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VOORWOORD 
 
 
 
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van 
het ministerie van Justitie heeft Onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL een onderzoek 
uitgevoerd naar preventieve maatregelen tegen horizontale fraude. Het doel van dit 
onderzoek is te achterhalen welke vormen van preventie te overwegen zijn voor de aanpak 
van horizontale fraude waarvan het Nederlandse bedrijfsleven het slachtoffer is.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door de (senior) onderzoekers J. Snippe en N. Tromp onder 
verantwoordelijkheid van Bert Bieleman. Edgar de Bie heeft daarnaast een gedeelte van het 
onderzoek (over identiteitsfraude) voor zijn rekening genomen.  
 
Vanaf deze plaats willen wij de leden van de begeleidingscommissie onder leiding van 
H. van de Bunt (Erasmus Universiteit) bedanken voor hun kritische en positieve bijdrage 
aan het onderzoek en de totstandkoming van het rapport. De begeleidingscommissie 
bestond verder uit: C. Maas (ministerie van Justitie); E. Prins (MKB-Nederland); 
L. Westerman (Verbond van Verzekeraars); en F. Willemsen (WODC). Tot slot willen wij 
alle respondenten en deelnemers aan de focusgroepen bedanken voor hun medewerking. 
Zonder hun inzet was het onderzoek niet mogelijk geweest.  
 
 
Namens INTRAVAL, 
 
 
B. Bieleman       Groningen-Rotterdam 
N. Tromp       Mei 2010 
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Samenvatting I

SAMENVATTING 
 
 
 
Met het project financieel-economische criminaliteit, onderdeel van het Actieplan Veilig 
Ondernemen deel 3, wordt beoogd om burgers en bedrijven weerbaarder en bewuster te 
maken van hun eigen mogelijkheden om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van 
fraude en oplichting (preventie). Voor de totstandkoming van preventieve maatregelen is 
kennisontwikkeling omtrent de verschillende vormen van fraude en oplichting 
noodzakelijk. In het kader van deze kennisontwikkeling heeft het Wetenschappelijk 
Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie 
Onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL een onderzoek laten uitvoeren naar preventieve 
maatregelen tegen horizontale fraude waar het bedrijfsleven slachtoffer van is.  
 
Het onderzoek is onderverdeeld in twee fasen. In de eerste fase heeft een studie naar aard 
en omvang van (enkele) fraudevormen en preventieve maatregelen plaatsgevonden. In de 
tweede fase zijn de bevindingen uit de eerste fase voorgelegd aan stakeholders en 
vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen voor een zogenoemde praktijktoets. Om 
de complexiteit van de uitkomsten van de onderzoeksactiviteiten zoveel mogelijk 
inzichtelijk te maken, is gebruik gemaakt van een theoretisch kader: de rationele 
keuzetheorie. 
 
Eerste fase 
Gezien de enorme omvang van (vormen van) horizontale fraude waarvan het bedrijfsleven 
slachtoffer kan worden, is het onderzoek naar aard en omvang beperkt tot enkele vormen 
van horizontale fraude, namelijk: faillissementsfraude; verzekeringsfraude; en 
identiteitsfraude. Door middel van literatuurstudie en interviews zijn de aard en de 
achtergronden van de geselecteerde fraudevormen nader onderzocht. Tevens zijn per 
geselecteerde fraudevorm de maatregelen en tips in kaart gebracht die al in de praktijk zijn 
toegepast en hun nut hebben bewezen. Hierbij wordt voor alle vormen ook aandacht 
besteed aan aandachtspunten voor de toekomstige aanpak. Vervolgens zijn voor de 
onderzochte fraudevormen de uitkomsten geordend aan de hand van de rationele 
keuzetheorie.  
 
Tweede fase 
In het tweede gedeelte van het rapport worden de resultaten van de praktijktoets die heeft 
plaatsgevonden beschreven. Bij de praktijktoets zijn de bevindingen uit de eerste fase, de 
(mogelijke) preventieve maatregelen voor de geselecteerde fraudevormen, voorgelegd aan 
verschillende focusgroepen met zowel stakeholders als betrokkenen uit het bedrijfsleven. In 
meerdere focusgroepen (zowel voor de aparte fraudevormen als voor horizontale fraude in 
het algemeen) is de reeds bestaande fraudepreventie besproken alsmede de mogelijkheden 
voor nog te ontwikkelen preventiemaatregelen in de toekomst. Bij de besproken en 
beschreven preventieve maatregelen is de aandacht met name gericht op maatregelen die 
bedrijven zelf kunnen nemen om te voorkomen dat zij het slachtoffer worden van  (vormen 
van) horizontale fraude.  
 
Resultaten 
Uit ons onderzoek is duidelijk geworden dat specifieke maatregelen die preventief kunnen 
werken voor alle vormen van horizontale fraude niet of nauwelijks te formuleren zijn. Dit 
betekent dat per fraudevorm afzonderlijk en zelf mogelijk per sector de specifieke 
kwetsbaarheden en specifieke preventiemogelijkheden in kaart dienen te worden gebracht.  
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De betrokken stakeholders geven aan in de praktijk enkele algemene praktische 
maatregelen te zien voor de preventie van horizontale fraude. Deze kunnen voor de 
verschillende fraudevormen nader worden gespecificeerd. Deze maatregelen hebben 
enerzijds betrekking op het investeren in goederen en kennis zoals: het verbeteren van 
samenwerking en communicatie met andere betrokkenen; het vaker en beter screenen van 
klanten en personeel; en het verhogen van het fraudebewustzijn binnen het bedrijfsleven en 
de rest van de samenleving. Anderzijds hebben potentiële maatregelen volgens stakeholders 
betrekking op het verhogen van de (gepercipieerde) pakkans. Hierbij kan gedacht worden 
aan: het voeren van een duidelijk en consequent fraudebeleid; aandacht besteden aan 
(successen van) fraudebestrijding (met behulp van media en naming en faming); en het 
ontwikkelen van een eenduidig en praktisch (juridisch) instrumentarium (onder andere 
protocollen en convenanten). Tevens dient volgens betrokken stakeholders zowel binnen 
het bedrijfsleven als bij de overheid systematisch aandacht te bestaan voor detectie en 
repressie van de verschillende vormen van horizontale fraude.  
 
Als absolute randvoorwaarde voor de preventie van horizontale fraude is in dit onderzoek 
steeds het belang van samenwerking naar voren gekomen. Alle betrokkenen geven aan dat 
zonder samenwerking de aanpak van horizontale fraude niet goed mogelijk is. Deze 
benodigde samenwerking verloopt in de praktijk nog lang niet optimaal. Alvorens kan 
worden ingezet op allerlei mogelijke vormen van preventie, dient eerst een goede 
samenwerking te worden gerealiseerd en gewaarborgd.  
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SUMMARY 
 
 
 
The aim of the financial-economic crime project, which falls under part 3 of the action 
plan ‘Safe Entrepreneurship’, is to enable citizens and businesses to protect themselves 
better and increase their knowledge of the steps they can take themselves to prevent falling 
victim to fraud and swindle (prevention). As the development of preventive measures 
requires knowledge of the different types of fraud and swindle, the Research and 
Documentation Centre (WODC) of the Ministry of Justice asked INTRAVAL bureau for 
research and consultancy to explore measures that can help prevent businesses falling 
victim to different types of horizontal fraud.  
 
The research was carried out in two phases: The first phase consisted of studying the nature 
and the extent of (a few) types of fraud and preventive measures. The second phase 
consisted of presenting the results of the first phase to the stakeholders and representatives 
of businesses and government agencies in the form of a so-called practical test. Rational 
choice theory was used to make the complex results of the research accessible.   
 
Phase one 
In view of the wide range of types of horizontal fraud businesses can fall victim to, the 
research into their nature and extent was limited to only a handful of types, namely: 
bankruptcy fraud, insurance fraud and identity fraud. In-depth information on the nature 
and the background of the selected types was obtained from literature and interviews. The 
measures and tips that are currently taken and have proved useful for each of the selected 
types were mapped out, and the issues that need to be addressed in the future approach 
identified. The results for each type of fraud were examined and then classified according 
to the rational choice theory.  
 
Phase two 
The results of the practical test are described in the second part of the report. The practical 
test consisted of presenting the results of the first phase – the (possible) preventive 
measures for the selected types of fraud – to several focus groups, which  consisted of both 
stakeholders and entrepreneurs. The fraud prevention measures that are currently in place 
and the options for future preventive measures that still need to be developed were 
discussed in several focus groups (for the different types of fraud as well as for horizontal 
fraud in general). The discussions and descriptions focused on those measures that 
businesses can take themselves to prevent falling victim to (different types of) horizontal 
fraud.  
 
Results 
Our study revealed that it is very difficult, if not impossible, to formulate preventive 
measures that can be applied to all types of horizontal fraud. This means that the specific 
vulnerabilities and preventive measures must be identified and described individually for 
each type of fraud, and possibly for each sector.   
 
The involved stakeholders indicated that they had identified a few general practical 
measures that could be used to prevent horizontal fraud. These measures could be further 
refined for each of the types of fraud. On the one hand, the measures require investing in 
goods and knowledge such as: improving the collaboration and communication with the 
other parties involved; improving customer screening and increasing the screening 
frequency; and raising awareness about fraud in businesses and the rest of society. On the 
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other hand, the stakeholders believe that potential measures should be aimed at increasing 
the (perceived) chance of catching perpetrators. Examples of such measures are: the 
implementation of a clear and consistent fraud policy; drawing attention to (the successes 
of) combating fraud (with the help of the media and naming and faming); and the 
development of a clear set of practical (legal) instruments (including protocols and 
covenants). The involved stakeholders also believe that businesses and government 
agencies need to systematically focus on detecting and suppressing the different types of 
horizontal fraud.  
 
This study revealed that collaboration is essential for the prevention of horizontal fraud. All 
of the parties involved indicated that collaboration is fundamental to addressing horizontal 
fraud. Collaboration is currently far from optimal. It is clear that good collaboration needs 
to be established and guaranteed before any kind of prevention can be implemented.  
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1. INLEIDING 
 
 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar preventieve maatregelen tegen 
horizontale fraude, uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in opdracht 
van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het 
ministerie van Justitie. De doelstelling van het onderzoek is het verschaffen van informatie 
over verschillende fraudevormen waarmee het Nederlandse bedrijfsleven te maken heeft, 
welke preventieve maatregelen reeds tegen deze fraudevormen worden genomen en welke 
preventieve maatregelen in de toekomst nog genomen zouden kunnen worden. 
 
 
1.1 Achtergrond 
 
Op 14 juni 2007 presenteerde het kabinet Balkenende IV het beleidsprogramma voor 2007-
2011: 'Samen Werken, Samen Leven'. In het kader van de Vijfde Pijler van dit 
beleidsprogramma ('Veiligheid, stabiliteit en respect) is vervolgens het project 'Veiligheid 
begint bij Voorkomen' gepresenteerd. Het doel van dit project is het verminderen van de 
criminaliteit en de overlast in 2010 met 25%.  
 
De reikwijdte van het project ‘Veiligheid begint bij Voorkomen’ is breed en omvat een 
zestal thema's: 
1. de aanpak van agressie en geweld; 
2. de aanpak van diefstal; 
3. de aanpak van criminaliteit tegen ondernemingen; 
4. de aanpak van overlast en verloedering; 
5. de persoonsgerichte aanpak van risicojongeren en recidivisten; 
6. de bestrijding van ernstige vormen van criminaliteit. 
 
Onder 'bestrijding van ernstige vormen van criminaliteit' wordt volgens het 
beleidsprogramma in het bijzonder gedoeld op financieel-economische criminaliteit, 
cybercriminaliteit en georganiseerde criminaliteit. Financieel-economische criminaliteit 
kent een grote variëteit aan verschijningsvormen, zoals fraude, witwassen en corruptie. Ook 
cybercriminaliteit kent vele verschijningsvormen, zoals online fraude, kinderporno, 
oplichting en diefstal, maar ook nieuwe vormen als hacking en phishing. Niet alleen 
particulieren, maar ook ondernemingen zijn vaak slachtoffer van dergelijke vormen van 
criminaliteit. Het bestaan van het slachtofferschap van ondernemingen wordt door de 
thema’s van het beleidsprogramma (bijvoorbeeld het thema over de aanpak van 
criminaliteit tegen ondernemingen) benadrukt.  
 
Om de financieel-economische criminaliteit krachtiger en effectiever te kunnen bestrijden, 
is door de overheid het intensiveringsprogramma Versterking aanpak financieel-
economische criminaliteit (FINEC) opgezet. Financieel-economische criminaliteit is een 
containerbegrip. Fraude is één van de deelonderwerpen in de FINEC. Omdat drempels voor 
het plegen van fraude lager zijn geworden, ligt de focus bij de aanpak primair op de 
condities waaronder het plegen van fraude veel ruimte krijgt en in de tweede plaats op de 
handhaving door middel van controle en bestraffing. Burgers, bedrijfsleven en overheid 
hebben hierbij een eigen rol.  
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Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 
De aandacht voor criminaliteit tegen ondernemingen is niet nieuw. Al in 1992 is het 
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) opgericht. Het NPC is een 
samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven gericht op de aanpak van 
criminaliteitsvormen waarvan het bedrijfsleven slachtoffer is.1 Het NPC is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven. Bij de twee bijeenkomsten die per 
jaar plaatsvinden onder voorzitterschap van de minister van Justitie wordt niet alleen op 
strategisch niveau nagedacht over de huidige criminaliteitsproblemen, maar ook over de 
koers voor de lange termijn. Dit heeft tot nu toe onder meer geleid tot drie actieplannen: 
Actieplannen Veilig Ondernemen (AVO) 1, 2 & 3. Het doel van AVO 1 & 2 is een reductie 
van de criminaliteit in het bedrijfsleven met minimaal 20% in 2008, gemeten ten opzichte 
van begin 2004. In het Actieplan Veilig Ondernemen deel 3 (AVO 3) zijn nieuwe 
doelstellingen geformuleerd, waarmee een volgende stap is gezet in de strijd tegen 
criminaliteit tegen het bedrijfsleven (Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing 2007).  
 
Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 
Als meetinstrument van de criminaliteit tegen bedrijven wordt de Monitor Criminaliteit 
Bedrijfsleven gebruikt. In 1999 is de Monitor Bedrijven en Instellingen op initiatief van de 
ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgezet. Deze 
Monitor Bedrijven en Instellingen heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot de Monitor 
Criminaliteit Bedrijfsleven, die sinds 2004 jaarlijks wordt uitgevoerd. Het doel van de 
Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven is inzicht te geven in het slachtofferschap van 
Nederlandse bedrijven en de maatregelen die zij nemen om criminaliteit terug te dringen. 
De meting vindt plaats in vijf sectoren, namelijk: de bouw; de detailhandel; de horeca; het 
transport; en de zakelijke dienstverlening.  
 
Uit de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2007 blijkt dat in het algemeen de criminaliteit 
in de verschillende sectoren is afgenomen sinds 2004. Daarnaast is de totale schade ten 
gevolge van vernieling, geweld, diefstal en inbraak met 18% gedaald van 686 miljoen euro 
in 2004 tot 565 miljoen euro in 2007. De daling van criminaliteit tegen het bedrijfsleven 
was in 2007 wel minder sterk dan in 2005 en 2006, maar desondanks zijn de doelstellingen 
van het AVO 1 & 2 hiermee grotendeels wel gehaald. Uit de monitor Criminaliteit 
Bedrijfsleven 2008 blijkt dat de daling van veel delicten in de diverse branches zich heeft 
doorgezet, maar dat wel een sterke toename in het aantal diefstallen in de detailhandel is 
waar te nemen. Daarnaast is de geschatte totale schade van de onderzochte criminaliteit in 
de verschillende branches ten opzichte van 2007 met 10% gestegen tot 622 miljoen euro.  
 
De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven richt zich op een beperkt aantal delicten, namelijk: 
inbraak; diefstal; vernieling; en geweld. In deze Monitor wordt niet specifiek gemeten in 
hoeverre ondernemers te maken hebben met financieel-economische criminaliteit. De 
Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven verschaft dus geen duidelijk inzicht in het 
slachtofferschap van ondernemers van financieel-economische criminaliteit.  
 
Actieplan Veilig Ondernemen deel 3 
In vervolg op AVO 1 & 2 heeft het hiervoor genoemde AVO 3 als doelstelling de 
criminaliteit tegen bedrijven met 25% te laten terugdringen in 2010 ten opzichte van 2004. 
Hiervoor zijn negen nieuwe projecten opgezet als aanvulling op de projecten uit AVO 1 & 
2.2 Eén van deze projecten is speciaal gericht op de bestrijding van financieel-economische 

                                                 
1 www.justitie.nl 
2 De nieuwe projecten zijn achtereenvolgens gericht op: veiligheid in de bouw; veiligheid in de 
ambulante handel; financieel-economische criminaliteit; veiligheid van kleinere bedrijven; 
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criminaliteit, waarmee tevens wordt aangesloten op het hiervoor genoemde project 
‘Veiligheid begint bij Voorkomen’ van het kabinet. In het AVO 3-project wordt aandacht 
besteed aan verschillende vormen van oplichting en fraude. Fraude is een containerbegrip 
waaronder vele handelingen worden geplaatst, denk bijvoorbeeld aan: acquisitiefraude; 
belastingfraude; bouwfraude; examenfraude; faillissementsfraude; uitkeringsfraude; 
verkiezingsfraude; verzekeringsfraude; beursfraude; identiteitsfraude; hypotheekfraude; 
enzovoorts. Door de toename van geavanceerde ICT en digitale technieken en daarmee het 
ontstaan van nieuwe criminele markten, wordt het criminaliteitsterrein van de vele 
mogelijke vormen van fraude oneindig breed en moeilijk af te bakenen.3 
 
De fraude waarvan ondernemingen het slachtoffer worden, mede door internationalisering, 
is een groeiend en van karakter veranderend fenomeen. Vooral de opkomst van de ICT 
heeft geleid tot een grote verhoging van de kwetsbaarheid. Met het project financieel-
economische criminaliteit, onderdeel van het Actieplan Veilig Ondernemen deel 3, wordt 
beoogd om burgers en bedrijven weerbaarder en bewuster te maken van hun eigen 
mogelijkheden om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van oplichting. Hiermee wordt 
gedoeld op preventieve maatregelen. Preventieve maatregelen kennen vele facetten en zijn 
onder meer afhankelijk van het soort fraude dat men wil voorkomen (Bakker e.a. 2003). 
Kennisontwikkeling over het fenomeen fraude is hierbij noodzakelijk (Platform Bijzondere 
Opsporingsdiensten 2007). Het belang hiervan is nogmaals benadrukt door het Openbaar 
Ministerie dat fraude als één van de zes thema’s heeft aangemerkt waarop de nadruk ligt.4  
 
Onderzoek 
In het kader van kennisontwikkeling is dit onderzoek gericht op preventieve maatregelen 
tegen horizontale fraude. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke soorten 
horizontale fraude een gevaar vormen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Naast het (op 
basis van literatuuronderzoek) inventariseren van de aard en omvang wordt in dit 
onderzoek tevens nagegaan welke vormen van preventie te overwegen zijn. De uitkomsten 
van het onderzoek dragen bij aan de inrichting van een programma dat bedrijven bewuster 
maakt van de gevaren van fraude, waardoor de weerbaarheid van bedrijven toeneemt.  
 
Het onderzoek is, na overleg met de begeleidingscommissie, opgedeeld in twee fasen. In de 
eerste fase heeft een studie naar (enkele) fraudevormen en preventieve maatregelen 
plaatsgevonden. Begonnen is met een scan van de relevante literatuur op basis waarvan drie 
fraudevormen zijn geselecteerd waarop dit onderzoek zich voornamelijk richt. Door middel 
van een uitgebreidere literatuurstudie en interviews met sleutelinformanten is vervolgens 
een uitvoeriger beeld gekregen van deze geselecteerde fraudevormen. Daarbij is ook 
vastgelegd wat in de praktijk reeds plaatsvindt ten aanzien van detectie en preventie (best 
practices en good practices). In de tweede fase zijn de bevindingen uit de eerste fase 
voorgelegd aan stakeholders en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen voor de 
zogenoemde praktijktoets. Dit is gebeurd door middel van focusgroepen. Deze 
verschillende onderzoeksactiviteiten hebben een grote hoeveelheid aan informatie 
opgeleverd, die vervolgens is geordend en geanalyseerd. 
   
 

                                                                                                                                         
aquisitiefraude; borging keurmerk veilig ondernemen; vernieling in en om de horeca; convenant 
aanpak winkelcriminaliteit deel 3; en versterking lokale veiligheid door bovenlokale samenwerking.    
3 Tweede Kamer, Fraudebestrijding: stand van zaken 2004, vergaderjaar 2004-2005, 29 810, nr. 2. 
4 www.om.nl.  
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1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
De probleemstelling van dit onderzoek naar preventieve maatregelen tegen horizontale fraude 
is meerledig en luidt als volgt: 
 
• Welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen en welke stakeholders spelen 

daarin een rol? 
• Wat kunnen bedrijven zelf doen om horizontale fraude te voorkomen? 
• Wat zijn de wensen en verwachtingen van bedrijven en stakeholders omtrent de in het 

rapport gepresenteerde preventieve maatregelen? 
 
De probleemstelling is hieronder verder uitgewerkt. Het onderzoek is opgedeeld in meerdere 
onderdelen met verschillende onderwerpen en vragen. Hieronder worden de verschillende 
onderdelen met de bijbehorende onderzoeksvragen nader uitgewerkt.  
 
Deel A: definiëring horizontale fraude ten behoeve van dit onderzoek 
In de wet is niet een universeel artikel opgenomen dat het plegen van fraude in het algemeen 
strafbaar stelt. Daarnaast bestaat er, mede door de vele mogelijke verschijningsvormen, geen 
eenduidige definitie voor fraude.  
 

 
Deel B: Inventarisatie aard en omvang 
Fraude waar ondernemingen het slachtoffer van worden is mede door internationalisering 
een groeiend en van karakter veranderend fenomeen. Zo heeft de opkomst van ICT geleid 
tot een grote verhoging van de kwetsbaarheid. Een ander gevolg van de opkomst van ICT is 
dat landsgrenzen veel minder belangrijk zijn dan in het verleden. Het is daarom zinvol om 
na te gaan wat er bekend is over aard en omvang van de geselecteerde fraudevormen. 
 

 
Deel C: Preventie 
De overheid verricht in gezamenlijkheid met private partners inspanningen om horizontale 
fraude te voorkomen, bijvoorbeeld door hun vereniging in het NPC. Het voorkomen van 
fraude door preventieve maatregelen is belangrijk; het strafrecht kan daarbij fungeren als 
ultimum remedium in de gevallen waarin de fraude toch heeft plaatsgevonden. Een voorbeeld 
van een preventieve maatregel is het vergroten van de fraudealertheid binnen een bedrijf. 
Effectieve preventieve maatregelen die genomen kunnen worden, kunnen echter per 
fraudevorm verschillen. 
 

1. Wat is de werkdefinitie van horizontale fraude ten behoeve van dit onderzoek, welke typen 
delicten en modus operandi vallen hieronder en hoe verhouden deze zich tot elkaar? 

3. Welke kenmerken zijn van belang als het gaat om de preventie van horizontale fraude zoals in
vraag 2 omschreven (denk aan dader en slachtofferkenmerken)? 
4. Welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen en hoe verhouden deze zich tot reeds
bestaande initiatieven? 
5. Welke stakeholders spelen een rol in de preventie van horizontale fraude of zouden een rol
kunnen spelen? 
6. Welke preventieve maatregelen worden in het buitenland genomen ten aanzien van horizontale
fraude? 
7. Wat kunnen bedrijven en instellingen zelf doen ter voorkoming van horizontale fraude? 

2. Wat is er bekend over (de aard en omvang van) de in drie geselecteerde vormen van
horizontale fraude uit (recent) binnen- en buitenlands onderzoek?
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Deel D: Toetsing van preventievormen 
De uitkomst van Deelonderzoek C is onder andere een lijst van (potentiële) maatregelen ter 
preventie van horizontale fraude. Bij deze maatregelen horen stakeholders (bijvoorbeeld het 
ministerie van Justitie, branche- en koepelorganisaties en de Kamer van Koophandel) die een 
rol (kunnen) spelen bij de uitvoering hiervan. In dit gedeelte van het onderzoek dienen de 
preventieve maatregelen te worden voorgelegd aan stakeholders, maar ook aan 
vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen waarvoor deze zijn bedoeld.  

 
 
1.3 Onderzoeksopzet  
 
Om de verschillende vormen van horizontale fraude en (mogelijke) preventieve 
maatregelen in beeld te krijgen, zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd. In dit onderzoek 
wordt zoveel mogelijk aangesloten bij wat reeds in de literatuur en de praktijk over 
horizontale fraude en preventieve maatregelen bekend is.  
 
Eerste scan en selectie drie fraudevormen 
Begonnen is met een scan van relevante (wetenschappelijke) publicaties, beleidsnota’s, 
overige relevante documenten en openbare bronnen (onder meer het internet) met 
betrekking tot verschillende vormen van horizontale vormen van fraude. Gezien de enorme 
omvang (van vormen van) horizontale fraude waarvan het bedrijfsleven slachtoffer kan 
worden, is in overleg met de opdrachtgever en de begeleidingscommissie dit onderzoek 
beperkt tot enkele vormen van horizontale fraude, namelijk: verzekeringsfraude; 
faillissementsfraude; en identiteitsfraude. Hieronder wordt de keuze voor deze selectie 
nader toegelicht.   
 
