
11  TIPS 
om bedrijfsfraude 
te voorkomen



De adm
inistratieve organisatie van een bedrijf of 

gebreken daarin bepalen de kansen voor fraudeurs. 
O

ude w
ijsheden zoals functiescheiding en het 

vier-ogen-principe zijn nog steeds nog steeds w
aardevol. 

O
p kritische en/of risicovolle processen m

oet een 
strakke autorisatieprocedure ingericht zijn. Alles staat 
of valt bij discipline van de betrokken m

edew
erkers en 

m
anagers. O

rganisaties doen er verstandig aan om
 de 

adm
inistratieve organisatie periodiek te auditeren. 

Een robuuste adm
inistratie heeft voldoende ‘checks 

and balances’ om
 de m

ogelijkheden voor fraude te 
m

inim
aliseren.

Een serieuze bedreiging is het w
erken op afstand 

van elkaar w
aardoor m

edew
erkers binnen m

et nam
e 

grotere organisaties elkaar onvoldoende kennen. 
De beruchte CEO

-fraude m
aakt hier gebruik van. 

O
ok om

 heel veel andere redenen is het verstandig 
dat co-w

erkers persoonlijk contact hebben.

M
edew

erkers van bedrijven en andere organisaties 
laten zow

el zakelijk al privé een ‘footprint’ achter op 
het internet. Kw

aadw
illenden m

aken dankbaar gebruik 
van de beschikbare inform

atie op bijvoorbeeld social 
m

edia. ‘Social engineering’ w
ordt gebruikt om

 m
ede-

w
erkers en zakenrelaties te m

isleiden en te m
anipu-

leren. Bedrijven doen er verstandig om
 m

edew
erkers 

bew
ust te m

aken van de risico’s en m
ogelijkheden van 

haar digitale sporen in openbare bronnen.

TIP
3

Bedrijfsfraude
H

elaas w
orden jaarlijks veel bedrijven en organisaties 

slachtoffer van fraude. In deze tijd denk je hierbij als 
eerste aan cybercrim

inaliteit. H
oew

el deze vorm
en van 

fraude sterk groeien, kom
en m

eer traditionele fraude 
gevallen nog vaker voor.  

W
ist u dat

•  23%
 van de bedrijven in N

ederland jaarlijks te  
m

aken heeft m
et fraude?

• 
 60%

 van de fraude w
ordt gepleegd door w

erknem
ers?

•  35%
 van de fraudeurs zich voordoet als een  

nep-klant?
• 31%

 van de fraude heeft betrekking of diefstal,  
 

verduistering of oneigenlijk gebruik van  
 

bedrijfsm
iddelen?

• 
5%

 van de om
zet verloren gaat aan diefstal en fraude?

W
at is fraude?

In het strafrecht is fraude geen eenduidig begrip. De 
‘Dikke Van Dale’ definieert fraude als bedrog, gepleegd 
door vervalsing van adm

inistratie. H
et fraude begrip is 

echter breder. Fraude om
vat naast bedrog ook diefstal 

en verduistering. H
ierbij kan het gaan om

 fysieke zaken 
zoals goederen en voertuigen m

aar ook om
 bijvoorbeeld 

intellectueel eigendom
. Als deze feiten zich voordoen 

binnen een ondernem
ing of organisaties spreken w

e 
over bedrijfsfraude.

N
aast fraude kunnen ook andere gedragingen de 

integriteit van een organisatie aantasten. Discrim
inatie, 

(seksuele) intim
idatie en pesten op de w

erkvloer zijn 
hier voorbeelden van. Bij corruptie denken w

ij vaak 
aan het buitenland, m

aar vergis je niet. O
m

koping, van 
klein tot groot, onderm

ijnt ook N
ederlandse organisaties. 

O
ok de schending van geheim

houdingsafspraken m
et 

w
erknem

ers, klanten of leveranciers is aan de orde van 
de dag.

W
ie plegen er fraude?

De fraudepleger ziet er vaak anders uit dan je denkt. 
H

ij lijkt nam
elijk verrassend veel op een ‘gew

one’ 
collega. De redenen om

 te frauderen lopen sterk 
uiteen. Een te luxe levensstijl, schulden of verslaving 
kom

en vaak voor.  De kans op frauduleus gedrag w
ordt 

bepaald door het product van:
•  Capaciteit: de creativiteit, kennis en kunde om

 fraude 
te plegen

•  G
elegenheid: de m

ogelijkheden, de kansen en de 
gaten in de bedrijfsvoering en de beveiliging daarvan

• M
otivatie: de persoonlijke redenen om

 te frauderen
•  Rationalisatie: de verantw

oording naar zichzelf van 
de fraudeur.

