
 8   TIPS 
om bedrijfsfraude 
te bestrijden



Als u serieuze aanwijzingen voor fraude door een 
medewerker heeft, stelt u deze medewerker direct op 
non-actief. In deze fase wordt de medewerker vrijge-
steld van werkzaamheden en de toegang tot bedrijfs-
middelen en systemen ontzegt. Zorg ervoor dat u de 
medewerker persoonlijk en vertrouwelijk in het bijzijn 
van één andere vertegenwoordiger (directielid of 
HR-manager) informeert over deze maatregel. Verder 
meldt u dat u een extern onderzoek instelt naar de 
feiten. Totdat het onderzoek is afgerond blijft de mede-
werker op non-actief staan.

Het recherchebureau zal, in overleg met u, mogelijke 
bewijzen verzamelen. Het kan noodzakelijk zijn om 
forensische (ICT) expertise in te schakelen om digitale 
sporen veilig te stellen. 

Nadat de voorgaande stappen zijn gezet, informeert 
u de afdeling en het bedrijf over het onderzoek en de 
non-actiefstelling. U vraagt aan uw collega’s om niet 
te spreken met derden zolang het onderzoek niet is 
afgerond. De impact op de betrokken collega en de 
organisatie is groot en daarom vraagt u om respect-
volle omgang met elkaar. Net als in het strafrecht is 
de betrokken collega onschuldig totdat het tegendeel 
bewezen is.

TIP 3

Bedrijfsfraude
Helaas worden jaarlijks veel bedrijven en organisaties 
slachtoffer van fraude. In deze tijd denk je hierbij als 
eerste aan cybercriminaliteit. Hoewel deze vormen van 
fraude sterk groeien, komen meer traditionele fraude 
gevallen nog vaker voor.  

Wist u dat
•  23% van de bedrijven in Nederland jaarlijks te  

maken heeft met fraude?
•  60% van de fraude wordt gepleegd door werknemers?
•  35% van de fraudeurs zich voordoet als een  

nep-klant?
• 31% van de fraude heeft betrekking of diefstal,  
 verduistering of oneigenlijk gebruik van  
 bedrijfsmiddelen?
• 5% van de omzet verloren gaat aan diefstal en fraude?

Wat is fraude?
In het strafrecht is fraude geen eenduidig begrip. De 
‘Dikke Van Dale’ definieert fraude als bedrog, gepleegd 
door vervalsing van administratie. Het fraude begrip is 
echter breder. Fraude omvat naast bedrog ook diefstal 
en verduistering. Hierbij kan het gaan om fysieke zaken 
zoals goederen en voertuigen maar ook om bijvoorbeeld 
intellectueel eigendom. Als deze feiten zich voordoen 
binnen een onderneming of organisaties spreken we 
over bedrijfsfraude.

Naast fraude kunnen ook andere gedragingen de 
integriteit van een organisatie aantasten. Discriminatie, 
(seksuele) intimidatie en pesten op de werkvloer zijn 
hier voorbeelden van. Bij corruptie denken wij vaak 
aan het buitenland, maar vergis je niet. Omkoping, van 
klein tot groot, ondermijnt ook Nederlandse organisaties. 
Ook de schending van geheimhoudingsafspraken met 
werknemers, klanten of leveranciers is aan de orde van 
de dag.

Als u signalen opvangt van fraude is het verstandig 
om degene die kennis hebben te vragen om niet te 
spreken met anderen over deze zaak. Zorg dat u een 
kleine kring betrekt bij de afhandeling van de zaak 
(bijv. directielid en HR-manager).

Na ontvangst van de signalen onderzoekt u of deze 
signalen na uw oordeel voldoende aanwijzingen voor 
mogelijke fraude bevatten. Maak geen ‘slapende hon-
den’ wakker. Als de signalen gegrond lijken, 
onderneemt u direct actie.