Bij de keuze van deze drie vormen van fraude is rekening gehouden met verschillende 
aspecten. Allereerst is aan de hand van de eerste literatuurscan bekeken welke vormen van 
horizontale fraude relatief veel voorkomen en waar in toenemende mate belangstelling voor 
bestaat. Hieruit zijn verschillende horizontale fraudevormen naar voren gekomen, zoals 
verzekeringsfraude, acquisitiefraude, identiteitsfraude, beursfraude, hypotheekfraude en 
faillissementsfraude. Vervolgens is in het kader van de inventarisatie van de good practices 
en de best practices gezocht naar fraudevormen waarover al inzicht bestaat in de 
fraudeproblematiek en/of waarvoor reeds activiteiten vanuit het bedrijfsleven voor detectie 
en preventie van deze vormen van fraude bestaan. Tevens is rekening gehouden met de aard 
van de verschillende fraudevormen alsmede andere onderzoeken die momenteel 
plaatsvinden of plaats hebben gevonden naar (verschillende vormen van) horizontale 
fraude.5 
 
Dit alles in aanmerking genomen zijn drie vormen van horizontale fraude geselecteerd 
waarop dit onderzoek zich richt, namelijk: verzekeringsfraude, faillissementsfraude en 
identiteitsfraude. Hieronder wordt per geselecteerde fraudevorm deze keuze verder 
toegelicht.  
 

                                                 
5 Zo is de Erasmus Universiteit ten tijde van dit onderzoek bezig met een onderzoek naar 
acquisitiefraude. 

8. Wat zijn de wensen en verwachtingen van stakeholders omtrent de in Deel C onderscheiden
maatregelen? 
9. Wat zijn de wensen en verwachtingen van bedrijven en instellingen omtrent de in Deel C
onderscheiden maatregelen? 
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Faillissementsfraude 
Uit redelijk recent onderzoek blijkt dat in bijna een kwart van de faillissementen in 
Nederland aanwijzingen bestaan voor de aanwezigheid van enige vorm van 
faillissementsfraude (Knegt e.a. 2005). Het aantal faillissementen in Nederland is in het 
eerste kwartaal van dit jaar met 85% gestegen.6 Het aantal gevallen van 
faillissementsfraude stijgt waarschijnlijk evenredig. De zogenoemde pakkans voor 
faillissementsfraude is echter niet heel erg hoog.7 Het is daardoor in het licht van de 
verwachte verdere toename van het aantal faillissementen, van belang (nieuwe) preventieve 
maatregelen te ontwikkelen tegen deze vorm van fraude. 
 
Verzekeringsfraude 
Volgens cijfers van het Verbond van Verzekeraars kan ongeveer 10% van de schadeclaims 
bij verzekeringsmaatschappijen als frauduleus worden aangemerkt (Verbond van 
Verzekeraars 2006). Deze verzekeringsfraude kost de verzekeraars miljoenen euro’s per 
jaar. Het Verbond van Verzekeraars heeft daarom begin 2007 het Centrum Bestrijding 
Verzekeringsfraude (CBV) opgericht. Het CBV regisseert voor de totale bedrijfstak een 
brancheoverstijgende aanpak en is het aanspreekpunt voor (individuele) verzekeraars en 
andere stakeholders.8 Onder andere deze reeds bestaande aanpak door het CVB is voor het 
onderzoek interessant in het kader van de inventarisatie van de good practices inzake 
preventie.  
 
Identiteitsfraude 
Het bedrijfsleven kan op vele manieren het slachtoffer worden van identiteitsfraude. Een 
fraudeur kan immers met een valse identiteit allerlei producten bestellen met het oogmerk 
de kosten voor de geleverde producten niet te voldoen. Door de zich steeds verder 
ontwikkelende informatietechnologie is het mogelijk geworden om op relatief eenvoudige 
wijze gegevens omtrent de identiteit van natuurlijke en rechtspersonen te verkrijgen, 
bijvoorbeeld door phishing, pharming en skimming. Fraude met de identiteit gaat vaak 
samen met andere criminelen activiteiten (Van der Hulst en Neve 2008). Er bestaat daarom 
in toenemende mate aandacht voor deze vorm van fraude, hetgeen onder meer al heeft 
geleid tot een nieuw Centraal Meldpunt Identiteitsfraude.9 In het licht van deze recentelijke 
ontwikkelingen is het interessant om in dit onderzoek ook een verdieping van 
identiteitsfraude te laten plaatsvinden. 
 
Literatuurstudie geselecteerde fraudevormen 
Vervolgens heeft een uitgebreidere literatuurstudie plaatsgevonden naar de drie 
geselecteerde fraudevormen. Allereerst is hierbij gekeken naar de definiëring van de 
geselecteerde fraudevormen. Daarnaast is het doel een beeld te krijgen van de aard (en de 
omvang) van de betreffende fraudevorm, zoals: verschijningsvormen, modus operandi, 
dader- en slachtofferkenmerken, schattingen van de omvang van de schade et cetera, zo 
mogelijk gedifferentieerd naar de branche en bedrijfsgrootte. Bij deze literatuurstudie is 
zowel van binnenlands als van buitenlands (wetenschappelijk) onderzoek gebruik gemaakt. 
 
Inventarisatie preventieve maatregelen geselecteerde fraudevormen  
Centraal in het onderzoek staan de mogelijkheden om horizontale fraude reeds in een vroeg 
stadium te ontdekken (detectie) en aan te pakken of beter gezegd te voorkomen (preventie). 
De nadruk ligt hierbij op maatregelen die bedrijven zelf kunnen nemen om horizontale 

                                                 
6 www.ad.nl: Aantal faillissementen omhoog. 3 april 2009.  
7 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 29 911, nr. 10. 
8 www.fraudeportal.nl.  
9 Zie persbericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 7 oktober 
2008.  
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fraude te voorkomen. In dit onderdeel is nagegaan welke maatregelen bij de geselecteerde 
fraudevormen reeds zijn genomen op of stapel staan en hoe zij uitwerken. Daarnaast is 
aandacht besteed aan de wijze waarop de detectie/signalering en de voorlichting hierover 
plaatsvindt en verloopt.  
 
Inventarisatie van good en best practices  
Allereerst is, op basis van de reeds uitgevoerde literatuur- en documentstudie, per 
geselecteerde fraudevorm een inventarisatie van ervaringen in binnen- en buitenland 
gemaakt van maatregelen en tips die al in de praktijk zijn toegepast en hun nut hebben 
bewezen voor de geselecteerde fraudevormen. Hierbij is ook gekeken of er sprake is van 
branchespecifieke gevoeligheid voor bepaalde vormen van horizontale fraude. Bovendien is 
nagegaan of er criteria bekend zijn die een indicatie geven van bedrijfstakken, 
bedrijfsvormen of bedrijfsgrootten die uit preventief oogpunt extra aandacht behoeven. 
 
Interviews 
Voor de inventarisatie van preventieve mogelijkheden voor de geselecteerde fraudevormen 
zijn tevens gesprekken gevoerd met sleutelinformanten die op de hoogte zijn van (de 
aanpak van) de betreffende fraudevorm dan wel (preventie van) horizontale fraude in het 
algemeen. Er zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van diverse 
opsporingsinstellingen, te weten van: het Openbaar Ministerie, de fraudemeldpunten van 
het Openbaar Ministerie en het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie, de 
rechterlijke macht en de bovenregionale recherche. Tevens hebben gesprekken 
plaatsgevonden met meerdere curatoren en een Regionaal Coördinatiepunt 
Fraudebestrijding. Daarnaast zijn diverse koepel-, branche- en belangenorganisaties 
geïnterviewd, namelijk: MKB Nederland, het Verbond van Verzekeraars, Stichting aanpak 
Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland en Steunpunt Acquisitiefraude. 
Bovendien zijn vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven gesproken over hun ervaringen 
met (de preventie van bepaalde vormen van) horizontale fraude, namelijk: 
verzekeringsmaatschappijen, autoverhuurbedrijven en softwareontwikkelaars, alsmede 
specialisten in kredietmanagement, betalingsverwerking en identiteitsmanagement.  
 
In totaal zijn 25 sleutelinformanten geïnterviewd. In de interviews zijn meerdere 
onderwerpen aan bod gekomen, zoals: de verschijningsvormen van de geselecteerde 
fraudevorm; dader- en slachtofferkenmerken; schatting van de geleden schade; 
risicofactoren; algemene trends en ontwikkelingen van de geselecteerde fraudevorm; 
detectie en preventieve maatregelen die nu worden genomen tegen de betreffende 
fraudevorm; mogelijke detectie en preventieve maatregelen in de toekomst; werkbare 
mechanismen en knelpunten. Het merendeel van deze uitgebreide interviews heeft face-to-
face plaatsgevonden; enkele sleutelinformanten zijn telefonisch geïnterviewd.  
 
Praktijktoets 
In het tweede gedeelte van het onderzoek heeft een zogenoemde praktijktoets 
plaatsgevonden. Hierbij zijn de bevindingen uit de eerste fase, de preventieve maatregelen 
voor de geselecteerde fraudevormen, voorgelegd aan verschillende focusgroepen met zowel 
stakeholders als betrokkenen uit het bedrijfsleven. Er zijn vier focusgroepen geweest met 
gemiddeld negen deelnemers per focusgroep. 
 
Focusgroepen over de geselecteerde fraudevormen 
Per geselecteerde fraudevorm (verzekeringsfraude, faillissementsfraude en identiteits-
fraude) heeft een focusgroep plaatsgevonden, drie in totaal. Bij elk van deze focusgroepen 
zijn diverse betrokkenen uit de praktijk aanwezig geweest. Op deze manier is een duidelijk 
beeld gevormd van de problematiek rondom de betreffende fraudevorm in de praktijk, de 
reeds bestaande preventie hiervan en de mogelijkheden voor nog te ontwikkelen 
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preventiemaatregelen in de toekomst. De indeling van de focusgroepen is afhankelijk 
geweest van het onderwerp (de geselecteerde fraudevorm). Per geselecteerde fraudevorm is 
telkens bepaald welke vertegenwoordigers een bijdrage zouden kunnen leveren aan de 
praktijktoets. Hieronder wordt de invulling en de opzet van de verschillende focusgroepen 
nader uiteengezet. 
 
- Focusgroep verzekeringsfraude 
De eerste focusgroep die heeft plaatsgevonden, is de focusgroep over verzekeringsfraude. 
Gezien de fraudevorm hebben alleen vertegenwoordigers van diverse verzekerings–
maatschappijen aan deze focusgroep deelgenomen. 
 
- Focusgroep faillissementsfraude 
In de tweede focusgroep heeft het onderwerp faillissementsfraude centraal gestaan. Een 
groot gedeelte van de aanwezigen bij deze focusgroep is met faillissementsfraude 
geconfronteerd tijdens hun werkzaamheden als curator in faillissementen. Tevens heeft een 
vertegenwoordiger van een forensisch onderzoeksbureau aan deze bijeenkomst 
deelgenomen. Daarnaast zijn medewerkers van fraudemeldpunten van het Openbaar 
Ministerie en de FIOD-ECD bij deze focusgroep aanwezig geweest. 
 
- Focusgroep identiteitsfraude 
De focusgroep identiteitsfraude heeft plaatsgevonden met vertegenwoordigers van diverse 
branches en belangenorganisaties. Naast vertegenwoordigers van bedrijven uit de financiële 
branche, zijn ook vertegenwoordigers van autoverhuurbedrijven, internetbedrijven en 
bedrijven die zijn gespecialiseerd in de controle van identiteitsdocumenten aanwezig 
geweest. Tevens zijn de belangenorganisaties Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en 
Nationale Infrastructuur Cyber Crime bij deze focusgroep vertegenwoordigd geweest. 
 
In elk deze drie focusgroepen is aandacht besteed aan de haalbaarheid en praktische 
toepasbaarheid van preventieve maatregelen in de diverse branches en bedrijfsgrootten. 
Tevens is aan bod gekomen: de lacunes in deze preventieve maatregelen (bijvoorbeeld voor 
specifieke vormen van horizontale fraude, voor bepaalde sectoren of voor bepaalde 
bedrijfsgrootten); toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de geselecteerde 
fraudevorm en de geschiktheid van de huidige preventieve maatregelen om hierop in te 
spelen; en verantwoordelijkheden en taken van stakeholders en bedrijven zelf. Vervolgens 
is tijdens de focusgroepen besproken in hoeverre de specifieke preventieve maatregelen 
voor de geselecteerde fraudevormen ook toepasbaar zijn bij andere vormen van horizontale 
fraude, in andere branches en bij bedrijven van verschillende grootte.  
 
Focusgroep horizontale fraude algemeen 
Tot slot heeft een overkoepelende focusgroep plaatsgevonden. In deze focusgroep zijn niet, 
zoals in de drie voorgaande focusgroepen, de specifieke fraudevormen aan bod gekomen, 
maar horizontale fraude en de preventie hiervan in het algemeen. Aan de hand van de 
bevindingen uit de drie focusgroepen over de geselecteerde fraudevormen is gekeken welke 
thema’s centraal moeten staan bij de preventie van horizontale fraude in het algemeen. 
Hierbij is tevens aandacht besteed aan de praktische haalbaarheid van preventieve 
maatregelen tegen horizontale fraude. 
  
In deze algemene, overkoepelende focusgroep zijn verschillende stakeholders aanwezig 
geweest, te weten: vertegenwoordigers van diverse koepel-, branche- en 
belangenorganisaties (Verbond van Verzekeraars, Stichting Aanpak Financieel-
Economische Criminaliteit in Nederland, Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, Stichting 
Fraude Aanpak Detailhandel), de Kamer van Koophandel, Openbaar Ministerie en 
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bovenregionale recherche. Daarnaast waren tevens een forensisch accountant en een 
specialist op het gebied van ict-beveiliging bij deze bijeenkomst aanwezig.  
 
Verwerking verzamelde informatie 
De bevindingen uit de analyse van de literatuurstudie, de interviews met de 
sleutelinformanten en de focusgroepen zijn gezamenlijk in de diverse hoofdstukken 
verwerkt. Vervolgens zijn de verschillende hoofdstukken voorgelegd aan de deelnemers 
van de focusgroepen. Het merendeel van de deelnemers van de focusgroepen had geen op- 
of aanmerkingen. De reacties van de overige deelnemers zijn voor zover mogelijk en van 
toepassing verwerkt in het definitieve rapport.  
 
Onderzoeksverloop 
Op basis van de door het ministerie van Justitie geformuleerde onderzoeksvragen in de 
startnotitie was aanvankelijk voor een andere onderzoeksopzet gekozen. Zoals eerder 
aangegeven is, gezien de enorme omvang (van vormen van) horizontale fraude waarvan het 
Nederlandse bedrijfsleven slachtoffer kan worden, dit onderzoek in overleg met de 
begeleidingscommissie gedeeltelijk beperkt tot een drietal fraudevormen. Daarnaast zou in 
de oorspronkelijke opzet worden gestart met een definitiestudie met behulp van de Delphi-
methode. Op aandringen van en in overleg met de begeleidingscommissie is gekozen deze 
definitiestudie achterwege te laten, aangezien al vele studies zijn verricht naar 
fraudedefinities waarin is onderzocht hoe fraude moet worden gedefinieerd. Met dit 
onderzoek is beoogd aan te sluiten bij de praktijk, waarin voor de stakeholders duidelijk 
zou moeten zijn wat onder fraude zou moeten worden verstaan. Daarom is gekozen voor 
een algemene definitie van fraude zoals is aangetroffen in de literatuur. Vervolgens is deze 
algemene definitie per onderzochte fraudevorm verder uitgewerkt.  
 
Gedurende het onderzoek is gebleken dat inderdaad voor een gedeelte in de praktijk 
duidelijk is wat onder fraude moet worden verstaan en hoe fraude kan worden gedefinieerd, 
bijvoorbeeld in het geval van verzekeringsfraude. Toch is, met name in de focusgroepen, 
meerdere malen een discussie ontstaan tussen de diverse deelnemers over de vraag hoe 
fraude gedefinieerd dient te worden. Alhoewel bij de betrokkenen  doorgaans de algemene 
kenmerken van fraude wel bekend zijn, blijkt het soms lastig te zijn om bij bepaalde 
praktijkgevallen concreet aan te geven of er sprake is van fraude. Deze discussie lijkt met 
name veroorzaakt te worden door de complexiteit van fraude. Zoals later in dit rapport zal 
blijken, is fraude een zeer complex fenomeen met een steeds veranderende modus operandi 
dat vele verschijningsvormen kent. Juist door deze complexiteit hebben diverse 
stakeholders en sleutelinformanten aangegeven meer behoefte te hebben aan een 
duidelijkere afbakening van het begrip fraude.  
 
De inventarisatie van de preventieve maatregelen tegen de geselecteerde fraudevormen zou 
volgens de oorspronkelijke onderzoeksopzet plaatsvinden aan de hand van de literatuur- en 
documentenstudie en interviews met sleutelinformanten. Ook in de focusgroepen is echter 
aandacht geschonken aan mogelijke (nog niet onderscheiden) preventieve maatregelen van 
de geselecteerde fraudevormen. De focusgroepen zijn hiermee dus ook gebruikt als bron 
van kennis bij de inventarisatie van preventieve maatregelen. 
 
Om de complexiteit van (preventie van) horizontale fraude zoveel mogelijk inzichtelijk te 
maken, hebben wij gezocht naar een (theoretisch) model waarmee de preventie-
mogelijkheden van de verschillende horizontale fraudevormen kan worden gestructureerd. 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de in de verzekeringsbranche veel gebruikte 
fraudedriehoek hiervoor niet toereikend is. Daarom is aansluiting gezocht bij de 
uitgangspunten van de rationele keuze theorieën om als kader te fungeren voor de 
preventiemogelijkheden die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen. 
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1.4 Leeswijzer 
 
Allereerst wordt in het volgende hoofdstuk aandacht besteed aan de definiëring van 
horizontale fraude en frauderisico’s in het algemeen. In de daarop volgende drie 
hoofdstukken worden de drie geselecteerde en onderzochte fraudevormen nader uitgewerkt. 
Hierbij wordt in ieder hoofdstuk over de geselecteerde fraudevorm beschreven wat de 
definitie, de verschijningsvormen, de omvang en de ontwikkelingen zijn, welke preventieve 
maatregelen er reeds zijn genomen, en wat de good en bad practices zijn. 
Faillissementsfraude is in hoofdstuk 3 de eerste geselecteerde fraudevorm die op deze wijze 
wordt uitgewerkt. Het vierde hoofdstuk is gewijd aan verzekeringsfraude. In het vijfde 
hoofdstuk komt de identiteitsfraude aan bod. Op basis van de gehouden focusgroepen 
worden in hoofdstuk zes de preventiemogelijkheden van horizontale fraude gepresenteerd 
in twee thema’s: fraudebewustzijn en samenwerking. In hoofdstuk 7 ten slotte worden aan 
de hand van de onderzoeksvragen de conclusies behandeld. 
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2. HORIZONTALE FRAUDE 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt het fenomeen horizontale fraude en de preventie en detectie daarvan 
besproken. Hierbij wordt allereerst aandacht besteed aan de definiëring van (horizontale) 
fraude. Vervolgens worden de frauderisico’s en de mogelijkheden voor fraudebeheersing 
behandeld. Om deze inzichtelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van een theoretisch 
kader. Bij het bepalen van dit theoretische kader is allereerst gekeken naar de beginselen 
die in de praktijk veel worden gebruikt en aangehaald wanneer over fraude wordt 
gesproken. Een in de praktijk veel gebruikt model is de fraudedriehoek, gebaseerd op 
beginselen zoals Cressey die in 1953 al heeft geformuleerd. Zoals later in dit hoofdstuk zal 
blijken, is dit model echter voornamelijk gericht op fraude die door eigen werknemers 
wordt gepleegd. Horizontale fraude omvat meer dan enkel deze zogenoemde interne fraude. 
De fraudedriehoek is als kader voor dit onderzoek daarom niet toereikend. Daarom is in de 
beschrijving van frauderisico’s en fraudebeheersing aansluiting gezocht bij een andere 
theorie: de rationele keuzetheorie. Aan de hand van het rationele keuzemodel wordt 
beschreven hoe in het algemeen preventieve maatregelen tegen crimineel gedrag kunnen 
worden ontwikkeld. Tot slot komt in dit hoofdstuk aan de orde welke algemene acties reeds 
door het Openbaar Ministerie zijn ondernomen in de aanpak van (horizontale) fraude.  
 
 
2.1 Definiëring 
  
De eerste onderzoeksvraag die in het vorige hoofdstuk naar voren komt is hoe horizontale 
fraude voor dit onderzoek kan worden gedefinieerd. Uit de literatuur en gesprekken met 
sleutelinformanten blijkt dat er talloze definities van fraude bestaan; een eenduidige 
definitie van fraude is er niet. Er bestaat ook geen wettelijke omschrijving van fraude en het 
is niet als zodanig in de strafwetgeving strafbaar gesteld. Vaak wordt uitgeweken naar 
delicten als valsheid en bedrog.1 Toch heeft het merendeel van de bestaande definities in de 
literatuur een aantal gemeenschappelijke kenmerken (Schimmel 2004). De meest gangbare 
definities van fraude hanteren namelijk de volgende begrippen: opzettelijk, onjuiste 
voorstelling van zaken en onrechtmatig. Een definitie van fraude, waarin deze elementen 
zijn opgenomen, kan dus zijn: ‘een opzettelijke handeling waarbij door het geven van een 
onjuiste voorstelling van zaken een gepretendeerde rechtvaardiging voor de handeling 
ontstaat, waardoor een onrechtmatig voordeel wordt verkregen’ (Schimmel 2004). Het is 
juist de combinatie van de prestatie of handeling en de gepretendeerde tegenprestatie, 
waardoor de onjuiste voorstelling van zaken ontstaat, die kenmerkend is voor fraude. 
Fraude moet dus betrekking hebben op een opzettelijke handeling. Van een opzettelijke 
handeling is sprake wanneer iemand handelt met de bedoeling een onrechtmatigheid te 
begaan. Het voorwerp van fraude beperkt zich niet tot geld of goederen; ook tijd, diensten 
en informatie kunnen voorwerp zijn van fraude waarmee de fraudeur zich een (financieel) 
voordeel verschaft.  
 
Een ander element dat ook voorkomt in enkele definities van fraude is misbruik van 
vertrouwen. Dit element is echter niet altijd duidelijk in alle definities terug te vinden. Het 
misbruik van vertrouwen komt vooral terug in het Engels, waarin wordt gesproken over een 
'conman' of 'confidence man' wanneer men het heeft over een fraudeur.  

                                                 
1 Zie bijvoorbeeld fraudegerelateerde artikelen in het Wetboek van Strafrecht, bijvoorbeeld in het 
Tweede Boek, Titel XII: 'Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de 
verplichting gegevens te verstrekken' en Titel XXV: 'Bedrog'.  
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Horizontale en verticale fraude 
Bij fraude kan onderscheid worden gemaakt in de hoedanigheid van het slachtoffer. 
Iedereen kan als slachtoffer van fraude worden beschouwd: door de (maatschappelijke) 
schade die door het plegen van fraude ontstaat, betaalt iedereen meer voor bijvoorbeeld 
goederen in de winkel, belastingen en verzekeringspremies. Wanneer het slachtoffer een 
bedrijf of een particulier is, wordt ook wel gesproken van horizontale fraude. Vormen van 
horizontale fraude zijn onder meer: bancaire fraude; acquisitiefraude; beursfraude; 
computerfraude; faillissementsfraude; identiteitsfraude; merkenfraude; telecomfraude; of 
verzekeringsfraude. Wanneer de overheid het slachtoffer is van de gepleegde frauduleuze 
handelingen wordt gesproken van verticale fraude, bijvoorbeeld in het geval van 
subsidiefraude of sociale zekerheidsfraude.2 Verticale fraude is voornamelijk het domein 
van Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD’en). Bij horizontale fraude geschiedt de detectie 
in de private sector, terwijl de opsporing gebeurt door de politie. De Bovenregionale 
Recherche (BR) voert onder meer zware en middelzware opsporingsonderzoeken naar 
horizontale fraude uit, terwijl de regiokorpsen de minder zware gevallen dienen op te 
pakken. Het Openbaar Ministerie en de politie fungeren als sluitstuk, indien aangifte wordt 
gedaan. Daarnaast zijn er zes regionale fraudemeldpunten binnen het OM, specifiek voor 
horizontale fraude. Het Functioneel Parket coördineert de fraudemeldpunten. Een 
fraudemeldpunt vervult een rol in de intake van meldingen en de voorbereiding en 
informatievoorziening van fraudezaken. 
 
Zoals in tabel 2.1 te zien is zijn bij horizontale fraude verschillende combinaties van dader- 
en slachtofferschap mogelijk. Bedrijven en particulieren kunnen zowel dader als slachtoffer 
zijn. In dit onderzoek richten we ons enkel op horizontale fraude waarvan het bedrijfsleven 
slachtoffer is. Hierbij kunnen zowel particulieren als andere bedrijven (dan wel structureel 
dan wel incidenteel) dader zijn.  
 
Tabel 2.1 Mogelijke vormen van horizontale fraude  
Dader Slachtoffer 
Particulier Particulier 
Bedrijf Particulier 
Particulier Bedrijf 
Bedrijf Bedrijf 

 
 
Bij het slachtofferschap van een bedrijf van horizontale fraude kan ook nog onderscheid 
worden gemaakt tussen interne fraude en externe fraude. Bij interne fraude ligt het 
daderschap binnen het bedrijf zelf, bijvoorbeeld een frauderend personeelslid dat daarmee 
zijn eigen bedrijf benadeelt. Bij externe fraude is er sprake van een dader die buiten het 
bedrijf staat (Algemene Rekenkamer 2008). 
  
Omvang 
In een rapport van de Algemene Rekenkamer in 2004 over fraudebestrijding wordt 
vastgesteld dat het ontbreekt aan inzicht in de omvang van horizontale fraude. In de 
afgelopen jaren is hierin nauwelijks verandering gekomen; er bestaat nog steeds geen 
duidelijk inzicht in de omvang van horizontale fraude in het algemeen. Het schatten van de 
omvang van horizontale fraude is onder meer lastig vanwege de vele (dynamische) 
verschijningsvormen van fraude.  
 