De m
eeste fraude w

ordt gepleegd door het m
idden-

m
anagem

ent. Deze w
erknem

er heeft vaker toegang tot 
inform

atie en bedrijfsm
iddelen. Autoriteit speelt hierbij 

ook een rol.

Een zorgvuldige keuze van je w
erknem

ers en zaken-
partners lijkt vanzelfsprekend m

aar is dat niet. Bij het 
selectieproces van nieuw

e m
edew

erkers w
ordt uitvoe-

rig gesproken m
et de kandidaat en de com

petenties 
w

orden getest. H
et verleden en de achtergrond van 

de kandidaat w
ordt te vaak sum

m
ier bekeken. O

p 40%
 

van de curriculum
 vitae ’s staan leugens. Doe onderzoek: 

een screening helpt bedrijven bij de selectie aan de poort.  

Bij het aangaan van nieuw
e zakelijke relaties is het 

verstandig om
 ook voorzichtigheid te betrachten. In 

kapitaalintensieve of hoogrisico sectoren zoals financiële 
dienstverlening w

orden w
ett

elijke eisen gesteld aan 
‘custom

er due dilligence’. Een screening of achtergrond 
onderzoek is hierbij de oplossing.

Ben extra alert als u de volgende signalen w
aarneem

t:
•  Een nog onbekend bedrijf m

et alleen een m
obiel 

telefoonnum
m

er en/of alleen een postbusadres
•  Een professioneel ogende w

ebsite m
et w

einig  
functionaliteiten of inform

atie
•  Een klant die niet geïnteresseerd in de prijs en  

hierover niet spreekt of onderhandelt
•  Een klant die buitengew

oon scheutig is m
et het 

leveren van bew
ijzen zoals cijfers, referenties etc.

•  Een buitengew
oon korte tijd tussen offerte, order  

en levering
•  Een start van een relatie m

et enkele kleine leveringen 
en daarna een zeer om

vangrijke
• Een klant die erop staat om

 goederen zelf op te halen

Ken je partners en 
w

erknem
ers

Richt je adm
inistratieve  

organisatie in

Ben je bew
ust van  

online exposure

TIP
1
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O
p 40%

 van de curriculum
 vitae ’s staan leugens. 

Doe onderzoek: een screening helpt bedrijven bij de 
selectie aan de poort.



U
w

 bedrijf of organisatie beschikt over zeer w
aarde-

volle producten, bedrijfsm
iddelen of bedrijfsgeheim

en 
(bijv. uw

 klantenbestand). Richt uw
 organisatie zo in 

dat uw
 ‘kroonjuw

elen’ m
axim

aal bescherm
d zijn. De 

fysieke en digitale beveiliging van uw
 organisatie m

oet 
ingericht zijn op de risico’s die u loopt. De recente 
ontw

ikkelingen m
et hacks en de installatie van ransom

-
w

are m
aken duidelijk dat bedreigingen van binnen en 

van buiten kom
en.

Als u een serieus verm
oeden van fraude heeft, onder-

neem
t u zo snel m

ogelijk actie. Schakel een professioneel 
bedrijfsrecherchebureau zoals Bureau Speciale Zaken 
in. H

et is verstandig om
 in deze fase een zeer beperkt 

aantal m
ensen te inform

eren. H
et recherchebureau 

zal in overleg m
et u een onderzoeksplan opstellen. De 

eerste m
aatregelen zijn het verzam

elen en veiligstellen 
van bew

ijs. De juiste stappen en verslaglegging zijn van 
het grootste belang om

 juridisch houdbaar bew
ijs te 

verzam
elen. H

et onderzoek is gehouden aan w
ett

e-
lijke (privacy) regels en is daarom

 voorbehouden aan 
recherchebureaus m

et een vergunning van het M
inis-

terie van Justitie en Veiligheid. De onderzoekskosten 
kunnen eventueel verhaald w

orden op de w
erknem

er.