Schakel een professioneel bedrijfsrecherchebureau 
zoals Bureau Speciale Zaken. Het recherchebureau 
zal in overleg met u een onderzoeksplan opstellen. 
De juiste stappen en verslaglegging zijn van het grootste 
belang om juridisch houdbaar bewijs te verzamelen. 
Het onderzoek is gehouden aan wettelijke (privacy) 
regels en is daarom voorbehouden aan recherche-
bureaus met een vergunning van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid.

Beperk de communicatie
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De juiste stappen en verslaglegging zijn van het grootste 
belang om juridisch houdbaar bewijs te verzamelen. 

TIP 4 Stel de betrokken  
medewerker op non-actief

TIP 5 Stel mogelijke bewijzen veilig

TIP 6 Informeer uw organisatie

Wie plegen er fraude?
De fraudepleger ziet er vaak anders uit dan je denkt. 
Hij lijkt namelijk verrassend veel op een ‘gewone’ 
collega. De redenen om te frauderen lopen sterk 
uiteen. Een te luxe levensstijl, schulden of verslaving 
komen vaak voor.  De kans op frauduleus gedrag wordt 
bepaald door het product van:
•  Capaciteit: de creativiteit, kennis en kunde om fraude 

te plegen
•  Gelegenheid: de mogelijkheden, de kansen en de 

gaten in de bedrijfsvoering en de beveiliging daarvan
• Motivatie: de persoonlijke redenen om te frauderen
•  Rationalisatie: de verantwoording naar zichzelf van 

de fraudeur.
De meeste fraude wordt gepleegd door het midden-
management. Deze werknemer heeft vaker toegang tot 
informatie en bedrijfsmiddelen. Autoriteit speelt hierbij 
ook een rol.

Waarschuwing
Als u signalen van mogelijke fraude opvangt, is het van 
het grootste belang om snel en doortastend te handelen. 
Hierbij dient u zich te realiseren dat u zeer zorgvuldig 
te werk gaat. Een verkeerde aanpak of communicatie 
heeft immers grote gevolgen voor de betrokkenen en 
uw onderneming of organisatie. 

Wist u dat fraude in de meeste gevallen 
(53%) wordt voorkomen door menselijk 
handelen van bijv. een klokkenluider?  
Interne controles (28%) en technische 
maatregelen (19%) dragen ook aanzien-
lijk bij aan fraudepreventie.



Het recherchebureau zal de feiten verzamelen, analy-
seren, concluderen en u adviseren over het vervolg. 
U zult als werkgever een besluit moeten nemen over 
sancties en andere maatregelen. Het is verstandig om 
ook juridisch advies in te winnen bij een arbeidsjurist 
of advocaat voordat u een besluit neemt. Mogelijke 
sancties kunnen zijn een waarschuwing, een boete, 
een schadevergoeding of ontslag. Neem deze mo-
gelijke sancties op in de arbeidsovereenkomst of het 
personeelsregelement.

Als u na het lezen van deze tips vragen heeft of gewoon 
van gedachten wil wisselen over fraude en integriteit, 
neem dan contact op met Bureau Speciale Zaken. Het 
recherchebureau biedt ondernemers en organisaties 
een kosteloos eerste adviesgesprek.

Ronald van Lankveld is rechercheur en eigenaar 
van Bureau Speciale Zaken. Hij heeft 30 jaar er-
varing als onderzoeker, manager, directeur in het 
bedrijfsleven waaronder Automotive en financiële 
instellingen. Ronald is het eerste aanspreekpunt 
voor ondernemers en organisaties. 
Hij is bereikbaar via 06 - 39 75 87 18 of 
ronald@bureauspecialezaken.nl

Bureau Speciale Zaken is een bedrijfsrecherche- en 
onderzoeksbureau dat ondernemers en organisatie 
helpt bij het voorkomen en oplossen van fraude- en  
integriteitskwesties. Het bedrijf heeft een ver-
gunning van het Ministerie van Justitie en Veilig-
heid. Medewerkers van Bureau Speciale Zaken 
zijn gelegitimeerd door de korpschef van politie.

Hoofdstraat 43
5481 AA Schijndel
T  085 06 06 397
www.bureauspecialezaken.nl

TIP 7 Vraag om juridische advies

Vraag gratis adviesTIP 8