In de afgelopen jaren is wel getracht meer inzicht te krijgen in de omvang van enkele 
specifieke fraudevormen, al zijn het slechts grove schattingen. Het gaat in ieder geval om 

                                                 
2 Tweede Kamer, Fraudebestrijding: stand van zaken 2004, vergaderjaar 2004-2005, 29 810, nr. 2. 
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aanzienlijke bedragen; zo wordt voor acquisitiefraude de schade voor het Nederlandse 
bedrijfsleven al geschat op (minimaal) een half miljard euro per jaar.3 Volgens een door 
TNO uitgevoerd onderzoek naar telecommunicatiefraude in Nederland bedraagt de absolute 
financiële omvang van telecomfraude in Nederland vermoedelijk minimaal 40 miljoen 
euro, al wijst internationaal referentiemateriaal uit dat deze schade ook in de orde van 90 
miljoen euro zou kunnen liggen (Kerkdijk e.a. 2006). Op omvangschattingen van 
verzekeringsfraude, faillissementsfraude en identiteitsfraude wordt in de volgende 
hoofdstukken ingegaan.    
 
Buitenland 
Ook internationaal bestaat nauwelijks inzicht in de omvang van (horizontale) fraude. In het 
buitenland bestaat, evenals in Nederland, wel toenemende belangstelling voor financieel-
economische criminaliteit. Zo heeft de Britse overheid recentelijk speciaal voor een 
gestructureerde aanpak van fraude de National Fraud Strategic Authority (NFSA) 
opgericht. Deze fraudeautoriteit wordt gesteund door 25 publieke en private organisaties, 
zoals de British Bankers Association en het ministerie van Justitie. De NFSA baseert zich 
op cijfers van de Association of Chief Police Officers (ACPO) in het Verenigd Koninkrijk. 
Volgens de ACPO kost fraude de Britse samenleving jaarlijks ongeveer 14 miljard Engelse 
pond (ruim 16 miljard euro) (ACPO 2007). Dat is twee en een half keer meer dan de 
gezamenlijke schade van inbraak, diefstal en beroving in het Verenigd Koninkrijk, aldus de 
ACPO.  
 
De Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) geeft aan dat in de Verenigde Staten 
het bedrijfsleven jaarlijks ongeveer 7% van hun opbrengsten kwijt is aan fraude, hetgeen 
neerkomt op ongeveer 994 miljard dollar (meer dan 700 miljard euro) in 2008 (ACFE 
2009).4 Daarnaast zijn cijfers over financieel-economische criminaliteit te vinden in 
onderzoeken van bedrijven zelf. Alhoewel dit hele globale en algemene cijfers zijn over 
voornamelijk financieel-economische criminaliteit in het algemeen, kan het wel enigszins 
bijdragen aan inzicht in financieel-economische criminaliteit. Zo voert 
PriceWaterhouseCoopers (PWC) elke twee jaar een wereldwijd (40 landen) onderzoek 
onder een geënquêteerde steekproef van bedrijven uit naar financieel-economische 
criminaliteit en de consequenties daarvan. Volgens de Global Economic Crime Survey uit 
2009 meldt 30% van de ondernemingen (wereldwijd) dat zij in het afgelopen jaar ten 
minste één geval van financieel-economische criminaliteit hebben meegemaakt. De delicten 
van verduistering en (verschillende soorten) fraude zijn wereldwijd met afstand de meest 
voorkomende economische delicten waardoor ondernemingen worden getroffen. De daders 
zijn volgens de respondenten voor de helft werkzaam bij de organisatie die het slachtoffer 
is (dus interne fraude). Bij de groep van externe daders gaan volgens het wereldwijde 
onderzoek de meeste risico’s uit van klanten (45%). Onder meer de Australian Crime 
Commission (ACC, een door de Australische overheid ingestelde commissie ter bestrijding 
van criminaliteit) baseert zich op deze Global Economic Crime Survey bij de 
omvangschatting van de financieel-economische criminaliteit in het land. Op basis van de 
cijfers uit de Survey concludeert het ACC dat in 2007 meer dan 40% van de geënquêteerde 
Australische bedrijven het slachtoffer is geweest van financieel-economische criminaliteit 
en dat de schade hiervan in de miljarden loopt.5 

                                                 
3 www.mkb.nl. 
4 De ACFE is een in 1988 opgerichte wereldwijde fraudebestrijdingsorganisatie die actief is in 
ongeveer 100 landen. De organisatie heeft ruim 30.000 leden. De ACFE biedt onder meer informatie 
en educatie over fraude. Zo heeft het ACFE de opleiding voor Certified Fraud Examiner ontwikkeld. 
5 www.crimecommission.gov.au.  
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Grote schadebedragen van fraude komen ook in andere onderzoeken in andere landen voor, 
grotendeels uitgevoerd door belangenorganisaties en bedrijven uit de financiële branche.6 
 
 
2.2 Frauderisico’s en preventie 
 
Elke onderneming wordt blootgesteld aan frauderisico’s. Om fraude te kunnen beheersen, is 
het noodzakelijk om inzicht te hebben in het fenomeen fraude en te begrijpen op welke 
wijze fraude ontstaat. Deze kennis vormt de basis van de preventiemogelijkheden die de 
betreffende vorm van horizontale fraude kunnen voorkomen. Verondersteld kan worden dat 
een hogere pakkans en zwaardere sancties zowel de kans op recidive verminderen (speciale 
preventie) als ook voor anderen afschrikkend (generale preventie) zullen werken. 
Preventieve maatregelen dienen te zijn gericht op het verkleinen van de gelegenheid en het 
verhogen van de pakkans. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verbeteren van 
detectiemogelijkheden, het versterken van toezicht en aan het verbeteren van 
risicomanagement. Om op een gestructureerde wijze deze mogelijkheden inzichtelijk te 
krijgen, dient gebruik te worden gemaakt van een theoretisch kader.  
 
In deze paragraaf schetsen wij aan de hand van bestaande en in de praktijk gebruikte 
theorieën een kader waarbinnen risico’s en preventie van horizontale fraude inzichtelijker 
kunnen worden gemaakt. Aangezien vanwege de veelheid van vormen en de complexiteit 
geen van de bestaande en praktische theorieën volledig inzicht geeft in de 
fraudeproblematiek, wordt aansluiting gezocht bij verschillende uitgangspunten uit de 
praktijk.  
 
Fraudedriehoek 
Een in de ondernemingspraktijk veel gebruikt model om fraude inzichtelijk te maken is de 
fraudedriehoek, ook wel integriteitsdriehoek genoemd. De beginselen van deze 
fraudedriehoek vinden hun oorsprong in een onderzoek uit 1953 van de Amerikaanse 
criminoloog Donald R. Cressey. Cressey heeft onderzoek gedaan naar de schending van 
bedrijfsvertrouwen (zoals verduistering) door werknemers. De vraag die hierbij centraal 
staat is (samengevat) waarom bepaalde werknemers in bepaalde functies het vertrouwen 
schenden en delicten zoals verduistering plegen binnen het bedrijf waar zij werken en 
waarom andere personen in een vergelijkbare situatie dit niet doen. Cressey komt in zijn 
onderzoek tot een aantal voorwaarden die van toepassing zijn bij het schenden van 
bedrijfsvertrouwen door werknemers. Deze hebben betrekking op de aard van het 
onderliggende probleem, de gelegenheid en de rationalisatie van de werknemer (Cressey 
1953).  
 
Aard van het probleem (motief) 
In alle door Cressey onderzochte gevallen van schending van bedrijfsvertrouwen door 
werknemers bleek sprake te zijn van een onderliggend probleem waarover de werknemer 
niet durfde of wilde praten (door schaamte of trots). Deze onderliggende ‘problemen’ 
waren allemaal terug te leiden tot het zoeken of behouden van status van de werknemer. 
Het probleem vormt de druk, de motivatie, om een oplossing hiervoor te zoeken.  
 
 
                                                 
6 Op het internet zijn talloze artikelen te vinden over specifieke soorten fraude, bijvoorbeeld 
hypotheekfraude, zorgverzekeringfraude en beleggingsfraude. Deze cijfers worden echter vaak door 
belangenorganisaties naar voren gebracht zonder op een wetenschappelijke manier inzichtelijke te 
maken hoe het cijfermateriaal is verkregen, waardoor het lastig is waarde toe te kennen aan deze 
cijfers.  
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Gelegenheid 
Naast een voor de werknemer niet bespreekbaar probleem, is het volgens Cressey tevens 
een voorwaarde dat de werknemer de gelegenheid moet hebben gehad om de regels te 
kunnen overtreden en de verduistering te kunnen plegen. Dit houdt volgens Cressey in dat 
de werknemer kennis en informatie moet hebben van de mogelijkheid tot regelovertreding 
binnen zijn bedrijf in het algemeen. Daarnaast moet de regelovertreder zich ervan bewust 
zijn dat deze regelovertreding leidt tot de oplossing van het probleem dat hij heeft.  
 
Rationalisatie 
Tot slot moet volgens Cressey bij de regelovertreder sprake zijn van rationalisatie. Dit 
houdt in dat de regelovertreding om het probleem op te lossen voor de regelovertreder op 
een bepaalde manier te rationaliseren moet zijn waardoor hij zijn deviante actie kan 
rechtvaardigen. Deze rationalisatie hangt nauw samen met de bedrijfscultuur waarin de 
regelovertreder zich bevindt. Wanneer bedrijfsinterne normen en waarden het belang van 
regelnaleving niet onderschrijven is de kans op regelovertreding groter dan wanneer dit wel 
het geval is.7 De door de overtreder gebruikte rationalisaties zijn volgens Cressey tevens 
afhankelijk van de manier waarop het deviante gedrag plaatsvindt alsmede de sociaal 
economische positie van de overtreder.  
 
De hierboven geformuleerde hypothesen van Cressey zijn door de jaren heen in de praktijk 
beter bekend geworden als de fraudedriehoek. In figuur 2.1 is het proces van samenhang 
tussen de verschillende hypothesen aangegeven met gelegenheid, motivatie en 
rationalisatie. Wanneer alle drie elementen aanwezig zijn dan bestaat enig risico op fraude. 
Hoe groot dit risico op fraude is hangt af van de omstandigheden waarin een potentiële 
fraudeur zich bevindt.8   
 
Figuur 2.1 Fraudedriehoek9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diverse grote accountantskantoren gebruiken deze fraudedriehoek nog steeds als onderdeel 
van hun controleaanpak in het kader van de jaarrekeningcontrole of ze verwijzen hiernaar 
in hun publicaties (zie bijvoorbeeld Van der Vlekkert 2007). Hij is echter voornamelijk 
gericht op fraude door eigen werknemers, dus interne fraude. Externe daders, zoals andere 
bedrijven, blijven in dit in model in principe buiten beschouwing. Om deze door externe 
daders gepleegde fraude inzichtelijker te kunnen maken, is in dit onderzoek aansluiting 

                                                 
7 Zie bijvoorbeeld ook Muller 2004.  
8 Latere studies naar fraude sluiten bij Cressey’s bevindingen aan. Zo wordt door Albrecht e.a.(1984) 
een fraudeschaal ontwikkeld die componenten bevat die vergelijkbaar zijn met de voorwaarden zoals 
die zijn geformuleerd door Cressey. Waar Cressey spreekt over de voorwaarden van druk 
(motivatie), gelegenheid en rationalisatie (Cressey 1953), spreekt Albrecht in enigszins vergelijkbare 
termen over situationele druk, waargenomen kansen en persoonlijke integriteit (Albrecht e.a. 1984). 
9 Zie bijvoorbeeld Wells 1997. 
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gezocht bij een andere in de praktijk van de economie veel gebruikte theorie: de rationele 
keuzetheorie.  
 
   
2.3 Rationele keuzetheorie  
 
Daar waar de fraudedriehoek specifiek is gericht op interne fraude, is de rationele 
keuzetheorie een breder toepasbare theorie waarmee vele verschillende gedragingen kunnen 
worden beschreven. Deze theorie wordt in de economische praktijk veel toegepast. De 
rationele keuzetheorie gaat er van uit dat mensen hun keuzes baseren op rationeel denken. 
In de economie wordt een persoon gezien als een homo economicus, die een afweging 
maakt tussen keuzemogelijkheden één tot en met n. De uiteindelijke keuze is gebaseerd op 
een rationele, logische afweging van de verschillende opties, waarbij door een afweging 
tussen de kosten en de baten het maximaal haalbare optimum wordt gekozen.10 Deze 
afweging van de voor– en nadelen vindt vaak impliciet plaats. Inmiddels zijn door de jaren 
heen verschillende versies van de rationele keuzetheorie verschenen. 
 
In figuur 2.2 is een schematische weergave opgenomen van een rationeel keuzemodel 
(mede gebaseerd op Hessing en Elffers (2002)). In dit model, dat in dit onderzoek als 
horizontaal fraudekader wordt gebruikt, worden twee onderdelen onderscheiden, namelijk: 
de onvoorwaardelijke kosten en de onvoorwaardelijke baten; en de voorwaardelijke kosten. 
Onvoorwaardelijk houdt in dat deze kosten en baten in een afwegingsproces altijd in 
rekening worden gebracht, terwijl de voorwaardelijke kosten uitsluitend spelen wanneer  
een dader wordt gepakt. Hessing en Elffers beperken de kosten niet tot de juridische 
consequenties in de vorm van straffen en boetes, maar houden tevens rekening met 
negatieve gevolgen voor de dader die ontstaan vanuit de internalisering van normen en 
waarden die tot schaamte en schuldgevoelens kunnen leiden. Daarnaast houden zij rekening 
met de toekomstige slachtofferkosten en de gevoeligheid van de potentiële dader ervoor.  
 
De verschillende elementen van het model reiken mogelijkheden aan om interventies op te 
verankeren en geven aangrijpingspunten voor het beïnvloeden van het beslissingsproces in 
de richting van prosociaal niet crimineel gedrag (Willemsen 2008). Zo kan meer 
systematisch worden nagegaan op welke wijze crimineel gedrag (bijvoorbeeld frauderen) 
minder aantrekkelijk kan worden gemaakt. Feitelijk komt dit neer op het verhogen van 
verschillende kostenposten en het verlagen van de opbrengsten. 

                                                 
10 De rationele keuzetheorie is ontwikkeld in de economische psychologie en heeft betrekking op 
keuzegedrag in het algemeen (Lea, Tarpy, en Webley 1987; Van Raaij, Van Veldhoven en Wärneryd 
1989). De theorie wordt ook gebruikt in andere (sociale) wetenschappen, zoals geografie, sociologie 
en criminologie. 
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Figuur 2.2 Schematische weergave van het rationele keuzemodel  
 
 
 (Verhogen) (Verlagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Willemsen (2008), bewerking INTRAVAL 
  
 
Verhogen kosten   
Bij de kosten kan onderscheid worden gemaakt tussen onvoorwaardelijke kosten en 
voorwaardelijke kosten. Onvoorwaardelijke kosten gelden altijd, terwijl voorwaardelijke 
kosten alleen tellen als de dader wordt gepakt. 
 
Onvoorwaardelijke kosten verhogen 
Het verhogen van de onvoorwaardelijke kosten kan een preventief effect hebben op het 
plegen van fraude. Binnen de onvoorwaardelijke kosten onderscheiden we materiële van 
immateriële kosten.  
 
- Materieel 
Onvoorwaardelijk materiele kosten zijn noodzakelijk kosten voor het plegen van een 
misdrijf, zoals de aankoop van materiaal of het inhuren van experts om beveiligings-
systemen te doorbreken. Deze kosten kunnen worden verhoogd door bijvoorbeeld 
(verbeterde) veiligheidssystemen of (meer of verbeterde) screening vooraf. Door te 
investeren in dergelijke maatregelen, moeten fraudeurs meer inspanningen leveren, terwijl 
de opbrengsten gelijk blijven.   
  
- Immaterieel 
Onvoorwaardelijk immateriële kosten bestaan in het model uit schuld- en 
schaamtegevoelens en gepercipieerde slachtofferkosten. Omdat schuldgevoel en schaamte 
worden opgevat als kostenposten, zou de verhoging hiervan bijdragen aan de reductie van 
fraude. In hoeverre een potentiële dader het leed van een toekomstig slachtoffer laat 
meewegen hangt af van zijn inlevingsvermogen, de capaciteit zich in de situatie van een 
andere te verplaatsen en in te leven.  

Onvoorwaardelijke 
kosten 

Voorwaardelijke 
kosten 

Kosten Baten 

Onvoorwaardelijke 
baten 

Materieel Immaterieel Pakkans Straf-
grootte

Waardering 
sanctie 

MaterieelImmaterieel 

 
Gepercipieerde 

slachtoffer-
kosten 

 

 
Schuldgevoel, 

schaamte, 
afkeuring 

 

Verwerven 
goederen, 

investeren in 
computerkennis en

-vaardigheden 

Status en 
prestige 

 

 
Geld en 

goederen 
 



 INTRAVAL - Preventieve maatregelen horizontale fraude 18

Het ingrijpen op onvoorwaardelijk immateriële kosten lijkt in het kader van fraudepreventie 
niet de meest eenvoudige oplossingsrichting. Verhogen van deze kosten betekent dat er 
bijvoorbeeld moet worden ingegrepen op de mate van morele ontwikkeling en binding van 
(potentiële) fraudeurs.  
 
Voorwaardelijke kosten verhogen 
Onder voorwaardelijke kosten vallen de gepercipieerde pakkans, de waargenomen 
strafgrootte en de waardering van de sancties die op het plegen van fraude volgen. Door de 
pakkans aanzienlijk te verhogen, te zorgen dat sancties hoog genoeg zijn en ook 
daadwerkelijk als sanctie worden beleefd, wordt  het plegen van fraude volgens het model  
minder aantrekkelijk. Daarbij geldt dat het verhogen van de pakkans in de regel meer effect 
sorteert dan het verhogen van de straf (bij een lage pakkans). De werkzaamheid van deze 
vorm van kostenverhoging is wel afhankelijk van de mate van impulsiviteit van de dader. 
Als deze hoog is, zullen pakkans en (angst voor) straf een veel minder grote rol spelen. 
Over pakkansverhogende maatregelen is het nodige geschreven, denk bijvoorbeeld aan 
cameratoezicht, flitspalen langs de snelweg, meer blauw op straat en meer 
(alcohol)controles. Ook over straf, strafbeleving en de effecten ervan in verschillende 
contexten, is al veel onderzoek gedaan. 
  
Verlagen baten 
Om crimineel gedrag zoals fraude onaantrekkelijker te maken, kunnen tegelijkertijd de 
opbrengsten worden verlaagd. Deze opbrengsten of onvoorwaardelijke baten kunnen van 
materiële of immateriële aard zijn.  
 
- Materieel 
Om de opbrengsten van crimineel gedrag te beperken, kan gedacht worden aan maatregelen 
als ontneming of het devalueren van onrechtmatig verkregen voordeel. Bekende 
maatregelen buiten het fraudedomein zijn het op afstand onklaar maken van gestolen 
mobiele telefoons en het afnemen van radiofrontjes in geparkeerde auto’s.  
 
- Immaterieel 
De immateriële baten kunnen status en prestige zijn. De status en de sociale prestige die aan 
(criminele) gedragingen kunnen worden ontleend, kunnen binnen een criminele groep een 
stimulans zijn dit gedrag voort te zetten. Criminele opbrengsten kunnen echter ook 
bijdragen aan status binnen niet-criminele groepen, mits de herkomst van de verdiensten 
wordt verzwegen. Om de immateriële baten te verlagen is een kentering nodig in de 
overtuiging dat bepaalde (criminele) gedragingen leiden tot status en sociale prestige. Maar 
ook het bekend worden van de criminele herkomst van opbrengsten binnen niet-criminele 
groepen, zou onder het onderdeel reductie van immateriële baten vallen.  
 
Rationele keuzemodel en fraude 
Het hierboven beschreven rationele keuzemodel is breed inzetbaar voor verschillende soorten 
gedragingen. Het model is dan ook niet zozeer bedoeld om horizontale fraude te kunnen 
voorspellen. Wij gebruiken het in dit onderzoek als kapstok (of ordeningskader) waaraan we 
elementen kunnen worden opgehangen die van belang zijn in het bijsturen van crimineel 
gedrag en in relatie tot elkaar kunnen worden beschouwd (Willemsen 2008). Met behulp van 
dit model kunnen preventieve maatregelen meer systematisch worden ingedeeld. 
Tegelijkertijd wordt zichtbaar op welke onderdelen er sprake is van preventieve gebreken.  
 
Het doel van dit rapport is om preventieve mogelijkheden in de aanpak van horizontale fraude 
in kaart te brengen. Om (de geselecteerde vormen van) horizontale fraude inzichtelijker te 
maken wordt in de volgende hoofdstukken dan ook gebruik gemaakt van de rationele 
keuzetheorie als kader in de vorm van het model zoals dat hierboven is beschreven.  
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2.4 Aanpak overheid 
 
Hierboven is aangegeven met behulp van welk soort maatregelen frauderisico’s kunnen 
worden beheerst. In de volgende hoofdstukken worden voor de geselecteerde fraudevormen 
preventieve maatregelen uit de praktijk beschreven, waarmee wordt getracht bij deze 
specifieke fraudevormen de frauderisico’s te beheersen.  
 
Daarnaast zijn op het gebied van fraudebestrijding in de praktijk ook enkele acties 
ondernomen door het Openbaar Ministerie voor (horizontale) fraude in het algemeen, zoals 
het instellen van een Fraude Registratie en Informatiesysteem (FRIS) en het opstellen van 
handhavingsarrangementen. Omdat we in de volgende hoofdstukken specifieke fraude-
vormen beschrijven, bespreken we hier meer algemene maatregelen. Daarnaast zijn op dit 
vlak ook recentelijke ontwikkelingen in het buitenland aangetroffen.  
 
FRIS 
In de kabinetsnotitie Fraudebestrijding 1998-2002 is de eerste aanzet gegeven tot een 
publiek-private samenwerking in de bestrijding van verschillende soorten fraude.11 
Hiervoor zijn onder andere de zogenoemde centrale ‘fraudeloketten’ ingericht. In de 
verschillende arrondissementen zijn zes Fraudemeldpunten (FMP) opgericht, waar door 
private partijen fraudesignalen kunnen worden aangeleverd.12 Dit wordt onder andere reeds 
gedaan door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken. 13   
 
Het OM maakt bij de verwerking van fraudezaken gebruik van het Fraude Registratie en 
Informatie Systeem (FRIS). Het FRIS is geen politiesysteem, maar een systeem van het 
OM dat in gebruik is bij alle FMP’s. In het systeem worden meldingen en signalen over 
verdachten van fraude centraal opgeslagen. De meldingen en signalen zijn afkomstig van de 
politie, bijzondere opsporingsdiensten en private partijen. Het FRIS biedt 
procesondersteuning bij de opsporing en vervolging van fraudezaken door: een landelijke 
koppeling of match van horizontale (en verticale) fraudemeldingen; een ondersteuning in de 
keuze van op te pakken fraudezaken; een uniforme weging en een landelijke prioritering en 
toewijzing van fraudezaken; en sturing op individuele onderzoeken/zaken.  
Uit gesprekken met sleutelinformanten blijkt dat ontevredenheid bestaat over de werking 
van de FMP’s en het FRIS. Met name capaciteitsproblemen bij de FMP’s, gebrek aan 
prioriteit bij de opsporingsdiensten en weinig aanlevering van zaken in het FRIS worden 
genoemd als oorzaken van de ontevredenheid.14  
 
Handhavingsarrangementen 
In het kader van een publiek-private samenwerking in de aanpak van fraude zijn naar 
aanleiding van het beleid ter zake financieel-economische criminaliteit verschillende 
handhavingsarrangementen opgesteld en afgesloten.15 Handhavings-arrangementen zijn 
beleidsdocumenten waarin de afspraken staan die zijn gemaakt tussen verschillende partijen 
(bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de politie en private partijen) voor de aanpak van 
een bepaald probleem. Het doel van een dergelijk handhavingarrangement is het over de 
gehele handhavingketen leveren van een bijdrage, in onderlinge samenhang, aan het 
bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet- en regelgeving op diverse 

                                                 
11 Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 17 050, nr. 350.  
12 www.om.nl.  
13 www.justid.nl.  
14 Het gebrek aan capaciteit en prioriteit is reeds in een rapportage van de Algemene Rekenkamer in 
2004 vastgesteld (Fraudebestrijding: stand van zaken 2004).  
15 Ministerie van Justitie, Programma’s versterking aanpak georganiseerde misdaad en financieel-
economische criminaliteit, 5521597/07, 13 december 2007.  
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gebieden. Dergelijke arrangementen zijn bijvoorbeeld al opgesteld in het kader van de 
bestrijding van verzekeringsfraude en faillissementsfraude.  
 
Buitenland 
Ook buiten Nederland worden soortgelijke maatregelen getroffen. In het Verenigd 
Koninkrijk gaat men bijvoorbeeld nog een stap verder; daar heeft de National Fraud 
Strategic Authority (NFSA) recentelijk nieuwe plannen gelanceerd in de strijd tegen 
fraude.16 In deze nieuwe strategie roept de Britse overheid iedereen (dus niet alleen de 
overheid, maar ook bedrijven en burgers) op om de krachten te bundelen om zo fraude te 
bestrijden, dus ook een soort publiek-private samenwerking. Het NFSA coördineert hierbij 
deze nieuwe aanpak van fraude.  
 
De maatregelen die in het plan van de NFSA worden gepresenteerd zijn zowel op preventie 
als op detectie en repressie gericht. Voor preventie zijn vier doelen geformuleerd, namelijk: 
het opbouwen en verbeteren van efficiënte fraudebestrijdingsnetwerken; het ontwikkelen en 
stimuleren van verantwoordelijkheden en fraudebewustzijn; het in kaart brengen van 
gezamenlijke bedreigingen van fraude en het communiceren van de zogenoemde good and 
best practices; en tot slot het regelmatig scannen van verschillende sectoren om fraude in de 
toekomst beter te kunnen voorkomen.  
 
