 

Incidenteel / structureel 

 

 

 

 

Investeringsbedrag   

Afschrijvingstermijn   

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2021 2022 2023 2024 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 1,5%) -  -  -  -  

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 7,2 1,2 1,2 1,2 

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 7,2 1,2 1,2 1,2 

-  



Algemene toelichting 

Steeds vaker wordt er in plaats van het vervalsen van 
documenten gebruik gemaakt van look a likes.  Door de 
digitalisering zijn er diverse bewerkingsprogramma’s op de 
markt waardoor de mogelijkheden om foto’s professioneel 
te bewerken aanwezig zijn. De medewerkers van 
Burgerzaken moeten vaststellen aan de hand van het 
document en de foto of de persoon die voor hen staat 
inderdaad degene is die hij zegt te zijn. 
Daarvoor zijn hebben ze kennis en vaardigheden nodig. 
Afgelopen jaar hebben we al geïnvesteerd in de opleiding 
van het herkennen van identiteit en documenten. Verder 
hebben we apparatuur die onze documenten scant en 
controleert op echtheid. Voor de look a like fraudes is 
additionele ondersteuning nodig. Daarom willen we een 
gelaatscanner aanschaffen. Iedere klant kijkt in de camera 
en vervolgens wordt het gezicht gescand en digitaal 
vergeleken op basis van biometrie met de pasfoto. Op deze 
wijze maken we fraude met identiteit en identiteitsbewijzen 
(reisdocumenten en rijbewijzen) wat moeilijker. 
 
Het aanschaffen van 2 gelaatscanners (aanschaf per 
scanner bedraagt €3.000 en jaarlijkse onderhoud is €600 per 
scanner) zorgt dat we aan beide balies tegelijkertijd kunnen 
werken en zo 100% van onze klanten ook digitaal kunnen 
checken op identiteit (sfraude). 
 

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

Vaststellen van de juiste identiteit en voorkomen 
identiteitsfraude. 

 

 

 

Met opmerkingen [SS1]: Wil he dit in offerte laten staan 

of puur in werkdocument voor ons om te archiveren? 

Met opmerkingen [MB2]: In werkdocument ik sla het wel 

op bij de offertes komen er vragen hoef ik niet meer te 

zoeken 