U
 kunt signalen opvangen in uw

 bedrijfsvoering of in 
het gedrag van m

edew
erkers die m

ogelijke signalen 
voor fraude zijn. Dergelijke signalen en zeker de com

bi-
naties daarvan m

oeten leiden tot alertheid en contro-
les. Typische signalen in de bedrijfsvoering zijn bijvoor-
beeld grote voorraadverschillen, opvallende retouren 
van goederen en post of incom

plete dossiers. In de 
financiële adm

inistratie m
oet aandacht w

orden gege-
ven aan ongebruikelijke w

insten of verliezen of bijzon-
derheden op tussenrekeningen. Fraudeurs kiezen vaker 
voor balansposten dan voor de resultatenrekening om

 
hun slag te slaan. Bijzonder punt van aandacht zijn de 
facilitaire kosten van een organisatie. H

et is verstandig 
om

 deze strak te m
onitoren op bijzonderheden.

Zorg ervoor dat je als organisatie een duidelijk en 
vertrouw

elijk loket hebt voor fraudem
eldingen. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan klokkenluidersregeling of de 
benoem

ing van een vertrouw
enspersoon. Een voor-

w
aarde hiervoor is dat m

edew
erkers zich absoluut 

veilig voelen om
 een m

elding te doen. In een bedrijfs-
cultuur die open en betrokken is zal dit gem

akkelijker 
te realiseren zijn dan in gesloten, m

eer afstandelijke 
cultuur.

In de overeenkom
sten, voorw

aarden en regelem
enten 

kan een organisatie spelregels vastleggen. Deze spel-
regels bepalen hoe w

erknem
ers en zakenpartners zich 

gedragen. H
ierin m

oet ook aandacht besteed w
orden 

aan controle en handhaving van deze regels. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de m

ogelijkheid om
 contro-

les uit te voeren op de naleving van de regels of het 
kunnen instellen van cam

eratoezicht onder bepaalde 
om

standigheden. De spelregels helpen een organisatie 
om

 effectief in te grijpen bij afw
ijkingen en hiervoor 

voldoende juridische basis te hebben.  

De cultuur van een organisatie heeft invloed op fraude 
risico’s. Zo is het frauderisico in een strak hiërarchische 
organisatie groter dan in een m

eer inform
ele bedrijfs-

cultuur. De autoriteit van een baas w
ordt daar m

inder 
snel in tw

ijfel getrokken, ook in een bijzondere situatie. 
Een bedrijfscultuur w

aarin m
edew

erkers in een vei-
lige w

erksfeer kunnen opereren en gepast tegengas 
kunnen geven, helpt om

 m
isstanden te voorkom

en. 
Aandacht voor de m

entale w
eerbaarheid van m

ede-
w

erkers en persoonlijke integriteit van leidinggevende 
versterken een veilige bedrijfscultuur.
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M
edew

erkers kunnen verleidingen m
inder goed w

eer-
staan als zij kw

etsbaar zijn. H
oge prestatiedruk, een 

daarvan afh
ankelijke beloning, spanningen in de pri-

vésfeer verm
inderen de w

eerbaarheid tegen verleidin-
gen.  O

ok kunnen w
aardering, beloning en erkenning 

van m
edew

erkers een rol spelen. Realiseer je ook dat 
fraude zich kan ontw

ikkelen in een glijdende schaal. 
O

genschijnlijk kleine privileges die m
en zich toe-eigent 

kunnen ontaarden in serieuze fraude.

Bepaal de 
spelregels

Voorkom
 

verleidingen

Versterk je 
bedrijfscultuur

M
erk 

fraudesignalen op

Sta open voor 
fraudem

eldingen

Bew
aak uw

 
kroonjuw

elen

O
nderneem

 actie 
bij verm

oeden van fraude

TIP
8

O
genschijnlijk kleine privileges die m

en zich 
toe-eigent kunnen ontaarden in serieuze fraude.

Het gedrag van m
edew

erkers kan ook 
signalen afgeven. Ben op uw

 hoede als:

•  Een m
edew

erker plotseling de  
arbeidsovereenkom

st beëindigt;

•  Een m
edew

erker nevenw
erkzaam

heden 
uitvoert, m

ocht u dit al toestaan;

•  Een m
edew

erker zelden of alleen kort  
vakantie opneem

t;

•  Een m
edew

erker er kostbare hobby’s  
of een ongebruikelijk hoge levensstandaard 
op nahoudt;

•  Een m
edew

erker ongebruikelijk nauw
e  

contacten m
et leveranciers of klanten  

onderhoudt.



TIP 11

Als u na het lezen van deze tips vragen heeft of 
gewoon van gedachte 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 vegun-
ning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 
Medewerkers van Bureau Speciale Zaken zijn 
gelegitimeerd door de korpschef van politie.

Vraag gratis 
advies

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

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.