De maatregelen die zijn gericht op detectie en repressie hebben voornamelijk betrekking op 
het vrijmaken van meer capaciteit, het geven van meer prioriteit aan en het vergroten van 
de expertise op het gebied van fraude en haar slachtoffers. Daarnaast wordt in het nieuwe 
strategisch plan benadrukt dat fraudeurs niet zullen stoppen met frauderen voordat zij het 
gevoel hebben dat er een grote kans bestaat te worden betrapt en te worden vervolgd voor 
het plegen van fraude. Hiervan zal volgens de NFSA een grote preventieve werking uit 
kunnen gaan.  
 
In de volgende hoofdstukken worden de geselecteerde fraudevormen besproken. Er wordt 
ingegaan op de verschijningsvormen en op de (preventieve) maatregelen die tegen de 
specifieke vorm van fraude (in Nederland) worden genomen. Hierbij wordt tevens aandacht 
besteed aan de good practices en de knelpunten die tijdens dit onderzoek naar voren zijn 
gekomen. 

                                                 
16 Het in oktober 2008 opgerichte NFSA is in het leven geroepen door de Britse overheid teneinde 
fraude gestructureerd aan te kunnen pakken. Het NFSA wordt in ieder geval ondersteund door 25 
grote Britse publieke en private organisaties, zoals de Britisch Bankers Association en het Ministry 
of Justice. Begin dit jaar heeft het NFSA The National Fraud Strategy voor 2009-2011 
gepresenteerd.  
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3. FAILLISSEMENTSFRAUDE 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt faillissementsfraude als geselecteerde horizontale fraudevorm 
besproken. Hierbij wordt allereerst aandacht besteed aan de definiëring van faillissements-
fraude. Vervolgens worden achtereenvolgend de verschijningsvormen, de omvang en de 
ontwikkeling van faillissementsfraude behandeld. Daarna wordt ingegaan op de 
(preventieve) maatregelen die zijn genomen dan wel in de toekomst kunnen worden 
genomen in de strijd tegen faillissementsfraude. Tot slot worden de zogenoemde good 
practices en de knelpunten bij de strijd tegen faillissementsfraude besproken. 
 
 
3.1 Definiëring 
 
Ingevolge het eerste artikel van de Faillissementswet (Fw) wordt de schuldenaar die in de 
toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, hetzij op eigen aangifte, hetzij op 
verzoek van een of meer zijner schuldeisers, bij rechterlijk vonnis in staat van 
faillissement verklaard. Door de faillietverklaring verliest de schuldenraar van rechtswege 
de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behorend vermogen (artikel 23 
Fw). Tijdens de procedure van het faillissement worden de (eventueel) nog aanwezige 
baten gelijkelijk onder de schuldeisers verdeeld, behoudens de door de wet erkende 
redenen van voorrang.1 De curator is belast met het beheer en de vereffening van de 
failliete boedel (artikel 68 Fw).  
 
Het merendeel van de faillissementen in Nederland wordt beëindigd door opheffing 
(Huizink 2005). Hiervan is ingevolge artikel 16 Fw sprake wanneer niet voldoende baten 
beschikbaar zijn voor de voldoening van de faillissementskosten en de overige 
boedelschulden (opheffing wegens gebrek aan baten). Het heeft immers geen zin om de 
hele procedure van de afwikkeling van het faillissement te doorlopen wanneer er 
nauwelijks of geen baten in de boedel aanwezig zijn.  
 
Het faillissement van een bedrijf kan ervoor zorgen dat er een einde wordt gemaakt aan 
een financiële onmacht en geeft de mogelijkheid tot het opnieuw beginnen met een schone 
lei. Er bestaat echter het risico dat de mogelijkheid van faillissement opzettelijk wordt 
misbruikt om financieel gewin te behalen. Dan is er sprake van faillissementsfraude.  
 
In het licht van de definitie van horizontale fraude in het algemeen zoals weergegeven in 
het tweede hoofdstuk kan faillissementsfraude worden gedefinieerd als: een opzettelijke 
handeling vóór of tijdens een faillissement waarbij door het geven van een onjuiste 
voorstelling van zaken een gepretendeerde rechtvaardiging voor deze handeling ontstaat, 
waardoor een onrechtmatig voordeel wordt verkregen en faillissementsschuldeisers 
opzettelijk of culpoos kunnen worden benadeeld.2 Van ongeoorloofd gedrag kan ook 
sprake zijn wanneer een zodanige slordige administratie wordt gevoerd dat niet meer te 
achterhalen valt welke inkomsten er zijn gegenereerd en welke uitgaven er zijn gedaan in 
het belang van de onderneming dan wel ter voldoening van privé-uitgaven (Knegt e.a. 
2005). In een dergelijk geval moet worden uitgemaakt of er sprake is van verwijtbaar 
gedrag of (niet opzettelijk) administratief gestuntel. 
 
                                                 
1 Zie artikel 3:277 Burgerlijk Wetboek.  
2 Zie ook Hilverda 2001. 
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Naast fraude kunnen er ook andere benadelingshandelingen plaatsvinden die schadelijk 
kunnen zijn ten aanzien van de boedel (Knegt e.a. 2005). Hierbij kan allereerst worden 
gedacht aan misbruik van faillissement. Een voorbeeld van misbruik van faillissement is 
wanneer het faillissement wordt misbruikt om langlopende contracten (zoals 
huurcontracten en arbeidscontracten) te beëindigen.  
 
Een andere benadelingshandeling die plaats kan vinden is die van onbehoorlijk bestuur. 
Hiervan is bijvoorbeeld sprake als het faillissement voortvloeit uit ondeskundigheid, 
slordigheid, nalatigheid of onbekwaamheid (zoals het niet voeren van een behoorlijke 
boekhouding) van één of meer bestuurders van de onderneming. 
 
 
3.2 Verschijningsvormen 
 
Faillissementsfraude kan op verschillende manieren worden gepleegd. In principe kunnen 
twee hoofdvormen worden onderscheiden (Knegt e.a. 2005): 
1. het faillissement is opgezet en/of gebruikt met het oogmerk crediteuren te benadelen. 

Hiervoor wordt aan de hand van een vooropgezet plan een onderneming opgezet en 
gefailleerd om de faillissementschuldeisers door middel van faillissement te 
benadelen;  

2. een bedrijf gaat (niet vooropgezet) failliet en vlak voor en/of tijdens het faillissement 
wordt getracht illegitiem voordeel te behalen door activa aan de boedel te onttrekken. 
Voorbeelden hiervan zijn verduistering van activa via gefingeerde nota’s of verkoop 
van activa onder de marktwaarde.  

 
Daarnaast kan onderscheid worden gemaakt tussen frauduleuze gedragingen die via het 
Wetboek van Strafrecht of het civiele recht (Burgerlijk Wetboek of Faillissementswet) 
kunnen worden aangepakt. De meest voorkomende strafrechtelijke vorm van fraude is 
bankbreuk en dan in de vorm van het onttrekken van activa aan de boedel voor of tijdens 
het faillissement (Hilverda 2003). Bankbreuk is strafbaar gesteld in het Wetboek van 
Strafrecht (Sr) in artikel 340 en verder. In de wet worden verschillende vormen van 
bankbreuk onderscheiden. Allereerst kan er sprake zijn van eenvoudige bankbreuk (artikel 
340 en 342 Sr). Deze delicten gaan uit van een grove onvoorzichtigheid (culpa). Onder 
eenvoudige bankbreuk kan worden verstaan: buitensporige verteringen; geldopnemingen 
onder bezwarende voorwaarden; of het niet voeren van een deugdelijke administratie.  
 

 

Voordat bedrijf A over de kop gaat, krijgt deze een nieuwe naam, namelijk B. B gaat failliet. 
Ondertussen is al een andere rechtspersoon in het leven geroepen met een naam die veel op 
A lijkt. De nieuwe A neemt de activa en de debiteurenportefeuille over van B. In dat stadium 
wordt besloten de schuldenlast onder andere op kleinere bedrijven af te wentelen, terwijl de 
belangrijkste handelscrediteuren wel hun geld krijgen. De buitenstaander en belangrijkste 
handelscrediteuren hebben niet eens in de gaten dat het moederbedrijf over de kop is 
gegaan, terwijl de kleinere bedrijven met lege handen achterblijven. 
 

 
Tevens kan er sprake zijn van bedrieglijke bankbreuk (artikel 341 Sr). Hiervoor is opzet 
vereist op het benadelen van de faillissementschuldeisers. Onder bedrieglijke bankbreuk 
vallen: het verdichten van lasten (zoals het in de boeken opnemen van een schuld die niet 
bestaat); het niet verantwoorden van baten; het onttrekken van goederen aan de boedel; het 
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vervreemden van goederen om niet of beneden de waarde; het bevoordelen van een van de 
schuldeisers3; en het niet voldoen aan de boekhoudverplichting.  
 
Natuurlijk kunnen combinaties van de verschillende vormen van faillissementsfraude 
voorkomen.4 Op zichzelf gezien zijn ook lang niet altijd alle uitgevoerde handelingen 
strafbaar of onrechtmatig. Het is vaak het geheel van handelingen dat als onbehoorlijk kan 
worden aangemerkt en waardoor er bijvoorbeeld sprake kan zijn van onbehoorlijk bestuur 
(civielrechtelijk).5  
 

 

Een ander voorbeeld is wat we het oneigenlijk faillissement kunnen noemen. Dit betreft 
faillissementen die worden aangevraagd om een conflict binnen de onderneming te 
beëindigen, om van schuldeisers (andere bedrijven) of van (vooral oudere en ziekelijke) 
werknemers af te komen. Het betreft dan veelal een ‘voorgekookte doorstart’. Er is met 
name reden voor argwaan indien de periode waarin de doorstart is gemaakt kort is en de 
oude eigenaar tevens de nieuwe eigenaar is. Een dergelijke opzet is echter moeilijk te 
bewijzen. Indien de gegevens in de stukken juist zijn kan de curator weinig anders dan 
akkoord gaan. 
 

 
Modus operandi 
De verschillende hiervoor beschreven vormen van faillissementsfraude kunnen op diverse 
manieren worden gepleegd door verschillende soorten daders. Hieronder wordt op 
verschillende in de praktijk aangetroffen modus operandi (en daders) ingegaan (zie ook 
Knegt e.a. 2005).  
 
Katvangers 
Bij faillissementsfraude kan gebruik worden gemaakt van zogenoemde katvangers 
(handlangers). Zo kan een onderneming overeenkomsten aangaan waarvan de bestuurder 
van het bedrijf niet van plan is deze ooit na te komen. De bestuurder zet het bedrijf op 
naam van iemand anders die vervolgens voor alle schulden aansprakelijk wordt gesteld en 
als katvanger functioneert. De katvanger kan bijvoorbeeld iemand zijn die zelf al in staat 
van faillissement verkeert, zodat de openstaande schulden niet bij hem kunnen worden 
geïnd.  
 

 

De reeds meerdere jaren bestaande onderneming BV X wordt in eigendom overgedragen aan 
Stichting Beheerbedrijf Y. Stichting Beheerbedrijf Y wordt bestuurd door een katvanger. 
Ongeveer een jaar na de eigendomsoverdracht wordt het faillissement uitgesproken van BV X. 
De BV heeft op dat moment voor meer dan een miljoen euro aan onbetaalde vorderingen. 
Deze schulden zijn vooral ontstaan in het jaar voor de eigendomsoverdracht aan Stichting 
Beheerbedrijf Y. Na enige moeite weet de curator de bestuurder van Stichting Beheerbedrijf 
Y (de katvanger) te traceren. De curator constateert dat er geen administratie is van BV X. 
Daarnaast weigert de katvanger enige vorm van medewerking te verlenen en zijn de 
bestuurders van BV X onvindbaar. 
 

 
Ondoorzichtige ondernemingstructuur 
Bij faillissementsfraude komt het ook voor dat gebruik wordt gemaakt van een grote 
ondoorzichtige kluwen van vennootschappen (Knegt e.a. 2005). In deze kluwen maken 
                                                 
3 Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de zogenoemde sluipakkoorden: debiteur en crediteur sluiten 
een overeenkomst die inhoudt dat de crediteur voor een faillissementsakkoord stemt en in ruil 
daarvoor zo mogelijk zal worden bevoordeeld boven de andere crediteuren (Hilverda 2003). 
4 In de buitenlandse literatuur worden in principe dezelfde vormen van faillissementsfraude 
onderscheiden en omschreven als hier beschreven verschijningsvormen, zie onder andere Brown 
e.a.(1999).  
5 Verderop wordt nog kort teruggekomen op de aanpak van dergelijke civielrechtelijke 
fraudevormen.  
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zusterondernemingen gebruik van elkaars diensten, waarbij een veel te hoge of juist veel 
te lage vergoeding wordt gegeven. Hierdoor kan de ene onderneming grote winsten 
maken, terwijl de andere (bewust) failliet gaat.  
 
Gelegenheidsfraudeurs 
Een gedeelte van de faillissementsfraudeurs zijn gelegenheidsfraudeurs: Zij bereiden de 
faillissementsfraude niet uitvoerig voor, maar plegen slechts bij gelegenheid de fraude 
(Knegt e.a. 2005). Een voorbeeld hiervan is een ondernemer die, ondanks vele inspanningen, 
door tegenslagen toch failliet gaat en, vlak voordat het faillissement wordt uitgesproken, 
activa aan de boedel onttrekt om zelf toch nog iets aan het faillissement over te houden 
(Justitiële Verkenningen 2000). Ook institutionele actoren, zoals financiële instellingen, 
kunnen dergelijke fraude plegen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het geval dat 
een bank kort voor het faillissement verschillende overboekingen doet om op die wijze geld 
veilig te stellen, waardoor andere debiteuren worden benadeeld (Knegt e.a. 2005).  
 

 

Sportcentrum A komt in financiële problemen door allerlei tegenslagen. Net als altijd het 
geval was, blijven de handelspartners en klanten gewoon vooruit betalen. Dit gebeurt echter 
ook op het moment dat de bedrijfsleiding weet dat een week later het faillissement zou 
volgen en zij de door de klanten betaalde diensten niet meer kunnen leveren. Een paar dagen 
voor het faillissement verdwijnt de complete inventaris en de resterende gelden op de 
bankrekeningen van het sportcentrum. Hierdoor blijven de handelspartners en klanten met 
legen handen achter. 
 

 
 
3.3 Omvang en ontwikkelingen 
 
Faillissementsfraude is een bekend probleem, maar het is lastig om inzicht in de omvang 
van deze vorm van fraude te krijgen. Vaak weten bedrijven niet dat zij het slachtoffer zijn 
geworden van faillissementsfraude of komt de curator niet aan onderzoeken toe omdat het 
faillissement wordt opgeheven wegens gebrek aan baten in de boedel waardoor de 
frauduleuze handelingen die aan het faillissement ten grondslag liggen niet als zodanig 
worden herkend. Er zijn wel enkele gegevensbestanden en (recente en minder recente) 
onderzoeken beschikbaar die desondanks trachten enig inzicht te krijgen in de omvang van 
faillissementsfraude. Deze worden hieronder besproken.6  
 
CBS 
Een belangrijke bron vormen de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS), dat al sinds begin jaren ’90 statistieken bijhoudt van het aantal faillissementen in 
Nederland. Hierbij registreert het CBS ook of er sprake is van fraude of dubieuze 
handelingen. Het CBS heeft in het onderzoek naar onbetaald gebleven schulden gekeken 
of de faillissementsdossiers aanwijzingen van de curator bevatten over strafbare 
benadeling van de schuldeisers door de gefailleerde. Bij de strafbare benadeling moet in 
dit kader vooral worden gedacht aan het verrichten van handelingen die strafbaar zijn 
gesteld in het Wetboek van Strafrecht en het stelselmatig niet betalen van belastingen. Er 
wordt door het CBS onderscheid gemaakt tussen zekere strafbare benadeling en 
                                                 
6 In buitenlandse onderzoeken worden voornamelijk globale cijfers gegeven over de 
algehele kosten van fraude. Precieze cijfers over de omvang van faillissementsfraude zijn 
(evenals in Nederland) onbekend (Clancy en Carroll 2007). Wel zijn enkele schattingen 
van de omvang aangetroffen. Volgens de FBI in de Verenigde Staten is in ongeveer 10% 
van alle faillissementen sprake van fraude (United States Trustee Program & Bankruptcy 
2003). Dit zou volgens de FBI betekenen dat in 2001 in de Verenigde Staten ongeveer 
100.000 faillissementen zijn uitgesproken waarbij sprake is van fraude.  
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waarschijnlijke strafbare benadeling. Uit de cijfers van het CBS (2006) volgt dat in 8% 
van de beëindigde faillissementen van bedrijven en instellingen sprake is van zekere 
strafbare benadeling van schuldeisers. De onbetaald gebleven schuld van deze zaken is 
284 miljoen euro. Bij 10% van de zaken is er sprake van een waarschijnlijke strafbare 
benadeling van schuldeisers, hetgeen neerkomt op een onbetaalde schuld van 352 miljoen 
euro. 
 
Fraude en misbruik bij faillissement 
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het 
ministerie van Justitie heeft het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van 
Amsterdam in 2005 onderzoek gedaan naar misbruik en fraude bij faillissementen (Knegt 
e.a. 2005). Hiervoor heeft onder meer een inhoudsanalyse plaatsgevonden van 868 
faillissementen in negen arrondissementen die zijn beëindigd in de periode januari tot en 
met augustus 2004. In het onderzoek maken de onderzoekers onderscheid tussen 
faillissementsfraude, misbruik van faillissement en onbehoorlijk bestuur.  
 
Faillissementsfraude 
In het onderzoek zijn in 43% van de onderzochte zaken (totaal 868 dossiers)  aanwijzingen 
gevonden voor een vorm van wederrechtelijk handelen. In bijna een kwart van de 
onderzochte dossiers (24%) zijn aanwijzingen aangetroffen voor enige vorm van 
faillissementsfraude. In 19% van de onderzochte dossiers betreft de frauduleuze handeling 
het wederrechtelijk onttrekken van activa aan de boedel. In 12% is de rechtspersoon 
kennelijk gebruikt of heel soms zelfs opgezet met het oogmerk om crediteuren te 
benadelen. In 6% van de dossiers is er zowel sprake van het wederrechtelijk onttrekken 
van activa als van het gebruik voor benadeling van crediteuren. In 8% van de onderzochte 
dossiers zijn aanwijzingen aangetroffen dat de gepleegde fraude ook medeoorzaak is 
geweest voor het faillissement.7  
 
Schadebedrag 
In dossieronderzoek door Knegt e.a. (2005) is ook gekeken naar de omvang van de 
schade. Het gemiddelde schadebedrag dat bij de onderzochte faillissementen aan 
onbetaalde vorderingen achterblijft, is ruim een half miljoen euro. Bij faillissementen die 
zijn opgezet of gebruikt voor benadeling ligt het schadebedrag gemiddeld € 100.000 
hoger. Wanneer de gegevens uit dit onderzoek worden geëxtrapoleerd naar het totaal 
aantal faillissementen in 2004 dan is de geschatte omvang van de onbetaalde vorderingen 
die achterblijven na faillissement volgens de onderzoekers ongeveer € 220 miljoen.  
 
Ontwikkeling 
Ruim tien jaar geleden (1996) heeft de ECD (nu: FIOD-ECD) onderzoek gedaan naar 
fraude rond faillissementen (Justitiële Verkenningen 2000). De aangetroffen fraude rond 
faillissementen wordt door de ECD aanzienlijk genoemd. Volgens de ECD kan het aantal 
gevallen waarin fraude een duidelijke rol speelt in 1996 geschat worden op ongeveer 900 
per jaar (op een totaal van 5577 faillissementen in 1996 is dat ongeveer 16%8) (ECD 
Jaarverslag 1996). De totale schade van alle frauduleuze handelingen rond faillissementen 
in 1996 werd destijds door de ECD geschat op 500 miljoen gulden.  
 
Wanneer de resultaten van het onderzoek van de ECD worden vergeleken met de 
resultaten van het onderzoek van Knegt e.a. (2005), is te zien dat het aantal gevallen van 

                                                 
7 Uit eerder ander onderzoek uit 2004 blijkt dat curatoren in één op de vijf faillissementen ‘aspecten 
van fraude’ signaleren (Blom 2004). Zeven van de tien faillissementen bevatten ‘aspecten van 
benadeling’, aldus Blom. 
8 www.cbs.nl.  
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faillissementsfraude in 2005 ongeveer 10% hoger wordt geschat dan het aantal 
fraudegevallen in 1996. Volgens sommige sleutelrespondenten zal door de huidige 
economische crisis het aantal gevallen van faillissementsfraude nog verder toenemen.9 De 
geïnterviewde betrokkenen (curatoren en justitie) geven aan tot op heden nog geen stijging 
in het aantal gevallen van faillissementsfraude te hebben waargenomen. 
 
 
3.4 Aanpak faillissementsfraude 
 
Uit de literatuur en de gesprekken met de sleutelinformanten is duidelijk geworden dat 
faillissementsfraude een lastig aan te pakken vorm van criminaliteit is. Wanneer 
bijvoorbeeld een fraudeur wordt gepakt en veroordeelt, kan hij zonder al te veel moeite 
recidiveren (al dan niet met behulp van katvangers). Volgens enkele geïnterviewde 
medewerkers van opsporingsdiensten is er een categorie daders die frequent recidiveert. 
De omvang van deze categorie is niet bekend, maar een aantal personen zou met naam en 
toenaam bij opsporingsdiensten bekend zijn. Met deze kennis wordt momenteel niets 
gedaan, aldus de respondenten. Mochten frequente fraudeurs worden gepakt voor 
faillissementsfraude dan accepteren zij de straf, die door deze daders als relatief laag zou 
worden gezien.  
 
In de afgelopen jaren hebben zich desondanks wel ontwikkelingen voorgedaan in de 
aanpak van faillissementsfraude. Deze ontwikkelingen zijn ingezet met de introductie van 
het Actieplan bestrijding faillissementsfraude.10 In dit Actieplan is een tweesporenbeleid 
in de aanpak van faillissementsfraude voorgesteld. Als eerste is ingezet op een preventieve 
aanpak, zoals de ontwikkeling van instrumenten waarmee in verschillende stadia van de 
levenscyclus van een rechtspersoon interventies kunnen worden gepleegd. De 
ontwikkeling van het systeem Herziening Toezicht Rechtspersonen is hier een voorbeeld 
van. Daarnaast is de repressieve aanpak van faillissementsfraude verder versterkt. Hierbij 
kan gedacht worden aan een op maat gesneden vervolgingsbeleid (de Aanwijzing 
opsporing en vervolging faillissementsfraude zoals die op 1 maart 2009 in werking is 
getreden) en de verdere ontwikkeling van de garantstelling voor curatoren. De 
ontwikkeling van enkele van deze maatregelen wordt ondersteund in het later opgezette 
intensiveringsprogramma Versterking aanpak financieel-economische criminaliteit 
(FINEC). Hieronder worden enkele van deze maatregelen verder uitgewerkt.  
 
Registratie 
Momenteel bestaan verschillende mogelijkheden om faillissementen en faillissements-
fraude te registreren. Registraties kunnen een rol spelen bij het inschatten van de risico’s 
voor toekomstige gevallen van faillissement(sfraude). Wanneer iemand immers meerdere 
malen in een relatief kort tijdsbestek failliet is gegaan, zou dat een indicatie kunnen zijn 
voor fraude.  
 
CIR 
Er zijn in de afgelopen jaren verschillende stappen ondernomen om informatie over 
bedrijven en faillissementen beschikbaar te maken voor iedereen. Zo zijn alle 
insolventiegegevens die gepubliceerd zijn na 1 januari 2005 raadpleegbaar in het Centraal 
Insolventieregister (CIR).11 Het Centraal Insolventieregister bevat de gegevens van 
faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen van natuurlijke personen die 
                                                 
9 Ook in de media wordt hierop gezinspeeld, zie onder andere Ondernemen! maart 2009, het 
opinietijdschrift van MKB-Nederland.  
10 Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 27 244, nr. 22.  
11 www.insolventies.rechtspraak.nl.  
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in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Dit register is 
voor een ieder beschikbaar op het internet.12 In het register kan worden gezocht op naam 
van een natuurlijk persoon of op naam of nummer van de Kamer van Koophandel van een 
rechtspersoon. Tevens is het mogelijk om op bepaalde kenmerken te zoeken, zoals alle 
uitspraken in faillissement van een bepaalde rechtbank in een bepaalde periode. Per 
registratie worden de adresgegevens van de betreffende failliet en de ingestelde curator 
weergegeven. Tevens is een lijst met publicatiegegevens weergegeven met daarin vermel-
dingen van bijvoorbeeld eerdere faillissementen en wanneer de verificatievergadering en 
het neerleggen van de slotuitdelingslijst plaats zullen vinden of plaats hebben gevonden.  
 
Systeem Vennoot 
Daarnaast bestaat ook nog het zogenoemde Systeem Vennoot dat wettelijk is gebaseerd op 
de Wet Documentatie Vennootschappen (WDV).13 In dit systeem zijn verschillende 
gegevens opgenomen over besloten en naamloze vennootschappen alsmede over in 
Nederland opgerichte Europese vennootschappen. Hierbij kan worden gedacht aan 
gegevens over de oprichting en de betrokken natuurlijke en/of andere rechtspersonen, 
maar ook faillissementsgegevens.14 Het systeem wordt momenteel onder meer gebruikt 
voor het onderzoek naar een verklaring voor geen bezwaar die bijvoorbeeld voor het 
oprichten van een BV is vereist. In het Systeem Vennoot kunnen aan vaste gebruikers 
gegevens over het automatiseringssysteem Vennoot worden verstrekt. Curatoren worden 
door de WDV aangemerkt als vaste gebruikers. Wanneer een curator echter informatie wil 
inwinnen bij Systeem Vennoot over de failliete vennootschap waarvan ze curator zijn, 
moeten zij hiertoe een verzoek indienen bij het ministerie van Justitie. De Dienst Justis 
(Justitiële uitvoeringsorganisatie Toetsing, Integriteit en Screening) van het ministerie van 
Justitie is als de beheerder van Systeem Vennoot niet verplicht deze informatie 
beschikbaar te stellen. Uit de gesprekken met de curatoren en uit eerder onderzoek van 
Knegt e.a. (2005) blijken curatoren niet vaak gebruik te maken van de mogelijkheid tot het 
raadplegen van Systeem Vennoot. Knegt e.a. wijzen hiervoor enkele oorzaken aan. Ten 
eerste zijn lang niet alle curatoren bekend met het bestaan en met de mogelijkheden van 
het systeem. Vervolgens is door de curatoren die wel gebruik maken van deze 
mogelijkheid aangegeven dat de tijd en de kosten voor het indienen van een dergelijk 
verzoek te hoog bevonden worden. Daarnaast stellen Knegt e.a. (2005) dat de capaciteit 
van de Dienst Justis grenzen stelt aan de mogelijkheden voor curatoren hierop een beroep 
te doen; zo kan het enige tijd duren voordat een curator zijn gevraagde informatie krijgt.     
 
