
Belsimpel gaat de strijd aan tegen identiteitsfraude 
met spin-off Verifai 
Belsimpel lanceert zijn spin-off Verifai, een identity service provider waarbij privacy 

voorop staat. 

Verifai is ontstaan toen Belsimpel in 2016 zocht naar een gebruiksvriendelijke methode om 
de identiteit van klanten vast te stellen zonder onnodig inbreuk te doen op de privacy bij de 
aanschaf van een telefoonabonnement. Jeroen Doorenbos, oprichter van Belsimpel en 
Verifai: “Enerzijds wilden we de klantervaring, zowel in winkels als online, verbeteren door 
het bestelproces te versnellen. Anderzijds wilden we het aantal fraudegevallen sterk 
verminderen, zonder meer persoonsgegevens te verwerken dan strikt noodzakelijk: een 
belangrijke wens en een eis vanuit de Europese AVG-wetgeving.” 
 

Van in-house oplossing naar spin-off 
Om een passende oplossing te ontwikkelen werd intern een team met ontwikkelaars aan de 
slag gezet. Gezien de geschiedenis van het bedrijf was dit geen opmerkelijke stap. Belsimpel 
ontwikkelt namelijk al sinds de oprichting in 2008 vrijwel alle software intern en heeft 
derhalve een groot team ontwikkelaars. Ook lanceerde Belsimpel eerder een spin-off: in 
2014 zag verzekeringsbedrijf Tulip Assist het levenslicht. Jeroen Doorenbos: “Doordat we de 
lat hoog hadden gelegd, bleek het project uitdagender dan verwacht. Toch hebben we na 
vier jaar ontwikkeling een totaaloplossing op het gebied van identiteitsverificatie 
gerealiseerd waarbij we onze klanten de beste ervaring kunnen bieden. Onze vijftien jaar 
aan ervaring met klantverificatie bij aanschaf van mobiele telefoonabonnementen heeft ons 
daar zeker bij geholpen.” 

“Toen we het project begonnen realiseerden we nog niet in hoeverre onze uitdagingen 
omtrent identiteitsverificatie overeenkwamen met de uitdagingen waarmee andere 
organisaties te maken hadden,” vervolgt Jeroen. “Pas op het moment dat we bijna toevallig 
onze eerste plannen deelden met partners viel ons op hoe enthousiast zij waren over de 
technologie die wij aan het ontwikkelen waren. Om andere organisaties met vergelijkbare 
identiteitsverificatiebehoeften te helpen, besloten we onze technologie onder te brengen in 
een nieuw bedrijf dat Verifai zou gaan heten.” 

“Met Verifai willen we voldoen aan een sterk toenemende marktvraag naar oplossingen 
voor digitale identiteitsverificatie. Aan de ene kant hebben organisaties uit veel industrieën 
een identificatieplicht of hebben ze de wens om identiteitsbewijzen vast te leggen in het 
kader van fraudepreventie. Aan de andere kant willen of mogen deze organisaties niet alle 
persoonsgegevens verwerken, denk bijvoorbeeld aan het BSN-nummer. Wij maken het 
bedrijven makkelijk om een goed beeld te krijgen van de identiteit van hun klanten, terwijl 
ze voldoen aan de strenge normen voor gegevensverwerking. Dit doen we door gebruik te 
maken van privacy filters, waarmee gevoelige persoonsgegevens automatisch op het 
document worden afgeschermd.” 

Lees hier meer over Verifai.  

https://www.belsimpel.nl/nieuws/2061/belsimpel-gaat-de-strijd-aan-tegen-identiteitsfraude-met-spin-off-verifai