Private partijen worden door de WDV niet aangemerkt als (vaste) gebruikers. Het 
Nederlandse bedrijfsleven heeft geen toegang tot Systeem Vennoot. In die zin kan dit 
systeem bedrijven (momenteel) dus niet helpen in het kader van de preventie van fraude.  
 
FRIS 
Eerder in dit rapport is uiteengezet dat het Openbaar Ministerie (voornamelijk de 
Fraudemeldpunten) momenteel gebruik maakt van het FRIS. Bij het Fraudemeldpunt 
Noord Oost Nederland loopt sinds enige tijd het Project faillissementsfraude met als doel 
het verbeteren van de bestrijding van faillissementsfraude. Voor de pilot ontvangt het 
meldpunt van een drietal arrondissementen alle vonnissen van uitgesproken 
faillissementen. Aan de hand van verschillende informatie(systemen) en het FRIS wordt 
vervolgens van ieder vonnis nagegaan of er aanknopingspunten zijn voor de aanwezigheid 
van faillissementsfraude. Hiervoor zijn een aantal indicatoren opgesteld. De uitkomst van 
deze scan wordt schriftelijk gecommuniceerd naar de betreffende faillissementscurator.  
                                                 
12 www.insolventies.rechtspraak.nl.  
13 Wet van 8 mei 2003, inwerking getreden op 1 januari 2005, Stb. 2003, 203.  
14 www.justitie.nl.  
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Vervolgens wordt (wanneer hiertoe aanleiding bestaat) in overleg met de curator gekeken 
wat zijn ervaringen zijn en of er inderdaad sprake is van een vermoedelijk frauduleus 
faillissement. Wanneer dit het geval is, wordt de curator verzocht om aangifte van 
faillissementsfraude te doen. Wanneer het een eenvoudige zaak lijkt, kan de curator 
gebruik maken van een door het fraudemeldpunt aangeleverde digitale aangifte. Bij 
vermoedelijk complexere zaken bemiddelt het fraudemeldpunt in de overdracht van het 
onderzoek naar de FIOC-ECD of de Bovenregionale Recherche.15  
 
Daarnaast zijn ook andere initiatieven genomen, bijvoorbeeld ten aanzien van de omgang 
met aangiften van faillissementsfraude. Respondenten van het Openbaar Ministerie 
vertellen bijvoorbeeld over een pilot in Nijverdal waarbij in het kader van de aanpak van 
financieel-economische criminaliteit een apart team bij de politie is geformeerd die een 
half jaar lang iedere aangifte van faillissementsfraude oppakken en analyseren. Naast een 
verbetering in de opsporing wordt ook het fraudebewustzijn hiermee verhoogd.     
 
HTR 
Momenteel is een zogenoemde verklaring van geen bezwaar een vereiste voor het 
oprichten van een vennootschap (artikel 2:64 BW). Deze verklaring moet worden 
afgegeven door het ministerie van Justitie. Het ministerie van Justitie scant hiervoor de 
financiële en criminele voorgeschiedenis en de voornemens van de partijen die bij de 
oprichting van de vennootschap zijn betrokken.16 Hiermee wordt getracht de oprichting 
van dubieuze rechtspersonen te voorkomen. Bij dit antecedentenonderzoek wordt in het 
bijzonder tevens aandacht besteed aan eventuele eerdere betrokkenheid bij faillissementen.  
 
Inmiddels is gebleken dat de preventieve werking van deze integriteitstoets beperkt is. Het 
is eenvoudig gebleken deze toets aan de poort te omzeilen, bijvoorbeeld door het oprichten 
van een buitenlandse vennootschap (Van de Bunt e.a. 2007) of gebruik van tweedehands 
BV’s (de zogenoemde plank-BV’s).17 Inmiddels is dan ook het traject Herziening Toezicht 
Rechtspersonen in werking getreden.18 Volgens dit nieuwe beleid zal doorlopend toezicht 
worden gehouden op het bestuur van bedrijven. Op deze manier wordt opnieuw een 
poging gedaan om misbruik van rechtspersonen te bestrijden, maar ook om misbruik van 
rechtspersonen in de toekomst (beter) te herkennen. Hiervoor zal een nieuw systeem 
Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR) in gebruik worden genomen, waarmee de 
levensloop van rechtspersonen kan worden gecontroleerd.19 De verwachting is dat dit 
systeem per 1 januari 2011 operationeel zal zijn. Met HTR kunnen de mutaties tijdens de 
levensloop van rechtspersonen worden gecontroleerd.20 Door analyses van mutaties in 
verschllende databanken (zoals het CIR, de Justitiële Informatiedienst, het Handelsregister 
en de Gemeentelijke Basisadministratie) worden opvallende en verdachte wijzigingen in 
kaart gebracht en verwerkt tot risicosignalen. Deze risicosignalen zullen worden 
aangeboden aan een groep afnemers, waarmee afspraken zijn gemaakt over afdoening en 
terugkoppeling. 

                                                 
15 Al dan niet in samenwerking met zogenoemde Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC), 
www.riecnet.nl.  
16 www.justitie.nl.  
17 Zie onder andere ‘Herziening toezicht op bestuur van bedrijven’ in: Het Juridisch Dagblad, 26 
september 2008. 
18 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 30850. 
19 Het HTR wordt beheerd door Dienst Justis: www.justitie.nl.  
20 Hiermee wordt de controle op rechtspersonen uitgebreid van een momentopname bij het 
oprichten van een rechtspersoon (zoals de benodigde verklaring van geen bezwaar) uitgebreid naar 
een permanente monitor op de gehele levensloop van een rechtspersoon.  
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Door de informatieverwerking met behulp van HTR hoopt men een aantal doelen te 
bereiken, namelijk: het opbouwen van een informatiepositie; het genereren van 
automatische analyses; de afgifte van risicomeldingen aan onder andere de opsporings- en 
handhavingsinstanties; en het leveren van bepaalde informatie over een bepaalde 
rechtspersoon op verzoek van bijvoorbeeld handhavende instanties. De verwachting is dat 
de opsporing en vervolging van financieel-economische criminaliteit met behulp van HTR 
zal worden vergemakkelijkt.  
 
Alhoewel men doorgaans enthousiast is over de komst van HTR, worden ook zorgen geuit 
over de werking van dit systeem tijdens de gesprekken die hierover met enkele 
betrokkenen zijn gevoerd. Allereerst spelen de gegevens uit het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel een belangrijke rol als informatiebron voor HTR. Bedrijven zijn 
verplicht zich in het Handelsregister in te schrijven, alleen kan het voor de Kamer van 
Koophandel lastig zijn om de informatie die bedrijven hiervoor aanleveren te controleren 
op juistheid. Volgens enkele respondenten ontstaat hierdoor het gevaar dat in het systeem 
van HTR met onjuiste gegevens wordt gewerkt en bepaalde verbanden buiten zicht 
blijven. Daarnaast worden in de huidige opzet risicomeldingen doorgegeven aan de 
opsporings- en handhavingsdiensten. Deze informatie wordt echter volgens sommigen niet 
gecoördineerd. Hierdoor bestaat het risico dat de door HTR aangeboden informatie, 
ondanks dat het wel bij de juiste dienst terecht komt, weinig zal worden gebruikt. Naast de 
coördinatie van het aanbieden van de informatie dient bij de betreffende opsporings- en 
handhavingsdiensten hiervoor dan ook capaciteit te worden vrijgemaakt en ingericht, 
aldus de respondenten.  
 
Indicatoren voor faillissementsfraude 
In het onderzoek naar fraude en misbruik bij faillissement is getracht een aantal 
indicatoren voor faillissementsfraude vast te stellen (Knegt e.a. 2005). Deze indicatoren 
kunnen helpen bij de detectie van fraude alsmede bij het bepalen van het risicoprofiel van 
een bepaalde onderneming voor faillissementsfraude. De indicatoren hebben onder meer 
betrekking op: de wijze van inbrengen van kapitaal in de onderneming; de wijze van 
ontstaan van de onderneming; de mate waarin een onderneming zich heeft voorbereid op 
een faillissement; de betrokkenheid van de bestuurders en andere betrokkenen van de 
onderneming bij eerdere faillissementen; de mate waarin volgens de curator sprake is van 
enige vorm van ‘misbruik’ in de onderneming; de aan- dan wel afwezigheid van een 
administratie en het deponeren van een jaarrekening; en de mate van medewerking die de 
curator van de bij de in faillissement verkerende onderneming betrokken personen (zoals 
bestuurders) krijgt.  
 
Uit de analyse in het onderzoek naar fraude en misbruik bij faillissement blijkt dat de 
fraude-indicatoren slechts in beperkte mate samenhang vertonen met de aanwezigheid van 
faillissementsfraude. In het onderzoek is wel een belangrijke samenhang gesignaleerd 
tussen administratieve onregelmatigheden en fraude of onregelmatigheden met betrekking 
tot de boedel. Volgens de onderzoekers is dit echter geen inzicht dat in preventieve zin kan 
worden gebruikt. Ook de aanwezigheid van buitenlandse vennootschappen, voortzetting 
en doorstart, en de wijziging van statuten kan in verband worden gebracht met 
faillissementsfraude, maar de gegevens in het onderzoek zijn volgens de onderzoekers 
statistisch gezien onvoldoende om hier conclusies aan te kunnen verbinden. Kortom, het 
blijkt zeer gecompliceerd om aan de hand van indicatoren faillissementsfraude te 
voorkomen.  
 
Degene die het beste kan inschatten of er sprake is van fraude bij faillissement is de 
curator, aldus de onderzoekers. Een van de aanbevelingen voor de aanpak van 
faillissementsfraude van het rapport Fraude en misbruik bij faillissement is dan ook een 
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gedegen opleiding met aandacht voor faillissementsfraude en ruime ervaring van de 
curator, waardoor de detectie van faillissementsfraude verder wordt verbeterd (Knegt e.a. 
2005).  
 
Garantstelling voor curatoren 
Bij een faillissement kan een curator tijdens zijn onderzoek vermoedens hebben over 
mogelijk onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder(s) van de onderneming. In 
voorkomende gevallen kan het echter zijn dat de failliete boedel geen activa meer bevat 
die verder onderzoek van de curator kunnen bekostigen (het merendeel van de 
faillissementen wordt immers opgeheven wegens een gebrek van baten). Bij een dergelijke 
ontoereikendheid van de boedel kan de curator in een faillissement een voorschot krijgen, 
zodat de curator een vooronderzoek kan doen naar en/of een rechtsvordering kan instellen 
vanwege: mogelijke onbehoorlijke taakvervulling door de schuldenaar; een door de 
schuldenaar gepleegde onverplicht verrichte rechtshandeling die voor het faillissement 
heeft plaatsgevonden en waarvan de schuldenaar wist of behoorde te weten dat de 
schuldeisers daardoor zouden worden benadeeld (faillissementspauliana).21  
 
Het ministerie van Justitie kan met de Garantstelling op aanvraag van de curator een 
krediet aan de curator verlenen om de rechtsvordering in te stellen. Het doel van deze 
regeling is om de curatoren voor hun taak als afwikkelaar van faillissementen te 
stimuleren om misbruik van rechtspersonen aan te pakken door het doen van aangifte.22 
 
Overige maatregelen 
Naast eerdergenoemde integriteittoets worden nog meer eisen gesteld aan de oprichting 
van een vennootschap, bijvoorbeeld het oprichtingskapitaal. De eis van het 
oprichtingskapitaal houdt in dat het maatschappelijk, geplaatst en gestort kapitaal bij de 
oprichting van de vennootschap een vastgesteld minimumkapitaal moet bedragen. De 
gedachte is dat ook dit oprichtingskapitaal een belemmering kan vormen voor het 
oprichten van een dubieuze vennootschap. Daarnaast kan het oprichtingskapitaal als 
zekerheid dienen voor schuldeisers. Hiervan lijkt echter een beperkte preventieve werking 
uit te gaan: de praktijk wijst uit dat op de dag na de oprichting van de vennootschap het 
oprichtingskapitaal weer wordt teruggestort of doorgestort (het zogenoemde kasrondje, 
hetgeen overigens is toegestaan) (Knegt e.a. 2005).   
 
Verder staan bij een vermoeden van faillissementsfraude de curator verscheidene 
civielrechtelijke acties ter beschikking om baten terug in de boedel te krijgen, bijvoorbeeld 
de zogenoemde Actio Pauliana (artikel 42 Fw), de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij 
faillissement op grond van onbehoorlijk bestuur (zie onder andere artikel 2:50a, 138, 149 
en 248 Burgerlijk Wetboek, BW) of op grond van een onrechtmatige daad (artikel 
6:162BW). Hiervoor is vereist dat er ten gunste van de boedel nog 
vermogensbestanddelen zijn te achterhalen. Wanneer dit niet het geval is, is het in 
sommige gevallen voor de faillissementscurator mogelijk om een beroep te doen op de 
hierboven besproken Garantstelling voor curatoren.  
  
Buitenlands onderzoek 
In de Verenigde Staten bestaat een toenemende belangstelling voor de bestrijding van het 
misbruiken van faillissement.23 Een voorbeeld hiervan is de Bankruptcy Abuse Prevention 

                                                 
21 www.justitie.nl.  
22 Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30 8000 VI, nr. 36.  
23 Ook in het Verenigd Koninkrijk bestaat toenemende belangstelling voor de bestrijding van 
bepaalde vormen van fraude. Hiervoor is onder meer het CIFAS opgericht (www. cifas.org.uk). Dit 
is een organisatie voor de publieke en private sector die zich richt op fraudepreventie. De 



Faillissementsfraude   31

and Consumer Protection Act of 2005 (BAPCPA). Het uitgangspunt van deze regelgeving 
is het moeilijker maken van het misbruik van een faillissement om van schulden af te 
komen. Met de regelgeving van de BAPCPA worden meer eisen gesteld aan het aanvragen 
van faillissement. Zo bestaan er verschillende soorten faillissementen die afhankelijk zijn 
van inkomen en bezit. Dit heeft tot gevolg dat niet altijd alle schulden in het faillissement 
vallen. Voordat een eventueel faillissement kan worden uitgesproken, dient een scala aan 
procedures en eventueel cursussen te worden doorlopen. De preventieve werking hiervan 
is gericht op het voorkomen van faillissementen. Het failliet laten gaan op zich wordt 
hiermee lastiger gemaakt.  
 
Wetgeving in ontwikkeling 
Zoals hierboven is beschreven, worden door enkele respondenten meerdere maatregelen 
aangedragen die een rol kunnen spelen in de bestrijding van faillissementsfraude. 
Momenteel is nieuwe wetgeving in ontwikkeling die (deels) aansluit bij enkele van deze 
ideeën.  
 
Bestuursverboden 
Door meerdere respondenten wordt in de aanpak van systematische faillissements-
fraudeurs gewezen op de ontwikkeling van de mogelijkheid tot het opleggen van een 
bestuursverbod. Momenteel zijn twee soorten bestuursverboden in de maak. Bij de Eerste 
Kamer ligt een wetsvoorstel dat voorziet in de mogelijkheid om (onder meer) 
faillissementsfraudeurs een ontzetting uit hun beroep als bestuurder als bedoeld in artikel 
28 lid 1 onder 5 Wetboek van Strafrecht (Sr) op te leggen.24 Tevens is een civielrechtelijk 
bestuursverbod in ontwikkeling, waarmee op voordracht van het Openbaar Ministerie (op 
zeer korte termijn als soort van voorlopige voorziening) door de rechtbank aan een 
bestuurder een civielrechtelijk bestuursverbod kan worden opgelegd. Met de invoering 
van het bestuursverbod wordt met name ingezet op preventie van faillissementsfraude 
door de aanpak van systematische faillissementsfraudeurs: wanneer zij in de toekomst 
geen bestuurder van een onderneming mogen zijn, wordt het voor hen moeilijker om in de 
toekomst faillissementsfraude te plegen met bedrijven.  
 
Voorontwerp Insolventiewet 
In de laatste jaren is de uit 1896 stammende Faillissementswet veelvuldig gewijzigd, 
waardoor de wetgeving onoverzichtelijk is geworden.25 Dit is één van de redenen waarom 
door de Commissie Insolventierecht een Voorontwerp Insolventiewet is opgesteld dat 
voorziet in een integrale vernieuwing van de insolventiewetgeving.26 Voor de bestrijding 
van fraude is een aantal regelingen uit deze voorgestelde wetgeving van belang. Allereerst 
is in het Voorontwerp opgenomen dat wanneer de bewindvoerder (curator) een redelijk 
vermoeden heeft dat de schuldenaar (bepaalde) misdrijven heeft gepleegd, hij hiervan 
melding dient te maken bij de rechter-commissaris (artikel 4.2.14 Voorontwerp 
Insolventiewet). De rechter-commissaris kan de bewindvoerder vervolgens opdragen 
hiervan aangifte te doen (artikel 4.3.4 Voorontwerp Insolventiewet). Een belangrijke 
bepaling hierbij is dat het salaris van de bewindvoerder ten laste komt van de Staat 

                                                                                                                                       
aangesloten leden delen hiervoor onder meer informatie over geconstateerde fraude met als doel 
verdere fraude te voorkomen. Aangezien het CIFAS zich met name richt op identiteitsfraude (en 
interne fraude) komt het CIFAS aan bod in het hoofdstuk over identiteitsfraude. 
24 Deze mogelijkheid is ontwikkeld in het kader van antiterrorismewetgeving, maar kan breder 
worden ingezet, dus zonodig ook bij de bestrijding van faillissementsfraude. Zie onder andere 
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 386, nr. 2.  
25 www.justitie.nl.  
26 Voorontwerp Insolventiewet, opgesteld door de Commissie Insolventierecht. Op 1 november 
2007 is dit Voorontwerp aan de minister van Justitie aangeboden (www.justitie.nl).  
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wanneer deze kosten niet uit de boedel kunnen worden voldaan (artikel 6.1.2 Voorontwerp 
Insolventiewet).  
 
De nieuwe wetgeving is nog in de ontwerpfase. Momenteel wordt bekeken of en in 
hoeverre de aanbevelingen uit het Voorontwerp Insolventiewet gerealiseerd kunnen 
worden in een nieuwe insolventiewetgeving.    
 
 
3.5 Good en bad practices uit interviews en focusgroepen 
 
Faillissementsfraude is een complexe en daarmee lastig aan te pakken vorm van 
criminaliteit. Uit de gesprekken met verschillende sleutelinformanten blijkt dat bedrijven 
zich vaak niet bewust zijn van het risico om slachtoffer te worden van 
faillissementsfraude. Hierboven zijn maatregelen beschreven die door de overheid zijn 
genomen in het kader van de aanpak van faillissementsfraude. Hieronder wordt kort 
ingegaan op de ervaringen van de sleutelinformanten in de interviews en stakeholders in 
de focusgroepen met deze (nieuwe) initiatieven en de bevindingen uit onderzoeken die 
hiernaar hebben plaatsgevonden.  
 
Samenwerking 
Zowel uit gesprekken met stakeholders en sleutelinformanten als uit diverse evaluaties 
(zie bijvoorbeeld Vriesendorp e.a. 2006) is gebleken dat de communicatie tussen de 
verschillende betrokken partijen (bijvoorbeeld tussen curatoren en het Openbaar 
Ministerie) soms moeizaam verloopt. Onder meer in het kader van de Actieplannen Veilig 
Ondernemen en het project Versterking aanpak financieel-economische criminaliteit 
hebben verschillende pilots plaatsgevonden waarbij publiek-private samenwerking een 
belangrijke rol speelt. Mede door deze pilots over faillissementsfraude komen steeds meer 
(betere) contacten tussen curatoren en het Openbaar Ministerie tot stand. In de 
focusgroepen en de gesprekken benadrukt iedereen dat goede onderlinge contacten zeer 
belangrijk zijn in de aanpak van faillissementsfraude: om te kunnen samenwerken moet 
men elkaar weten te vinden. In de gesprekken komt tevens naar voren dat in enkele regio’s 
reeds informatiebijeenkomsten plaatsvinden, waarbij zowel FIOD-ECD, Openbaar 
Ministerie als curatoren uit die regio aanwezig zijn. Volgens de betrokkenen stimuleren dit 
soort bijeenkomsten het onderlinge contact.  
 
Daarnaast hebben goede onderlinge contacten nog meer voordelen. Zo worden door 
samenwerking meer aangiften gegenereerd en wordt het fraudebewustzijn bij diverse 
betrokken partijen gestimuleerd. Ook worden door het opbouwen van onderling 
vertrouwen de drempels voor samenwerking en het delen van informatie verlaagd. Een 
curator geeft bijvoorbeeld aan dat hij sinds zijn deelname aan informatiebijeenkomsten 
vaker overleg heeft met zijn contactpersonen bij FIOD-ECD en Openbaar Ministerie over 
vermoedelijke gevallen van faillissementsfraude, ook bij gevallen waarover hij eerder 
nooit contact zou hebben gehad met de opsporings- of handhavingsdiensten.  
 
De betrokkenen geven aan dat tijdens hun onderwijsprogramma (bijvoorbeeld op de 
Politieacademie en voor de curatoren bij Insolad) al wel aandacht wordt gegeven aan 
faillissementsfraude. De verschillende beroepsgroepen worden ook bij elkaar op de 
opleiding uitgenodigd voor gastcolleges en dergelijke. Onder meer uit de focusgroep over 
faillissementsfraude komt echter naar voren dat op bepaalde vlakken over en weer nog  
niet altijd duidelijk is wat de standpunten en de werkwijzen zijn. Deelnemers geven aan 
dat hierin verandering kan komen door elkaar nog meer bij scholingsprojecten te 
betrekken.    
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Registratiesystemen 
Registratiesystemen kunnen zeer behulpzaam zijn bij het verkrijgen van inzicht in een 
bepaald fenomeen. Eén van de doelen uit het Actieplan bestrijding faillissementsfraude is 
het verder ontwikkelen van instrumenten van databanken en registratiesystemen, zoals 
Systeem Vennoot. Aan elk registratiesysteem kleven echter ook nadelen. Deze kunnen 
bijvoorbeeld te maken hebben met de kwaliteit van de informatie die het systeem ter 
beschikking stelt, maar kunnen ook betrekking hebben op de wijze waarop een systeem is 
ingericht. 
 
Zo is het eerder beschreven Centraal Insolventieregister (CIR) een voor iedereen 
toegankelijk register. Een nadeel van dit register is echter dat de zoekmogelijkheden 
beperkt zijn. Wanneer bijvoorbeeld informatie over een persoon wordt gezocht in dit 
systeem moet naast de naam van de persoon tevens de geboortedatum of het adres van die 
persoon worden ingevoerd. Dit is niet altijd bekend bij de informatievrager. Daarnaast kan 
het zijn dat de betreffende persoon waarover informatie wordt gezocht bijvoorbeeld 
gebruik maakt van zogenoemde katvangers, waardoor zijn naam niet in de registraties zal 
zijn terug te vinden. Tevens is bij een faillissement van een rechtspersoon niet te zien 
welke natuurlijke personen eigenaar of bestuurder zijn van het bedrijf. De meerwaarde van 
dit register voor het van te voren screenen van handelspartners kent dan ook beperkingen.  
 
Systeem Vennoot heeft zoals eerder aangegeven meer en bredere zoekopties dan het CIR, 
aangezien in dit systeem zowel op natuurlijke als op rechtspersonen kan worden gezocht. 
Informatie over andere ondernemingsvormen, zoals stichtingen, is echter niet (of zeer 
beperkt met betrekking tot slechts bepaalde onderwerpen) aanwezig. Tevens is dit systeem 
voor slechts een beperkte groep beschikbaar, voornamelijk overheden. Curatoren kunnen 
een verzoek indienen voor informatie, maar dit wordt in veel gevallen als een tijdrovend 
en langdurig proces ervaren. Er wordt door curatoren dan ook weinig gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheid. Bedrijven hebben (nog) geen mogelijkheden om informatie in te 
winnen bij Systeem Vennoot.  
 
Daarnaast wordt door meerdere respondenten aangegeven dat het FRIS bij de 
Fraudemeldpunten van het Openbaar Ministerie niet optimaal wordt gebruikt: lang niet 
alle fraudemeldingen komen terecht in het FRIS, hetgeen de waarde van een dergelijk 
systeem beperkt. Een van de redenen hiervoor is capaciteitsgebrek bij de 
Fraudemeldpunten, aldus verscheidene respondenten. Momenteel worden in het kader van 
het FINEC versterkingsprogramma maatregelen getroffen om de capaciteitsproblemen van 
de Fraudemeldpunten aan te pakken.27   
 
Verder is het HTR als nieuw systeem geïntroduceerd. Dit systeem moet in 2011 in 
werking treden. Ook bij dit systeem worden nu al knelpunten gesignaleerd. Enkele 
respondenten zijn bezorgd over de juistheid en volledigheid van de informatie waarmee 
gewerkt zal worden, alsmede de coördinatie van de risicomeldingen. Wanneer daarnaast 
geen capaciteit bij de opsporings- en handhavingsdiensten beschikbaar wordt gesteld zal 
volgens respondenten naar verwachting niet veel gebeuren met de aangeboden informatie. 
Verder zullen de opsporings- en handhavingsdiensten zelf ook niet direct toegang tot het 
HTR hebben. Wanneer zij informatie nodig hebben, moeten zij hiervoor een verzoek 
indienen. Respondenten geven aan dat dit onder andere een gevolg is van 
privacywetgeving.  
 

                                                 
27 Zie onder andere: de brief met deze toezegging van het ministerie van Justitie aan de Tweede 
Kamer van 17 juni 2009, onderwerp: uitbreiding capaciteit politie, FIOD-ECD, Rijksrecherche, 
OM en ZM voor aanpak financieel-economische criminaliteit (Finec), kenmerk 5585724/09. 
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Onderzoek en aangifte 
In het Actieplan bestrijding faillissementsfraude uit 2004 is ook ingezet op de verbetering 
van de repressieve aanpak van faillissementsfraude. Hiervoor is het noodzakelijk dat de 
fraudesignalen justitie bereiken. Volgens de sleutelinformanten en de deelnemers aan de 
focusgroep is dit (nog steeds) een problematische schakel in de bestrijding van 
faillissementsfraude. De respondenten wijzen hiervoor diverse oorzaken aan.  
 
Garantstelling 
Eerder in het hoofdstuk is aangegeven dat het merendeel van de faillissementen in 
Nederland wordt beëindigd door opheffing wegens gebrek aan baten. In de praktijk blijkt 
dat de curator vaak niet eens toekomt aan een eventuele aanvraag voor een Garantstelling. 
Voordat een Garantstelling kan worden aangevraagd (hetgeen op zich al veel tijd in beslag 
neemt), moet al enig vermoeden bestaan voor een onbehoorlijke taakvervulling. Om deze 
vermoedens te krijgen, moet vaak al een vooronderzoek door de curator zijn verricht. 
Curatoren laten het bij lege boedels zonder uitzicht op enige activa meestal niet zo ver 
komen: de baten wegen dan niet op tegen de kosten. 
  
Daarnaast blijkt uit de Evaluatie Garantstellingsregeling Curatoren dat er nog meer 
knelpunten zijn te onderkennen (Vriesendorp e.a. 2006). Er zijn bijvoorbeeld enkele 
sancties verbonden aan het niet-tijdig tussentijds rapporteren of verlengen van de garantie 
door de curator. Uit het onderzoek blijkt dat dit de regeling niet aantrekkelijk maakt en 
mogelijk zelfs een afschrikwekkende werking heeft.  
 
Een succesvol onderzoek op basis van de Garantstellingsregeling zou kunnen leiden tot 
het terughalen van activa in de boedel. Uit de Evaluatie Garantstellingsregeling Curatoren 
blijkt echter dat er onvoldoende zicht is op deze opbrengsten voor de boedel, waardoor 
een onderzoek naar activa niet wordt gestart. Hierdoor blijft het volgens de evaluatie 
onduidelijk in hoeverre de Garantstellingsregeling succesvol dan wel rendabel is.  
 
Met de in de vorige paragraaf besproken ontwikkelingen in de (toekomstige) wetgeving 
kan echter deels tegemoet worden gekomen aan de kritiek op de Garantstellingsregeling.  
 
FIOD-ECD 
Recentelijk is bij de FIOD-ECD een project gestart dat tot doel heeft het aantal meldingen 
van faillissementsfraude te verhogen om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van 
faillissementsfraude. Dit project houdt in dat aan een belangrijke klacht van curatoren 
tegemoet wordt gekomen, omdat zij een vergoeding kunnen krijgen voor het doen van 
aangifte. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo geldt de regeling enkel voor 
faillissementsfraude. Tevens moet het faillissement een lege boedel betreffen.  
 
Pakkans en recidive 
Door de sleutelinformanten wordt aangegeven dat de pakkans voor faillissementsfraude 
laag is. Wanneer aangifte van faillissementsfraude wordt gedaan, wordt volgens de 
respondenten vaak pas actie ondernomen in gevallen waarbij sprake is van een 
aanmerkelijke schade. Gezien de beschikbare capaciteit van politie, justitie en andere 
betrokkenen, gaat de meeste aandacht en tijd uit naar complexe onderzoeken met relatief 
omvangrijke fraudebedragen. Een consequentie hiervan is dat de pakkans voor de kleinere 
fraudeur nog beperkter is. Met behulp van pilotprojecten zoals het eerder genoemde 
Project faillissementsfraude bij het Fraudemeldpunt Noord Oost Nederland en de Pilot 
Nijverdal wordt onder meer getracht de pakkans te vergroten, ook van zaken met relatief 
kleine fraudebedragen. 
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3.6 Aandachtspunten toekomstige aanpak 
 
De in dit hoofdstuk besproken maatregelen zijn niet direct gericht op preventie, maar 
vooral op detectie en repressie. Tijdens de interviews en de focusgroepen zijn ook 
verschillende (zowel preventieve, detectieve als repressieve) aanbevelingen voor de 
toekomstige aanpak van faillissementsfraude naar voren gekomen. Deze aandachtspunten 
worden in deze paragraaf kort besproken. 
 
Positie curator 
Faillissementsfraude is een dynamisch delict. Naast een steeds veranderende modus 
operandi die door de fraudeurs wordt aangepast aan de bestaande detectie en repressie, is 
het juist bij faillissementsfraude een zaak om snel te handelen. Uit de gesprekken en de 
literatuur blijkt dat het probleem bij frauduleuze faillissementen is dat het vermogen van 
een onderneming vaak al is weggesluisd of uitgegeven (Sackers e.a. 2000). Alhoewel de 
curator steeds meer bevoegdheden krijgt, bestaan er nog steeds beperkingen in de 
handelingsmogelijkheden van een curator. Wil de curator bepaalde (strafrechtelijke) acties 
in gang zetten, dan gaat hier tijd overheen. Politie en justitie hebben via het strafrecht 
meer mogelijkheden dan de curator om bestanddelen van de boedel op te sporen 
(bijvoorbeeld vermogen in het buitenland). Daarnaast kunnen bijvoorbeeld ook instanties 
als de Belastingdienst en het UWV een rol spelen bij de afwikkeling van het faillissement: 
zij bezitten veel informatie die de informatiepositie van de curator in aanzienlijke mate 
kan versterken (Knegt e.a. 2005).  
 
Zoals hierboven al is aangegeven, kan de boedel in de tussentijd al zijn leeg gehaald. Dit is 
onder meer vaak het geval wanneer een beroepsfraudeur als bestuurder bij het 
faillissement is betrokken. De curator weet niet altijd dat hij met een ‘bekende van justitie’ 
te maken heeft. Door verschillende geïnterviewden wordt dan ook geopperd dat via 
bijvoorbeeld speciaal ingestelde frauderechter-commissarissen deze informatie in de 
toekomst met de curator dient te worden gedeeld. Daarnaast bestaat tussen curatoren niet 
altijd duidelijkheid met welke faillissementen en betrokken personen andere curatoren 
bezig zijn. Dit wordt niet eenduidig geregistreerd. Daardoor is het volgens een respondent 
voorgekomen dat meerdere curatoren bezig zijn met meerdere failliete ondernemingen van 
één persoon. Wanneer de krachten van deze curatoren worden gebundeld, kan uit de 
afwikkeling van deze faillissementen meer rendement worden behaald. Daarnaast heeft 
zoals aangegeven de Belastingdienst meer informatie over bedrijven. In preventieve zin 
zou de Belastingdienst in de toekomst op basis van relevante kennis mogelijkheden 
kunnen bieden om faillissementsfraude te voorkomen, dus nog voordat een faillissement 
wordt uitgesproken.  
 
Aangifte- en opsporingsproces 
Het aangifteproces van faillissementsfraude verloopt soms moeizaam. Het doen van 
aangifte kost volgens sleutelinformanten veel tijd en moeite. Faillissementsfraudezaken 
kunnen zeer complex zijn. Voor het opnemen van een dergelijke aangifte moet een 
bepaalde expertise aanwezig zijn bij de verbalisant. Dit is vaak niet het geval. Een gevolg 
hiervan kan zijn dat de aangifte niet op de juiste plek terechtkomt en er vervolgens niks 
mee gebeurt. Het is volgens een respondent van justitie dan ook zaak dat er voldoende 
expertise bij aanvang van het melding- en aangifteproces aanwezig is, zodat de meldingen 
en aangiften snel op de juiste plaats terechtkomen.  
 
Verschillende curatoren geven aan dat het moeizame aangifteproces in combinatie met het 
gebrek aan repressie de voornaamste reden is dat zij geen aangifte doen van (een 
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vermoeden van) faillissementsfraude.28 Anderzijds geven medewerkers van justitie aan dat 
zolang niet meer aangiften worden gegenereerd, faillissementsfraude ook niet snel op de 
beleidsagenda komt te staan. Hierdoor zal ook niet meer aandacht worden besteed aan  het 
versterken van de expertise in het aangifteproces en het vervolgen en bestraffen van deze 
vorm van financieel-economische criminaliteit. 
 
Wanneer een fraudeur al gepakt wordt, kan hij zonder al te veel moeite recidiveren (al dan 
niet met behulp van katvangers). Door verschillende respondenten wordt geopperd dat 
wellicht meer mogelijkheden kunnen worden ontwikkeld voor die gevallen waarin het 
sterke vermoeden bestaat dat een onderneming voor criminele doeleinden wordt gebruikt 
(bijvoorbeeld faillissementsfraude). Hierbij wordt onder meer gedacht aan de (verdere) 
ontwikkeling van: (nieuwe) mogelijkheden voor de stille bewindvoerder (zoals het zelf 
aanvragen van een faillissement); bestuurlijke boetes voor niet meewerkende bestuurders; 
de ontbinding van een onderneming of het uitdelen van een bestuursverbod (beide met de 
mogelijkheid tot appèl bij de bestuursrechter).29 Dit soort maatregelen zijn volgens de 
respondenten de enige mogelijkheid om faillissementsfraude preventief aan te pakken. 
Dergelijke maatregelen moeten worden gecombineerd met bijvoorbeeld meer aandacht 
voor succesverhalen in de aanpak van faillissementsfraude, waardoor van repressie ook 
een preventieve werking uit kan gaan.  
 
Bedrijven 
In de praktijk blijkt dat vooral overheden zich bezig houden met de aanpak van 
faillissementsfraude; bedrijven spelen bij een systematische aanpak van 
faillissementsfraude tot op heden een beperkte rol. Verschillende respondenten geven dan 
ook aan dat het fraudebewustzijn van bedrijven over hun (potentiële) slachtofferschap van 
faillissementsfraude in de toekomst verder zou moeten worden versterkt.  
 
Om slachtofferschap van (frauduleuze) faillissementen zoveel mogelijk te kunnen 
voorkomen, kunnen ondernemers zelf hun handelspartners checken. Sommige 
ondernemers doen dit ook in de praktijk. Op deze wijze kunnen bedrijven zelf controleren 
of zij met een ‘bekende’ dubieuze handelspartner van doen hebben. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren door het bedrijf op te zoeken in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel. Hierin zijn verschillende gegevens van bedrijven opgenomen, zoals 
informatie over statutenwijzingen en bestuurswissels. Een nadeel van het Handelsregister 
is dat de aangeleverde informatie soms lastig door de Kamer van Koophandel kan worden 
gecontroleerd op juistheid. Een andere manier is het inschakelen van bedrijven die zich 
hebben gespecialiseerd in bedrijfs- en kredietinformatie, debiteurenbeheer en incasso. 
Daarnaast kunnen bedrijven zichzelf bijvoorbeeld beschermen door klanten eerst te laten 
betalen voor de bestelde diensten, alvorens de diensten te leveren. Bedrijven kunnen 
vanuit koepel- en brancheorganisaties verder worden gestimuleerd dergelijke processen 
als standaard op te nemen. Voor ondernemers is en blijft het immers altijd zaak kritisch te 
zijn over contractpartners, oftwel: weet met wie je zaken doet.  
 
 

                                                 
28 De gesproken curatoren geven tevens aan dat per regio verschillen bestaan in de benadering van 
faillissementsfraude door justitie.  
29 Momenteel is de overheid bezig om dergelijke maatregelen (verder) te ontwikkelen. Zo wordt 
gewerkt aan een civielrechtelijk en strafrechtelijk bestuursverbod voor faillissementsfraudeurs en 
wordt de inzet op de mogelijkheid tot het ontbinden van ondernemingen (op basis van artikel 2:20 
Burgerlijk Wetboek) geïntensiveerd.  
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3.7 Rationele keuzemodel en faillissementsfraude 
 
Door effectieve maatregelen te ontwikkelen die op de kosten en de baten van 
faillissementsfraude zijn gericht, kan deze vorm van fraude in de toekomst wellicht beter 
worden voorkomen. In deze paragraaf wordt aan de hand van het eerder geschetste 
horizontale fraudekader nagegaan welke maatregelen zijn genomen (of kunnen worden 
genomen) in de strijd tegen faillissementsfraude.  
 
Duidelijk is dat de aangetroffen maatregelen doorgaans betrekking hebben op het moment 
dat de fraude reeds gepleegd is. Daarmee is niet gezegd dat van deze maatregelen geen 
preventieve werking uit kan gaan. Wel kan worden vastgesteld dat er minder nadrukkelijk 
aandacht wordt besteed aan preventie van faillissementsfraude. 
 
Wanneer de reeds ingevoerde en de mogelijke maatregelen op een rij worden gezet, dan 
kan de volgende hoofdindeling van mogelijkheden worden gemaakt: 
- het verbeteren van de samenwerking en onderlinge communicatie; 
- stimulatie van het fraudebewustzijn; 
- verbetering van de informatiepositie met behulp van registratiesystemen; 
- de verbetering van het proces van aangifte, opsporing en vervolging; 
- het aanpassen van de insolventiewet en -regelgeving. 
 
Deze mogelijkheden kunnen met behulp van het rationele keuzemodel meer systematisch 
worden ingedeeld. Daarbij kan ook zichtbaar worden op welke onderdelen sprake is van 
minder of geen preventieve maatregelen.  
 
Onvoorwaardelijk materiële kosten 
Verschillende (mogelijke) maatregelen hebben betrekking op de verhoging van de 
onvoorwaardelijk materiële kosten. De meeste (mogelijke) maatregelen zijn bij de aanpak 
van faillissementsfraude gericht op het verhogen van de kosten die door een fraudeur 
moeten worden gemaakt. 
 
Allereerst kunnen de onvoorwaardelijk materiële kosten van (potentiële) daders worden 
verhoogd door een betere samenwerking van en communicatie tussen de verschillende 
stakeholders. Door de bijvoorbeeld eerder genoemde informatiebijeenkomsten en het 
betrekken van andere betrokken partijen in scholingsprogramma’s kunnen betrokken 
partijen hun informatiepositie versterken. Ook het instellen van een speciale frauderechter-
commissaris leidt tot versterking van de informatiepositie.  
 
Door een stimulatie van het fraudebewustzijn en een betere informatiepositie van de 
overheid kunnen barrières worden opgeworpen die het voor de fraudeur lastiger maken om 
te frauderen. Voorbeelden hiervan zijn de vereiste verklaring van goed gedrag bij het 
oprichten van een rechtspersoon en het opleggen van een bestuursverbod. Weliswaar zijn 
er manieren om dit te omzeilen, maar het kost dan wel meer moeite.  
 
Ook het stimuleren van het fraudebewustzijn van ondernemers kan kostenverhogend 
werken. Zij kunnen verschillende barrières opwerpen en investeren in hun kennis en 
informatiepositie over de betreffende fraudesoort en de daders. Een barrière is 
bijvoorbeeld het vooraf laten betalen door klanten of het (van tevoren) screenen van 
klanten. Versterking van de informatiepositie kan vervolgens plaatsvinden door na 
bijvoorbeeld een screening de informatie over (potentiële) fraudeurs en fraudegevallen te 
delen met andere ondernemers. Voor fraudeurs betekent dit dat zij moeilijker zelf de 
fraude kunnen plegen en gebruik moeten gaan maken van bijvoorbeeld katvangers.  
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Onvoorwaardelijk immateriële kosten 
Er zijn geen maatregelen aangetroffen die betrekking hebben op de verhoging van de 
onvoorwaardelijk immateriële kosten (de schuld- en schaamtegevoelens en de 
gepercipieerde slachtofferkosten). Zo zijn bijvoorbeeld geen publiekcampagnes die erop 
zijn gericht om fraudeurs te overtuigen dat faillissementsfraude moreel verwerpelijk is en 
slachtoffers tot gevolg heeft. Dit lijkt ook niet direct zinvol, aangezien het overgrote deel 
van de bevolking de regel ondersteunt en het maar de vraag is of je de relatief kleine groep 
van potentiële faillissementsfraudeurs kan worden bereikt en op een dergelijke wijze kan 
worden beïnvloed.  
 
Voorwaardelijke kosten 
Bij de voorwaardelijk immateriële kosten gaat het om de (gepercipieerde) pakkans, 
waargenomen strafgrootte en de waardering van sancties door de fraudeurs. Een aantal 
aangetroffen (en mogelijke) maatregelen is erop gericht deze aspecten te verhogen.  
 
Allereerst wordt met name de pakkans beïnvloed door het verbeteren van de 
informatievoorziening alsmede de verbetering van de samenwerking en de onderlinge 
communicatie. Met behulp van registratiesystemen, zoals HTR, kunnen (potentiële) 
fraudeurs immers sneller worden geïdentificeerd, hetgeen leidt tot een hogere 
(gepercipieerde) pakkans. Ook maatregelen die gericht zijn op het verhogen van het aantal 
aangiften (bijvoorbeeld het bij de FIOD-ECD gestarte project voor vergoeding voor 
curatoren voor het doen van aangifte) en verbetering van het aangifteproces zijn van 
invloed op de (gepercipieerde) pakkans. Daarnaast kan meer aandacht voor succesverhalen 
over de aanpak van faillissementsfraude leiden tot een stijging van de gepercipieerde 
pakkans. Momenteel bestaat hier weinig aandacht voor.  
 
Tevens zijn enkele (mogelijke) maatregelen naar voren gekomen die zijn gericht op de 
strafgrootte dan wel die van invloed kunnen zijn op de waardering van de sanctie, 
bijvoorbeeld: het instellen van een bestuurlijke boete voor niet-meewerkende bestuurders; 
het instellen van een bestuursverbod voor frauderende bestuurders; en de ontbinding van 
de onderneming. Alhoewel het verhogen van de pakkans in de regel meer effect sorteert 
dan het verhogen van de straf, kan het invoeren van deze (aanvullende) sancties wel van 
invloed zijn op het gedrag van potentiële faillissementsfraudeurs.  
 
Onvoorwaardelijke baten 
Uit het onderzoek blijkt dat het verlagen van de baten achter blijft bij de interventies die 
zijn gericht op het verhogen van de kosten. Opsporing en repressie vindt in veel gevallen 
niet plaats. Uit het onderzoek volgt dat het slechts sporadisch lukt om weggesluisd geld en 
goederen terug te halen en zodoende in te spelen op de verlaging van de materiële en de 
immateriële baten. In de toekomst kunnen meer maatregelen kunnen worden genomen die 
gericht zijn op de ontneming van het door de faillissementsfraude onterecht verkregen 
voordeel.  
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4. VERZEKERINGSFRAUDE                                                                             
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt verzekeringsfraude als vorm van horizontale fraude besproken. 
Hierbij wordt allereerst aandacht besteed aan de definiëring van verzekeringsfraude. 
Vervolgens wordt ingegaan op de verschijningsvormen van verzekeringsfraude, waarna de 
omvang en ontwikkelingen worden besproken. Daarna wordt een overzicht gegeven van de 
preventieve maatregelen die in de praktijk reeds tot stand zijn gekomen. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een bespreking van de zogenoemde good practices en de nog 
bestaande knelpunten in de aanpak van verzekeringsfraude.  
 
 
4.1 Definiëring  
 
In het Wetboek van Strafrecht is naast de artikelen waarop normaliter een fraudezaak wordt 
gebaseerd (zoals valsheid in geschriften en bedrog) ook een artikel opgenomen dat 
specifiek is gericht op verzekeringsfraude. In artikel 327 van het wetboek van Strafrecht is 
bepaald dat: ‘hij die door listige kunstgrepen de verzekeraar in dwaling brengt ten opzichte 
van omstandigheden tot de verzekering betrekking hebbende, zodat deze een overeenkomst 
sluit die hij niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten indien hij de ware 
staat van zaken gekend had, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of 
geldboete van de vijfde categorie’.  
 
In het vorige hoofdstuk is getracht een algemene definitie voor fraude te geven. Uit de 
literatuur is gebleken dat een drietal elementen essentieel is voor het definiëren van fraude, 
namelijk: opzet, onjuiste voorstelling van zaken en onrechtmatig voordeel. Wanneer we de 
elementen uit de in het vorige hoofdstuk geformuleerde algemene definitie samenvoegen 
met de kenmerken van verzekeringsfraude kan worden gekomen tot de volgende definitie 
van verzekeringsfraude: een opzettelijke handeling bij de totstandkoming en/of bij de 
uitvoering van een verzekeringsovereenkomst waarbij door het geven van een onjuiste 
voorstelling van zaken een uitkering wordt verworven dan wel een verzekeringsdekking 
wordt verschaft waarop geen recht bestaat en waarmee dus een onrechtmatig voordeel 
wordt verkregen.  
 
 
4.2 Verschijningsvormen 
 
Er bestaat een veelheid aan verzekeringsproducten, zoals aansprakelijkheidsverzekeringen, 
ziektekostenverzekeringen, brandverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen, reisver-
zekeringen, transportverzekeringen, motorrijtuigenverzekeringen, enzovoorts. De modus 
operandi is deels afhankelijk van het product; bij een brandverzekering kan bijvoorbeeld op 
een andere wijze worden gefraudeerd dan bij een levensverzekering.  
 
Daarnaast geldt bij alle soorten verzekeringsfraude dat de fraude op meerdere niveaus kan 
plaatsvinden. De meest gehanteerde verdeling van niveaus is als volgt: 
1. fraude door de consument (consumentenfraude); 
2. fraude door de eigen medewerkers (interne fraude); 
3. fraude door of met behulp van een intermediair (intermediairfraude). 
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Ad 1. Consumentenfraude 
Bij consumentenfraude wordt door de verzekeringnemer of de verzekerde opzettelijk 
misbruik gemaakt van een verzekeringsproduct om een prestatie te verkrijgen waar men 
geen recht op heeft (Verbond van Verzekeraars 2006). De consumenten kunnen op 
verschillende momenten fraude plegen: zowel bij het aangaan van de verzekering als op het 
moment dat de schadeclaim wordt ingediend. Daarnaast kan consumentenfraude ‘hard’ of 
‘zacht’ zijn. Van harde fraude wordt gesproken wanneer iemand opzettelijk claims indient 
voor niet bestaande schade of een ongeluk ensceneert. Er is sprake van zachte fraude (ook 
wel opportunistische fraude) wanneer men wel daadwerkelijk schade heeft geleden, maar 
dit (in meer of mindere mate) overdrijft richting de verzekeraar.  
 
De volgende verschijningsvormen van consumentenfraude kunnen worden onderscheiden 
(Verbond van Verzekeraars 2007): 
• majoreren: meer claimen dan daadwerkelijk aan schade geleden is; 
• fingeren: het doen voorkomen dat schade geleden is, of het zodanig verdraaien van de 

feiten dat de schade onder de dekking van de polis valt; 
• ensceneren: het opzettelijk veroorzaken van schade die onder de dekking valt; 
• verzwijgen: het doen afsluiten van een verzekering op grond van onvolledige of 

verkeerde informatie. 
 

 

- A wil een levensverzekering afsluiten. Hij moet hiervoor bepaalde gegevens aan de 
verzekeringsmaatschappij doorgeven. Om de kosten te drukken verzwijgt A dat hij een pakje 
sigaretten per dag rookt, waardoor hij een lagere premie krijgt. 
- B heeft een nieuwe fiets gekocht en wil deze graag laten verzekeren. Vervolgens doet hij 
aangifte bij de politie van de diefstal van zijn fiets. Zijn fiets is echter helemaal niet gestolen, 
maar staat gewoon nog bij B in de schuur. Toch claimt B bij de verzekeringsmaatschappij de 
(dus niet) geleden schade.  
- C wordt wegens gezondheidsklachten meerdere malen onder behandeling gesteld. Wanneer 
hij de nota’s voor de ontvangen behandelingen ontvangt, verhoogt hij door toevoeging van 
cijfers het bedrag op de nota en verandert hij de datum op de nota zodat dit beter uitkomt 
met zijn eigen risico. Vervolgens dient hij de nota’s bij de zorgverzekeraar in en ontvangt hij 
meer dan hij recht op heeft.   
- Er is ingebroken bij D waarbij onder andere de dvd-speler is gestolen. D Doet aangifte van de 
inbraak en stelt zijn verzekeringsmaatschappij van de inbraak op de hoogte. Tegen de 
verzekeringsmaatschappij zegt D dat hij de dvd-speler voor €150 in de winkel heeft gekocht. In 
werkelijkheid heeft D de dvd-speler voor €50 overgenomen van zijn broer. Daarbij geeft D ook 
nog op aan de verzekeringsmaatschappij dat de dvd’s die op de dvd-speler lagen ook gestolen 
zijn, terwijl dit niet het geval is. 
 

 
Volgens de geïnterviewden wordt het merendeel van de consumentenfraude gepleegd door 
de zogenoemde gelegenheidsfraudeurs: zij verdraaien de feiten doorgaans zo dat een voor 
hen positief eindresultaat ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan het hierboven beschreven 
voorbeeld van de gestolen dvd-speler en de als extra opgegeven dvd’s en de geclaimde 
schade. Slechts een klein gedeelte van de consumentenfraudeurs is in georganiseerd 
verband bezig en bereid zich langdurig en nauwkeurig voor op de fraude.  
 
Daarnaast kan bijvoorbeeld ook gebruik worden gemaakt van bepaalde gebeurtenissen. Zo 
worden na een storm meerdere schadeclaims ingediend bij de verzekeringsmaatschappijen, 
waarbij de verzekerde hoopt reeds geleden schade alsnog vergoed te krijgen door de schade 
toe te schrijven aan de storm. Hierbij worden dan bijvoorbeeld de reeds voor de storm 
omgevallen schutting en de ook al bestaande deuken in het dak van de auto toegeschreven 
aan de wind en afbrekende takken. In Amerika bijvoorbeeld zouden na grote rampen, zoals 
de aanslag op de Twin-Towers en orkaan Katrina, vele valse schadeclaims bij de 
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verzekeringen zijn ingediend.1 Kortom, consumentenfraude kan zich op vele manieren en 
momenten manifesteren. 
 
Ad 2. Interne fraude 
De verzekeringsfraude kan ook worden gepleegd door eigen medewerkers van de 
verzekeringsmaatschappij, ook wel interne fraude genoemd. Het Verbond van Verzekeraars 
verstaat onder interne fraude het door een medewerker met opzet en tegen beter weten in 
handelen of nalaten ten behoeve van eigen of andermans gewin waarbij de verzekeraar of 
een relatie van die verzekeraar financieel dan wel anderszins materieel wordt benadeeld 
(Verbond van Verzekeraars 2006). Interne fraude beperkt zich niet tot de onttrekking van 
geld of goederen; ook tijd, diensten en informatie kunnen voorwerp van fraude zijn. 
Evenals bij consumentenfraude bestaan er talloze manieren van hoe interne fraude kan 
worden gepleegd. Naast de vormen van interne fraude die bij ieder bedrijf voor kunnen 
komen (zoals sjoemelen met de voorraad), zijn er ook vormen van interne fraude die 
specifiek betrekking hebben op de verzekeringsproducten.2 
 

 

A werkt al jaren bij dezelfde verzekeringsmaatschappij op de afdeling die binnenkomende 
claims beoordeelt en afhandelt. Wanneer A van een verzekerde een schadeclaim binnenkrijgt, 
laat hij na onderzoek de verzekerde weten dat zijn claim is afgewezen. Intern registreert A de 
claim echter als gehonoreerd. De geclaimde schade laat A vervolgens overmaken op één van 
zijn eigen rekeningen.   
 

 
Ad 3. Intermediairfraude  
Intermediairs zijn een vaak gebruikelijke schakel in de financiële dienstverlening tussen de 
financiële instellingen en de consument: het merendeel van de verzekeraars verkoopt via de 
intermediaire markt.3 Uit de interviews komt naar voren dat dit een lastige fraudevorm is: er 
bestaat weinig inzicht in de omvang van het probleem omdat het merendeel van de fraude 
zich buiten het zicht van de verzekeringsmaatschappijen voltrekt. De intermediair kan 
frauduleuze handelingen plegen door misbruik te maken van zijn positie tussen de 
verzekeraars en de consumenten in.  
 
 
4.3 Omvang en ontwikkelingen  
 
Er zijn meerdere sectoren waarin fraude een bedreiging kan vormen voor een goede 
werking van de gehele sector. Dit geldt onder meer voor de verzekeringsbranche. 
Verzekeringsfraude is een vorm van fraude die al decennialang bestaat.  
 
Omvang 
Uit de literatuurverkenning blijkt dat het lastig is de exacte omvang van verzekeringsfraude 
te bepalen, aangezien geen duidelijke cijfers van verzekeringsfraude in het algemeen zijn 
aangetroffen. Dit komt onder meer door de vele soorten verzekeringen en de vele (vaak 
onbekende of complexe) vormen waarin verzekeringsfraude kan worden gepleegd. Over 
bepaalde soorten verzekeringen zijn wel enkele cijfers bekend. Deze cijfers zijn allemaal 
afkomstig uit de verzekeringsbranche zelf. Zo zou de verzekeringsbranche fraudegevoelig 
                                                 
1 www.fbi.gov. 
2 Gezien de aard van dit onderzoek beperken wij ons hier tot enkel de interne fraude bij de 
verzekeringsproducten.  
3 Op 1 januari 2006 is de Wet financiële dienstverlening (Wfd) in werking getreden. Deze wet bevat 
regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiële producten aan 
consumenten en - in het geval van verzekeringen - ook aan bedrijven. Er worden aan de intermediair 
onder andere eisen gesteld over de integriteit, deskundigheid, transparantie en zorgplicht.  
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zijn: volgens cijfers van het Verbond van Verzekeraars kan ongeveer 10% van de 
schadeclaims bij verzekeringsmaatschappijen als frauduleus worden aangemerkt (Verbond 
van Verzekeraars 2006). Daarnaast claimen de zorgverzekeraars dat zij in de afgelopen drie 
jaren in totaal ongeveer 18 miljoen euro aan fraude hebben opgespoord. Dit is volgens de 
zorgverzekeraars echter het topje van de ijsberg.4 
 
Ook in het buitenland zijn enkel cijfers over bepaalde verzekeringen bekend. Door fraude 
met motorrijtuigenverzekeringen is bijvoorbeeld in 2007 in de Verenigde Staten tussen de 
4,8 en 6,8 miljard dollar aan frauduleuze claims uitbetaald. In de frauduleuze schadeclaims 
bij motorrijtuigenverzekeringen is een stijging waar te nemen: in 2002 lag dit bedrag nog 
tussen de 4,3 en 5,8 miljard dollar (Coalition Against Insurance Fraud 2008). Ook is in de 
Verenigde Staten onder meer een onderzoek naar brandverzekeringen uitgevoerd. 
Brandstichting en vermoedelijke brandstichting zijn goed voor bijna 500.000 branden per 
jaar: één op de vier van het totaal aantal branden in de Verenigde Staten. Slechts 2% van de 
brandstichting leidt tot een veroordeling (Coalition Against Insurance Fraud 2008). 
 
Ondanks het ontbreken van exacte cijfers kan wel worden vastgesteld dat 
verzekeringsfraude de verzekeraars miljoenen euro’s per jaar kost. Volgens schattingen uit 
onderzoek wordt door schadeverzekeraars op jaarbasis zo’n € 900 miljoen onnodig 
uitgekeerd als gevolg van frauduleuze handelingen (CMC/T11 2005). Dit is ongeveer 15% 
op het totale schadebedrag van € 6 miljard. Het fraudepercentage bij particuliere 
schadeverzekeringen ligt met 20% ruim boven het fraudepercentage van 10% bij zakelijke 
schadeverzekeringen. Volgens onderzoek in de Verenigde Staten naar zorgverzekeringen  
gaat naar schatting van elke zeven dollar die aan gezondheidszorg wordt gespendeerd in 
ieder geval één dollar verloren aan fraude en misbruik (Barrett 1999). Uit onderzoek in 
Canada blijkt dat verzekeringsfraude Canada en haar burgers ongeveer 3 miljard dollar per 
jaar kost (Insurance Bureau of Canada). Tot slot schat The Association of British Insurers 
(ABI) dat frauduleuze claims de verzekeringsmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk 
meer dan 1 miljard pond per jaar kost (Morley e.a. 2006). Een gevolg van 
verzekeringsfraude is dat de premiedruk wordt verhoogd (Van Stigt Thans 2006). In feite 
betaalt iedereen dus mee aan verzekeringsfraude.  
 
Ontwikkelingen 
Recentelijk zijn berichten in de buitenlandse media verschenen dat de huidige economische 
recessie in de wereld ook effect heeft op verzekeringsfraude: in gevallen waarbij wel 
daadwerkelijk schade is geleden, zou de schade worden overdreven en meer worden 
geclaimd. Zo geeft The Coalition Against Insurance Fraud (CIAF) aan dat zij van hun 
achterban doorkrijgen dat er steeds vaker frauduleuze meldingen binnenkomen van 
autodiefstal en brandstichting (NICB 2009). Het eveneens Amerikaanse instituut ‘Insurance 
Information Institute’ zegt de stijging van deze zogenoemde opportunistische fraude al 
terug te zien in haar cijfers (Insurance Information Institute 2009). Zo is het aantal claims 
voor hagelschade in het eerste kwartaal van 2009 met 407% gestegen ten opzichte van 
hetzelfde kwartaal vorig jaar, terwijl de zogenoemde medische slip and fall claims zijn 
gestegen met 77% en brandschade met 76%. Autoschades maken nog steeds het grootste 
deel uit van alle schadeclaims: hierin is in het eerste kwartaal van 2009 een stijging van 
34% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2008 waar te nemen.  
 
 

                                                 
4 www.zorgverzekeraars.nl. 
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4.4 Aanpak verzekeringsfraude 
 
Verzekeringsmaatschappijen in Nederland zijn al enige tijd bezig met het ontwikkelen van 
maatregelen tegen verzekeringsfraude. Zo is reeds in 1998 door het merendeel van de 
verzekeraars het zogenoemde Fraudeprotocol ondertekend, waarin adviserende richtlijnen 
en aanbevelingen zijn opgenomen over verzekeringsfraude. Naar aanleiding hiervan hebben 
de deelnemende verzekeraars fraudecoördinatoren ingesteld en een incidentenregister 
aangelegd voor een tijdige detectie van morele risico’s. De verzekeringsbranche heeft door 
de jaren heen preventieve, detectieve en repressieve maatregelen ontwikkeld die zijn 
gericht op verzekeringsfraude in het algemeen. Daarnaast zijn ook maatregelen getroffen 
tegen de specifieke verschijningsvormen van verzekeringsfraude. Deze maatregelen zijn 
door het Verbond van Verzekeraars in verschillende documenten opgetekend, zoals in het 
Vademecum Fraudebeheersing. Hieronder komen verschillende aangetroffen maatregelen 
aan bod. 
 
Fraudeloket Verzekeringsbedrijf 
Sinds mei 1998 is het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf in werking. Dit loket is op basis van 
afspraken tussen het Verbond van Verzekeraars en het Openbaar Ministerie in het kader 
van de publiek-private samenwerking opgericht.5 Het is ondergebracht bij het Verbond 
voor Verzekeraars. Bij dit loket kunnen door de verzekeraars (vermoedelijke) gevallen van 
verzekeringsfraude worden gemeld. Vanuit het Fraudeloket worden voorkomende gevallen 
gecommuniceerd met politie en justitie. Het doel van het Fraudeloket is om de 
communicatie tussen de betrokken partijen te stroomlijnen en te coördineren. Daarnaast 
heeft het Fraudeloket een informatieve taak, zoals het bijhouden van fraudestatistieken en 
advisering in concrete fraudezaken.  
 
Deltaplan Aanpak Fraude bij Schadeverzekeringen 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de onderzoeken naar de omvang van 
(schade)verzekeringsfraude, heeft het Verbond van Verzekeraars het Deltaplan Aanpak 
Fraude bij Schadeverzekeringen opgesteld (Verbond van Verzekeraars 2006). Dit Deltaplan 
richt zich specifiek op consumentenfraude met schadeverzekeringen door 
verzekeringsnemers en verzekerden. In het Deltaplan wordt een concrete, driedelige 
doelstelling geformuleerd:  
- allereerst een organisatorisch zichtbaar fraudebewustzijn bij de leden van het Verbond van 
Verzekeraars;  
- als tweede een vertienvoudiging van de pakkans;  
- en ten slotte een verdubbeling van de gedetecteerde fraudeomvang.  
 
Fraudebewustzijn 
Het Deltaplan kent vier fraudebeheersingsniveaus: 
• niveau nul: de verzekeraar doet nog heel weinig; 
• niveau één: de verzekeraar is zich bewust van het fraudeprobleem en onderneemt 

(ongestructureerd) enkele activiteiten; 
• niveau twee: de verzekeraar heeft een fraudeafdeling opgericht, die over een aantal 

voorzieningen beschikt en die de juiste bevoegdheden heeft; 
• niveau drie: de verzekeraar heeft zijn systemen zo ingericht dat opvallende zaken 

automatisch uit het systeem worden gefilterd en aansluitend passende acties 
plaatsvinden. 

 

                                                 
5 Zie ook het Fraudeprotocol 1998.  
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Uit het Deltaplan volgt het streven dat medio 2008 alle bedrijven in ieder geval op niveau 
twee en het liefst op niveau drie zitten.6  
 
Vertienvoudiging van de pakkans 
De tweede doelstelling van het Verbond van Verzekeraars is een vertienvoudiging van de 
pakkans. Hierbij kan de objectieve pakkans worden onderscheiden van de gepercipieerde 
pakkans. In repressief opzicht is de objectieve pakkans van belang. In preventief opzicht 
speelt echter de gepercipieerde pakkans een belangrijke rol. Afschrikking (en dus een 
mogelijk preventieve werking) berust enkel op de angst die voortvloeit uit de 
gepercipieerde pakkans (zie onder andere Moerland 2005).  
 
Uit verschillende bronnen blijkt dat de gepercipieerde pakkans voor verzekeringsfraude 
laag is. Zo wordt in het Deltaplan beschreven dat een grote meerderheid van 65-70% van de 
bevolking denkt dat een risicoanalyse bij de verzekeraars goeddeels afwezig is en daardoor 
de pakkans laag. Deze cijfers worden ondersteund door de CVS Consumentenmonitor 2008 
die in opdracht van het Verbond van Verzekeraars is uitgevoerd (Verbond van 
Verzekeraars Centrum voor Verzekeringsstatistiek 2008). Hieruit blijkt dat volgens de 
consument de helft van de Nederlanders wel eens heeft gefraudeerd met verzekeringen. 
Daarnaast geeft 11% van de ondervraagden aan wel eens een geleden schade te hebben 
overdreven of onjuiste of onvolledige informatie te hebben verstrekt bij de aanvraag van 
een verzekering.  
 
Ook de fraudecoördinatoren die naar aanleiding van het Fraudeprotocol bij de verzekeraars 
zijn aangesteld bevestigen dit beeld: de aantoonbaarheid (de werkelijke pakkans) van 
fraude wordt door hen niet heel hoog geschat (Verbond van Verzekeraars 2006). Voor 
particuliere verzekeringen wordt geschat dat bij fraude in de acceptatiefase een 
aantoonbaarheid van 5% bestaat en in de schadeclaimfase 8%. Bij bedrijfsverzekeringen 
liggen deze percentages op respectievelijk 8% en 15%.  
 
Verdubbeling gedetecteerde fraudeomvang 
Gezien de geringe pakkans van verzekeringsfraude, alsmede de hierboven besproken 
bestaande maatschappelijke attitude over deze pakkans (de lage gepercipieerde pakkans), 
kan van afschrikking geen grote preventieve werking worden verwacht. Dat lukt enkel 
wanneer de gepercipieerde pakkans wordt verhoogd. Hiervoor is het onder meer van belang 
om de feitelijke detectiekans van verzekeringsfraude te verhogen.  
 
Vijf projecten 
Om de doelstellingen uit het Deltaplan Aanpak Fraude te bewerkstelligen zijn vijf projecten 
met in totaal 54 acties opgesteld met behulp waarvan deze moeten worden gehaald. Deze 
vijf projecten hebben betrekking op: versterking imago en relatie verzekeraars/bedrijfstak 
met samenleving; versterking sturing en borging van fraudebeheersing; versterking 
fraudepreventie en afschrikking; verbetering processen van risicoanalyse, detectie en 
afdoening; en verbetering van de bewijsbaarheid. 
 
 

                                                 
6 Inmiddels heeft het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude onderzocht in hoeverre verzekeraars 
bezig zijn met het implementeren van fraudebeleid. Het blijkt dat zes van de 40 geënquêteerde 
verzekeraars (die tezamen ongeveer een marktaandeel van 40% hebben) hun fraudebeleid op orde 
hebben zoals de bedoeling is volgens het Deltaplan (niveau 3). Volgens het onderzoek scoort een 
kwart van de verzekeraars onvoldoende op fraudebeleid en doet te weinig aan bijvoorbeeld preventie 
en opsporing (persbericht: ‘Meerderheid schadeverzekeraars heeft fraudebeleid op orde’, het 
Verbond van Verzekeraars 30 juni 2009).  
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Vademecum Fraudebeheersing  
Ter ondersteuning van (de doelstellingen uit) het Deltaplan is door het Verbond van 
Verzekeraars in 2006 het Vademecum Fraudebeheersing opgesteld. Dit Vademecum is een 
naslagwerk over allerlei zaken omtrent verzekeringsfraude. Het geeft onder meer een 
overzicht van geldende en toepasselijke wet- en regelgeving,  geldende gedragscodes en de 
uitgangspunten, inhoud en doelen van het Fraudeprotocol (uit 1998) en het Deltaplan. 
Daarnaast wordt uitleg gegeven over de publiek-private samenwerking, de verschillende 
registratiesystemen en het doen van een melding of aangifte. Tevens wordt aandacht 
besteed aan de verschillende dadertypen van verzekeringsfraude (consumentenfraude, 
interne fraude, intermediairfraude). Per type dader worden mogelijke maatregelen voor 
preventie, detectie en repressie beschreven. Hieronder worden enkele van deze mogelijke 
maatregelen besproken.  
 
Consumentenfraude 
Om fraude door de consument te voorkomen (preventie) wordt door het Vademecum 
verschillende maatregelen voorgesteld. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:  
• niet alleen de claimbehandelaars opleiden voor het herkennen van fraudesignalen, maar 

óók de acceptatiemedewerkers: een goede controle aan de ‘poort’ kan veel fraude 
voorkomen; 

• stimulatie van de bewustwording voor frauderisico’s en het in opleiding en 
werkoverleg bespreekbaar maken daarvan;  

• komen tot een zo concreet mogelijke identificatie van potentiële frauderisico’s en een 
regelmatige evaluatie van de getroffen maatregelen; 

• toetsing van de fraudebestendigheid van het aangeboden product zowel in de 
acceptatiefase als in de claimafhandeling; 

• communicatie van het sanctiebeleid naar de klant. 
 
Daarnaast worden in het Vademecum ook repressieve maatregelen geschetst waar een 
preventieve werking van uit kan gaan, zoals: 
• het opstellen van een duidelijke werkwijze bij de afhandeling van fraudeverdenking; 
• het rapporteren en publiceren over de aanpak en resultaten van fraudebeheersing; 
• het onverkort toepassen van het sanctiebeleid; 
• het melden van de fraude aan het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf en eventueel 

aangeven bij politie. 
 
Interne fraude 
Interne fraude kan volgens het Vademecum Fraudebeheersing 2006 voornamelijk worden 
voorkomen door het screenen van personeel (pre-employment screening), 
functiescheidingen, toegangscontroles, en het hanteren van toegangscodes en 
wachtwoorden. Daarnaast geeft het Vademecum aan dat tijdens functioneringsgesprekken 
met de medewerkers aandacht dient te worden besteed aan integriteit. Er is inmiddels een 
klokkenluidersregeling en er zijn vertrouwenspersonen benoemd. Bovendien is er door het 
Verbond van Verzekeraars een gedragscode ontwikkeld voor verzekeraars in het kader van 
maatschappelijk ondernemen, waarin is opgenomen hoe een verzekeraar zich dient te 
gedragen in verschillende situaties.  
 
Naast deze maatregelen is het ingevolge het Vademecum ook van belang de kwetsbare 
functies in kaart te brengen binnen een verzekeringsmaatschappij. Het is vooral bij deze 
functies van belang om duidelijke richtlijnen te geven en afspraken te maken over wel of 
niet aanvaardbaar gedrag, bijvoorbeeld met behulp van het opstellen van een gedragscode. 
Medewerkers in kwetsbare functies kunnen regelmatig worden getraind op het herkennen 
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en voorkomen van fraude. Tevens kan systematisch aandacht worden besteed aan het 
verhogen van het fraudebewustzijn in de organisatie.  
 
Ook kan een preventieve werking uitgaan van repressie. Daarvoor zijn wel meerdere zaken 
van belang, zoals: 
• het bekendmaken van (interne) gedragsregels en het laten ondertekenen door een 

werknemer wanneer hij in dienst treedt; 
• het nemen van passende maatregelen wanneer wordt vastgesteld dat een medewerker 

betrokken is bij interne fraude; 
• het aangeven van bewezen fraude bij de politie volgens de daartoe tussen het Openbaar 

Ministerie en het Verbond van Verzekeraars gemaakte afspraken; 
• het in kennis stellen van de eigen organisatie van het incident en de gevolgen hiervan 

(bijvoorbeeld aangifte en ontslag). 
 
Intermediairfraude 
Om intermediairfraude te voorkomen en te bestrijden dient in ieder geval aandacht te 
worden besteed aan het aanstellings- en controlebeleid voor tussenpersonen (de 
intermediairs), aldus het Verbond van Verzekeraars. Daarbij is het niet alleen van belang 
bij de acceptatie en aanstelling van een tussenpersoon te screenen, maar ook om blijvend 
systematische controles uit te voeren. Door het monitoren kunnen eventuele incidenten in 
kaart worden gebracht en worden bijgehouden. Eventuele fraudegevallen waarbij 
intermediairs betrokken zijn, dienen te worden gemeld bij het Fraudeloket 
Verzekeringsbedrijf van het Verbond van Verzekeraars. Hier kan ook worden gecheckt of 
de intermediair bekend en betrokken is bij eventuele eerdere fraudezaken. De aangestelde 
fraudecoördinator speelt bij alle checks een belangrijke rol. Bij deze procedures is het van 
belang niet van de intern afgesproken procedures af te wijken.  
 
Tevens bestaan er diverse repressieve maatregelen wanneer er sprake is van 
intermediairfraude. Wanneer intermediairfraude wordt geconstateerd, dan dient hiervan 
aangifte te worden gedaan. Tevens dient door een verzekeringsbedrijf melding te worden 
gemaakt aan de betrokken toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM). Ook wordt het incident in databasen geregistreerd, zoals in het 
indicentenregister van de verzekeraar en het Fraudeloket Verzekeringsbedrijf.  
 
Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude 
Naast het opstellen van een Deltaplan heeft het Verbond van Verzekeraars begin 2007 het 
Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) opgericht. Het CBV regisseert voor de 
totale bedrijfstak een brancheoverstijgende aanpak van fraude en is het aanspreekpunt voor 
(individuele) verzekeraars en andere stakeholders.7  
 
Eén van de doelstellingen van het CVB is om de beleidsmatige en operationele activiteiten 
van fraudebestrijding af te stemmen met de leden van het Verbond. Hierbij richt het  CVB 
zich onder meer op justitiële zaken en de publiek-private samenwerking.  
 
Justitiële zaken 
Justitiële Zaken is verantwoordelijk voor de belangenbehartiging in lopende (fraude)zaken. 
Hiervoor is door het Verbond van Verzekeraars een aantal hoofdtaken aan Justitiële Zaken 
toebedeeld, zoals: het registreren en analyseren van fraudemeldingen en vermoedens 
daarvan; het functioneren als een centraal coördinatiepunt voor verzekeraars, politie en 
justitie; indien wenselijk het organiseren van overleg met het Fraudemeldpunt in Zwolle; 

                                                 
7 www.fraudeportal.nl.  
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het ondersteunen van de leden van het Verbond bij pre-employment screening in het geval 
van integriteitsgevoelige functies. 
 
Publiek-private samenwerking 
Het CVB hanteert als uitgangspunt dat de leden van het Verbond primair fraudepreventief 
optreden; zowel individueel als collectief. Wanneer in het geval van overlappende belangen 
contact dient te worden gezocht met andere bedrijfstakken en/of de overheid, treedt het 
CVB als vertegenwoordiger op namens de verzekeringsbranche.  
 
Registratiesystemen en informatie-uitwisseling 
Om meer inzicht te krijgen in (potentiële) gevallen van verzekeringsfraude, waardoor 
mogelijke toekomstige fraude kan worden voorkomen, worden door de verzekerings-
maatschappijen verschillende registratiesystemen gebruikt. Zo bestaat sinds 1985 het 
Centraal Informatie Systeem (CIS) waarmee informatie tussen verzekeraars onderling én 
tussen verzekeraars, politie en justitie kan worden uitgewisseld. CIS is een zelfstandige 
instelling die is opgericht door de gezamenlijke verzekeringsmaatschappijen. In het CIS 
zijn verschillende soorten gegevens opgenomen, bijvoorbeeld over schademeldingen, 
opzeggingen door de verzekeringsmaatschappij, eigenaren en bestuurders van onverzekerde 
motorvoertuigen die bij een aanrijding zijn betrokken, en andere speciale meldingen (de 
zogenoemde zwarte lijst). Informatie over fraude wordt door de stichting CIS beheerd in 
het Fraude en Informatie Systeem Holland (FISH).  
 
Verwijzingsregisters 
Naast registratiesystemen beschikken verzekeringsmaatschappijen tevens over een 
Incidentenregister waarin (onder voorwaarden) incidenten worden vastgelegd.8 Onder 
incidenten kan worden verstaan: ‘een gebeurtenis, waaronder begrepen vermeende 
ontoelaatbare gedragingen van een persoon of personen als gevolg waarvan de integriteit en 
veiligheid van de financiële instelling in het geding is’.9 Aan dit Incidentenregister zijn 
twee verwijzingsindices gekoppeld om gegevens uit dit register te kunnen delen met andere 
financiële instellingen. Allereerst is er een zogenoemd Intern Verwijzingsregister (IVR). De 
gegevens van het Incidentenregister die hierin zijn opgenomen zijn zichtbaar voor het eigen 
bedrijf en/of concern. Daarnaast bestaat een Extern Verwijzingsregister (EVR). Gegevens 
uit dit register kunnen ook door andere leden van de branchevereniging worden 
geraadpleegd. Voor de opname van gegevens in het EVR gelden zwaardere criteria dan 
voor de opname van gegevens in het IVR.  
 
Wanneer wordt vastgesteld dat verzekeringsfraude is gepleegd volgt een aantal sancties. 
Naast het niet uitkeren van de (gefingeerde, gemajoreerde of geënsceneerde) schade, het 
eventueel verhalen van de gemaakte kosten en het beëindigen van de verzekering, wordt de 
fraudeur ook in het IVR en EVR geregistreerd. Dit heeft tot gevolg dat de fraudeur (en 
eventueel zijn huisgenoten) voor een bepaalde tijd kan (kunnen) worden uitgesloten van het 
afsluiten van een verzekering.10  
 
 

                                                 
8 Voor het vastleggen van incidenten en dossiers zijn speciaal ontwikkelde softwareprogramma’s 
ontwikkeld, zoals Facts!. Met behulp van dergelijke software kunnen gestructureerd gegevens 
worden vastgelegd over personen, bedrijven, objecten en goederen alsmede de kosten, de bewerkers 
en de gebeurtenissen van ieder incident.  
9 www.nvb.nl. Factsheet Incidentwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. 
10 Ter illustratie: uit gegevens van verzekeraar Achmea blijkt dat in 2008 10.000 incidenten zijn 
geregistreerd in het Incidentenregister. In 6.000 van deze zaken is sprake van aantoonbare fraude. De 
opgespoorde schade bedraagt hierbij veertig miljoen euro, aldus Achmea. 
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Pilot publiek-private informatie-uitwisseling 
In het kader van het eerste project van het eerste Actieplan Veilig Ondernemen (AVO 1) 
van het Nationaal Platvorm Criminaliteitsbeheersing (NPC) is een pilot publiek-private 
informatie-uitwisseling gestart. Deze pilot is gericht op informatie-uitwisseling bij branden 
ten behoeve van de detectie en afhandeling bij brandstichting met het oogmerk 
(verzekerings)fraude. Het doel van de pilot is dat ervaring kan worden opgedaan met de 
ruimere mogelijkheden die de nieuwe Wet op de politiegegevens biedt om informatie met 
derden te delen en samen te werken. Bij vermoedens van fraude lichten de betrokken 
partijen elkaar in. Op die manier wordt gebruik gemaakt van elkaars informatie om tot een 
zo optimaal mogelijke waarheidsvinding te komen. Daarnaast zijn in de pilot afspraken 
gemaakt over het doen van aangifte van geconstateerde fraudes. De deelnemende partijen 
zijn de deelnemers van het Handhavingarrangement en daarnaast het Korps Limburg-
Noord, Korps Limburg-Zuid en het Verbond van Verzekeraars. De uitvoering vindt plaats 
op basis van een hiertoe door betrokken partijen ondertekend gezamenlijk convenant. Deze 
pilot duurt in beginsel twee jaar.  
 
Toolbox schadeverzekeringsfraude 
Hierboven zijn verschillende preventieve maatregelen besproken die zijn genomen tegen 
verzekeringsfraude. Naast deze algemene preventieve maatregelen tegen verzekerings-
fraude bestaan ook preventieve maatregelen die specifiek zijn gericht op verschillende 
verschijningsvormen van verzekeringsfraude. Zo heeft het Verbond van Verzekeraars naar 
aanleiding van het Deltaplan Aanpak Fraude bij Schadeverzekeringen een zogenoemde 
toolbox ontwikkeld die aan alle bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten 
verzekeringsmaatschappijen beschikbaar is gesteld en is gericht op de aanpak van schade-
verzekeringsfraude (Verbond van Verzekeraars 2007). In deze toolbox wordt aan 
verschillende aspecten van fraude met schadeverzekeringen aandacht besteed.  
 
Indicatoren 
Allereerst gaat de toolbox in op indicatoren van fraude met schadeverzekeringen. Naast 
algemene indicatoren die kunnen wijzen op fraude, wordt ook per soort schadeverzekering 
(motorrijtuigverzekering, brandverzekering, transport-verzekering, reisverzekering 
enzovoorts) een lijst gepresenteerd met fraude-indicatoren. Daarnaast wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de fraude die gepleegd kan worden bij het aangaan van de 
verzekering en de fraude die plaats kan vinden bij het indienen van een schadeclaim. Aan 
de verschillende fraude-indicatoren kunnen vervolgens aan de hand van de in de toolbox 
aanwezige checklisten risicopunten worden toegekend om zo een fraudeanalyse uit te 
voeren.  
 
Projecten Deltaplan 
Zoals eerder aangegeven, zijn in het Deltaplan vijf projecten opgezet teneinde de drie in het 
Deltaplan omschreven doelstellingen te halen. In de toolbox wordt voor ieder van deze vijf 
projecten een beschrijving gegeven van mogelijke verschillende instrumenten voor 
fraudepreventie en fraudedetectie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan checklisten 
die inzicht geven in: de mate van fraudebeheersing binnen de verzekeringsmaatschappij 
(ook in het kader van de productontwikkeling); het imago van de betreffende 
verzekeringsmaatschappij; en bijvoorbeeld de stand van zaken rondom de ethiek en 
communicatie. Daarnaast worden bijvoorbeeld ook adviezen gegeven over de inrichting en 
de inhoud van de aanvraag- en aangifteformulieren. Tevens geeft de toolbox handreikingen 
over de inrichting van (geautomatiseerde) fraudedetectie en risicoanalyses.  
 
Overige maatregelen 
De bovengenoemde acties en (preventieve) maatregelen zijn niet uitputtend. Naast deze 
maatregelen zijn door de verzekeringsbranche en overige betrokkenen nog verschillende 
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andere maatregelen genomen op de gebieden van preventie, detectie en repressie. Zo geldt 
sinds januari 2005 voor alle financiële instellingen en hun koepelorganisaties het Protocol 
Incidentwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Dit door het College Bescherming 
Persoonsgegevens gefiatteerde systeem koppelt verschillende registraties ter voorkoming 
van misbruik van producten, diensten en structuren. Tevens is voor financiële instellingen 
een opleiding tot fraude-expert ontwikkeld: de Opleiding fraudebeheersing financiële 
instellingen bij het Nederlands Instituut voor het Bank, Verzekerings- en Effectenbedrijf.11 
Daarnaast is een Fraudemeldpunt van het Openbaar Ministerie opengesteld voor 
verzekeringsfraude (Fraudemeldpunt Noord Oost Nederland). Dit Fraudemeldpunt 
verzamelt fraudesignalen, analyseert deze en vult de informatie aan. In overleg met de 
betreffende opsporingsinstantie stelt dit Fraudemeldpunt vervolgens de prioriteiten vast in 
de uit te voeren opsporingsonderzoeken.  
 
Tevens zijn ontwikkelingen waar te nemen in de opleidingen die zijn ontwikkeld door 
financiële instellingen. Zo zijn leergangen ontworpen voor coördinatoren fraudebeheersing 
en toedrachtonderzoeker. Daarnaast is door het Nederlands Instituut voor Register Experts 
(NIVRE) een register ontwikkeld waarin registerexperts en risicodeskundigen zich in 
kunnen laten opnemen. Hiervoor dienen zij wel aan enkele eisen te voldoen. Zo moet de 
expert al drie jaar als zodanig werkzaam zijn en moet hij bepaalde opleidingen hebben 
gevolgd om in aanmerking te komen voor inschrijving in het register voor registerexperts.   
 
Buitenland 
Ook in buitenlandse literatuur komen diverse preventieve maatregelen naar voren die 
inmiddels (voornamelijk in de Verenigde Staten) zijn genomen in de strijd tegen 
verzekeringsfraude. Een groot aantal is vergelijkbaar met de hierboven beschreven 
Nederlandse maatregelen. Daarnaast zijn ook maatregelen aangetroffen die in Nederland 
nog niet zijn vermeld. Zo heeft de Coalition Against Insurance Fraud (CAIF) in de 
Verenigde Staten een publiciteitscampagne opgestart om het publieke (negatieve) standpunt 
over verzekeringsmaatschappijen te veranderen. Hierbij is ook de zogenoemde ‘Insurance 
Fraud Hall of Shame’ opgericht, waarin enkele grote fraudeurs worden belicht. Hiermee 
wordt de consument gewezen op de gevolgen van het plegen van fraude voor de economie 
en wordt getracht een groter bewustzijn te bewerkstelligen over fraude in het algemeen (Jay 
2003).12 Voor de publiciteitscampagne heeft de CIAF folders gemaakt die burgers bewust 
moeten maken van verzekeringsfraude. Naast voorbeelden en de gevolgen van 
verzekeringsfraude wordt de burger ook voorgelicht over preventieve maatregelen die zij 
zelf kunnen nemen om verzekeringsfraude te voorkomen.  
 
 
4.5 Good en bad practices uit interviews en focusgroepen 
 
Zoals uit de voorgaande paragraaf blijkt, is de verzekeringsbranche al enige tijd bezig met 
de ontwikkeling van preventieve maatregelen. Volgens diverse geïnterviewde 
sleutelinformanten en deelnemers van de focusgroepen hebben verschillende van deze 
maatregelen een positief effect gehad op de preventie (en detectie) van verzekeringsfraude. 
Hier wordt kort op deze positieve ervaringen ingegaan, waarbij in sommige gevallen tevens 
enkele kanttekeningen worden geplaatst.  
 
                                                 
11 Ook in Amerika bestaat een speciale opleiding tot fraude-expert. Deze sinds 2001 bestaande 
‘National Insurance Crime Training Academy’ is opgericht in samenwerking met onder andere het 
Federal Bureau of Investigation en het National Insurance Crime Bureau.  
12 Het CIAF is in 1993 opgericht in de Verenigde Staten. Het is een nationaal verbond van onder 
meer consumentenorganisaties, overheden en verzekeraars. 
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Deltaplan 
Doorgaans wordt door de sleutelinformanten en de deelnemers aan de focusgroep positief 
op het door het Verbond van Verzekeraars opgestelde Deltaplan gereageerd. Alhoewel 
volgens meerdere respondenten nog lang niet alle doelstellingen uit het Deltaplan zijn 
gerealiseerd, heeft het zeker wel zin gehad volgens de betrokkenen. Door het Deltaplan is 
er hernieuwde aandacht gekomen voor fraudebestrijding binnen de verzekeringsbranche, 
waarmee fraudebestrijding ook weer als discussiepunt op de agenda is komen te staan. Het 
is echter wel zaak dat de aandacht voor fraude continueert: meerdere respondenten geven 
aan dat wanneer binnen een verzekeringsmaatschappij tijdelijk minder aandacht aan 
fraudebestrijding wordt besteed een interne terugloop in het aantal fraudemeldingen is waar 
te nemen.  
 
Verschillen tussen verzekeraars 
Uit de gesprekken en de focusgroepen blijkt dat er nogal wat verschillen bestaan in het 
fraudebewustzijn tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen onderling. Niet elke 
verzekeringsmaatschappij heeft alle doelstellingen uit het Deltaplan actief nagestreefd. Zo 
is in het Fraudeprotocol afgesproken dat er bij elke verzekeraar fraudecoördinatoren 
worden aangesteld. Alhoewel dit op papier wel is gebeurd, lijkt de invulling door de 
verzekeraars nogal van elkaar te verschillen: de ene verzekeraar heeft bijvoorbeeld alleen 
één persoon benoemd tot fraudecoördinator waar de andere verzekeraar een hele 
fraudeafdeling heeft opgericht. Er bestaan geen duidelijke voorschriften voor de inrichting 
van een fraudedivisie, aldus de respondenten. Respondenten verwijzen hierbij ook naar de 
praktijk in Amerika: daar heeft iedere verzekeraar een georganiseerde ‘investigation unit’, 
waarvan de werknemers in het bezit moeten zijn van bepaalde diploma’s.  
 
De mate waarin binnen de verzekeringsmaatschappij aandacht bestaat voor 
verzekeringsfraude is volgens de betrokkenen met name afhankelijk van de mate waarin het 
management hiervoor aandacht heeft. Uit de verhalen van de gesproken 
fraudecoördinatoren blijkt dat niet elk management hetzelfde niveau van fraudebewustzijn 
heeft. Dit komt volgens de respondenten onder meer doordat er een zekere vrijblijvendheid 
bestaat over het invoeren van fraudebestrijgdingsmaatregelen. Deze intern ervaren 
vrijblijvendheid over fraudebeheersing en fraudebestrijding komt ook uit eerder onderzoek 
naar voren (CMC/T11 2005).13 Een mogelijke oplossing die hiervoor in de focusgroep is 
aangedragen, is het geven van positieve aandacht in de media aan 
verzekeringsmaatschappijen die actief zijn in fraudebestrijding. Hierdoor zullen mogelijk 
ook andere verzekeringsmaatschappijen meer fraudebewust worden.  
 
Instrumenten 
De door het Deltaplan en Vademecum Fraudebeheersing 2006 gegenereerde instrumenten, 
zoals de checklisten, worden doorgaans door de betrokkenen als goed bruikbaar en nuttig 
ervaren. Op de checklisten staat volgens de gebruiken uitgebreid aangegeven hoe een 
bepaald geval kan worden gecontroleerd en hoe de uitkomsten kunnen worden beoordeeld. 
Alhoewel het Deltaplan in principe voor schadeverzekeringen is opgesteld, zijn de 
instrumenten breder toepasbaar. Een groot aantal instrumenten kan ook worden gebruikt bij 
andere verzekeringen dan schadeverzekeringen. 
 
Sanctiesysteem 
Men is eveneens tevreden over het eigen sanctioneringssysteem. Wanneer 
verzekeringsfraude wordt ontdekt, wordt in principe een aantal acties ondernomen: de 
claim wordt niet uitgekeerd; eventueel wordt de verzekering aangepast of opgezegd; er 
                                                 
13 CMC/T11 is een onderzoeksbureau dat onderzoek doet naar en adviseert over compliance en 
fraudebeheersing.  
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wordt melding van de fraude gedaan in verschillende systemen, waaronder het EVR, 
waardoor het zo kan zijn dat de fraudeur (en soms ook zijn gezin) zich in Nederland 
moeilijk (tegen een hoge premie) of niet meer kan verzekeren; en eventueel worden door de 
verzekeringsmaatschappij gemaakte kosten op de fraudeur verhaald. Met name de 
vermelding in de registratiesystemen wordt volgens de respondenten door fraudeurs als 
problematisch ervaren. Wil de werking van deze maatregel echter preventief zijn dan moet 
de potentiële fraudeur op de hoogte zijn van deze maatregel. De maatregel wordt doorgaans 
door de verzekeringsmaatschappijen vermeld in de polisvoorwaarden. Niet iedereen leest 
deze polisvoorwaarden goed door, waardoor de maatregel nu nog geen algemene 
bekendheid geniet. 
 
Fraudedetectiesystemen 
Daarnaast wordt door sommigen gewezen op ontwikkelingen in fraudedetectiesystemen.  
Met de ontwikkeling van ICT komen er ook steeds meer mogelijkheden voor geavanceerde 
software die kan helpen bij de detectie (en mogelijke preventie) van verzekeringsfraude. In 
Nederland zijn meerdere bedrijven die dergelijke geavanceerde software ontwikkelen en 
aanbieden. Enkele verzekeraars geven aan met dergelijke nieuwe systemen te werken die 
zeer behulpzaam zijn bij de detectie van fraude. 
 
In een fraudedetectiesysteem worden indicatoren opgenomen die kunnen wijzen op de 
aanwezigheid van fraude. Deze indicatoren worden gemeten aan de hand van kennisregels. 
Aan de verschillende indicatoren kan een verschillende zwaarte worden toegekend. 
Vervolgens worden de indicatoren gecombineerd met informatie uit verschillende 
databanken (zoals EVS), waardoor een risicoprofiel ontstaat voor de aanwezigheid van 
(toekomstige) verzekeringsfraude. Wanneer een aanvraag voor een verzekering bij een 
verzekeraar binnen komt, kan de verzekeraar deze aanvraag door middel van een dergelijk 
fraudesysteem toetsen. De uitkomst van deze toetsing kan aanleiding geven de betreffende 
aanvraag of claim aan een nader onderzoek te onderwerpen. Bij dergelijke fraudesystemen 
is het wel van belang om constant alert te blijven. Fraude is immers een dynamisch delict, 
dat zich steeds aanpast aan de geldende situatie. Dat betekent dat ook de fraude-indicatoren 
steeds aan de geldende situatie moeten worden aangepast.  
 
Ook andere branches maken in toenemende mate gebruik van dergelijke ontwikkelingen in 
ICT-mogelijkheden. Zo passen ook andere financiële instellingen (zoals banken) steeds 
vaker deze nieuwe technieken toe.     
 
Publiek-private samenwerking 
Alhoewel al meerdere jaren aandacht bestaat voor publiek-private samenwerking, komt uit 
de gesprekken naar voren dat de wederzijdse verwachtingen van de publieke sector over de 
private sector en vice versa niet overeenkomen (zie ook Ministerie van Justitie 2007). 
Marktpartijen vinden dat zij ondernemend zijn geweest in hun aanpak van 
verzekeringsfraude, maar dat zij in de verdere aanpak ook afhankelijk zijn van politie en 
justitie. Alle betrokkenen zijn positief over de samenwerking zoals die heeft 
plaatsgevonden bij de pilot reisverzekeringsfraude uit 2003-2004. Deze pilot is destijds 
uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de Bovenregionale Recherche Noord Oost 
Nederland, het Openbaar Ministerie Zwolle en de verzekeringsbranche. De pilot was 
gericht op de bestrijding van kleinschalige verzekeringsfraude met reisverzekeringen. 
Wanneer een verzekeraar destijds op basis van een dossier kon aantonen dat door de 
verzekerde gefraudeerd was met de reisverzekering, stuurde de verzekeraar dit dossier door 
naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie beoordeelde het dossier vervolgens 
op aannemelijkheid (zonder dat hiervoor een proces-verbaal nodig was). Vervolgens bood 
het Openbaar Ministerie de fraudeur een schikkingsvoorstel aan. Volgens betrokkenen is 
ongeveer in 80% tot 90% van de gevallen de transactie aanvaard en betaald. In de gevallen 
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waarin het schikkingsvoorstel niet werd aanvaard, is de verdachte alsnog gehoord door de 
Bovenregionale Recherche. Respondenten geven aan dat op deze wijze op een relatief 
eenvoudige manier fraudezaken kunnen worden afgedaan. Deze pilot heeft tot op heden 
echter geen vervolg gekregen. Alhoewel de betrokkenen de exacte reden hiervoor niet 
kunnen aangeven, worden als mogelijke oorzaken een andere prioriteitenstelling en 
personeelswisselingen binnen het Openbaar Ministerie genoemd.  
 
Van een operationele informatie-uitwisseling tussen politie, justitie en marktpartijen is nu 
nog geen sprake. Inmiddels is wel de wetgeving dusdanig aangepast dat samenwerking 
beter mogelijk is.14 De beschreven pilot in Limburg (informatie-uitwisseling over branden) 
is wel gericht op verbetering hiervan, maar van structurele informatie-uitwisseling tussen 
publieke en private partijen is geen sprake. Alhoewel het proces van samenwerking en 
informatie-uitwisseling moeizaam blijft verlopen, wordt het belang hiervan door alle 
betrokkenen (zowel de private als de publieke partijen die zijn geïnterviewd) nog steeds 
benadrukt. Het algemene motto tijdens de gesprekken en ook zeker tijdens de focusgroepen 
is dat fraude alleen kan worden aangepakt wanneer alle betrokken partijen samenwerken. 
Allen zijn dan ook van mening dat hier blijvend op moet worden ingezet. 
 
Registratiesystemen 
Binnen de verzekeringsbranche bestaan verschillende registratiesystemen. Alhoewel het 
bestaan ervan als good practice wordt gezien, wordt zowel in de focusgroepen als de 
interviews aangegeven dat de systemen nog niet optimaal werken. Allereerst wordt door 
respondenten aangegeven dat de mogelijkheden van de registratiesystemen niet ten volle 
worden benut. Een voorbeeld hiervan is dat niet iedere verzekeraar regelmatig en 
nauwkeurig incidenten in het EVS registreert.  
 
Daarnaast zijn de gegevens in het EVS momenteel alleen beschikbaar binnen de branche 
zelf, terwijl het aanvankelijk de bedoeling was dat een uitwisseling van deze gegevens 
tussen de verschillende financiële instellingen zou plaatsvinden op basis van het Protocol 
Incidentwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.15 Naast het ontbreken van de 
bereidheid tot het delen van informatie tussen de financiële instellingen onderling zijn ook 
niet alle registraties kwantitatief en kwalitatief op orde, hetgeen uitwisseling van informatie 
bemoeilijkt. De problemen met onderlinge informatie-uitwisseling komen ook uit eerder 
onderzoek naar voren (CMC/T11 2005).   
 
Tijdens gesprekken en tijdens de focusgroep wordt gewezen op de mogelijkheid van het op 
een andere manier gebruik maken van elkaars systemen zonder tegen de barrières van het 
College Bescherming Persoonsgegevens aan te lopen. Dit kan bijvoorbeeld door het 
gebruik maken van de zogenoemde VerzekeringsRing.16 De VerzekeringsRing is een 
combinatie van computerprogramma’s en datacommunicatie voor het delen van polis- 
schade- en uitkeringsgegevens tussen verzekeringsmaatschappijen. Hiervoor wordt 
informatie van een verzekeringsmaatschappij versleuteld en geplaatst in een zogenoemde 
schaduwdatabank. De versleutelde waardes (die niet tot personen herleidbaar zijn) worden 
vervolgens in de schaduwdatabank met elkaar vergeleken, waardoor er geen uitwisseling 
van persoonsgegevens plaatsvindt, maar een vorm van matching. Wanneer Z dan 
bijvoorbeeld een levensverzekering wil afsluiten bij verzekeringsmaatschappij A, maar ook 
al een levensverzekering heeft afgesloten bij verzekeringsmaatschappij B, kan A dit door 

                                                 
14 De Wet op de Politiegegevens is op 1 januari 2008 in werking getreden. 
15 Dit door het College Bescherming Persoonsgegevens gefiatteerde systeem koppelt verschillende 
registraties ter voorkoming van misbruik van producten, diensten en structuren. 
16 www.factsring.nl.  
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middel van matching van zijn eigen gegevens met gegevens van de andere maatschappijen 
constateren.   
 
Melding en aangifte 
Uit de meeste gesprekken met sleutelinformanten blijkt dat ontevredenheid bestaat over de 
werking van het FRIS. Volgens respondenten is er een patstelling tussen de verschillende 
betrokken partijen. Politie en justitie pakken niet alle zaken op, hetgeen gezien de 
beschikbare capaciteit vaak ook niet mogelijk is. Aan de andere kant komen niet alle 
fraudegevallen in het FRIS terecht, waardoor bij politie en justitie minder inzicht bestaat in 
de aard en omvang van verzekeringsfraude. Door het lage aantal meldingen en aangiften 
krijgt het vervolgens niet de politieke en beleidsmatige aandacht die het wel zou moeten 
krijgen. 
 
Door alle respondenten (zowel vanuit de branche als vanuit justitie) wordt daarnaast 
aangegeven dat het aangifteproces doorgaans moeizaam verloopt. Allereerst is niet altijd 
duidelijk in welke plaats aangifte moet worden gedaan. Bovendien kost het voorbereiden 
van een aangifte veel tijd. Lang niet in alle gevallen wordt daarom aangifte gedaan. De wel 
aangegeven fraudegevallen zijn vaak erg complex. Volgens enkele respondenten vanuit de 
branche en vanuit justitie is onvoldoende expertise en capaciteit aanwezig bij de politie om 
aangiften op te nemen van fraudegevallen, vooral van de meer complexe fraudegevallen. 
Daarnaast leiden de zaken waarvan wel een aangifte wordt opgenomen en die wel worden 
opgepakt volgens deze respondenten vaak tot langlopende en onoverzichtelijke procedures. 
Doordat de repressie van verzekeringsfraude volgens de verzekeringsbranche te wensen 
overlaat, gaat hier ook geen preventieve werking van uit. Tevens houdt dit de objectieve en 
gepercipieerde pakkans laag.  
 
 
4.6 Aandachtspunten toekomstige aanpak 
 
Uit voorgaande blijkt dat fraude met verzekeringen al een geruime tijd aandachtspunt is 
binnen de branche. Inmiddels zijn al verschillende maatregelen getroffen om 
verzekeringsfraude tegen te gaan. Tijdens de focusgroepen en de interviews zijn naast de 
eerder besproken maatregelen ook aandachtspunten aangedragen die een rol spelen in de 
toekomst.  
 
Houding consument 
Een algemeen knelpunt in de aanpak van verzekeringsfraude is de houding van de 
consument. De consument geeft aan over het algemeen weinig te merken van de 
fraudebestrijding van verzekeraars (Verbond van Verzekeraars 2008) met als gevolg dat 
zowel de objectieve als de gepercipieerde pakkans laag is. Consumenten zien fraude vaak 
als een alibi voor de verzekeraars om hun premies te verhogen. Ook is het merendeel van 
de consumenten van mening dat verzekeringsfraude een gevolg is van de wijze waarop 
verzekeraars hun klanten behandelen. Door een dergelijke houding ziet de consument het 
niet direct als een strafbaar feit wanneer geleden schade wordt aangedikt. Het is de 
consument niet altijd duidelijk dat dergelijk gedrag kan worden bestempeld als fraude. Om 
het aantal fraudegevallen omlaag te krijgen is daarvoor ook een groter fraudebewustzijn bij 
de consument noodzakelijk.   
 
Oplossingen voor dit lage fraudebewustzijn van de consument die door de respondenten 
worden aangedragen en waarop toekomstige maatregelen kunnen zijn gericht, zijn 
imagoverbetering van de verzekeringsmaatschappijen en het verhogen van de 
(gepercipieerde) pakkans. Beide doelen zouden bijvoorbeeld te bereiken zijn door een grote 
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mediacampagne van verzekeringsmaatschappijen over fraudebestrijding waarbij aandacht 
wordt besteed aan succesverhalen van fraudepreventie, fraudedetectie en frauderepressie. 
Een kanttekening die hierbij door de betrokkenen wordt geplaatst, is dat een dergelijke 
campagne wel op een zorgvuldig gekozen moment moet plaatsvinden.   
 
Verschil in niveau 
Uit de verhalen van de gesproken fraudecoördinatoren blijkt dat niet elk management 
hetzelfde niveau van fraudebewustzijn heeft. Dit komt volgens de respondenten onder meer 
doordat er een zekere vrijblijvendheid bestaat over het invoeren van fraudebestrijdings-
maatregelen. Deze intern ervaren vrijblijvendheid over fraudebeheersing en 
fraudebestrijding komt ook uit eerder onderzoek naar voren (CMC/T11 2005).17 Een 
mogelijke oplossing die hiervoor in de focusgroep is aangedragen, is het geven van 
positieve aandacht in de media aan verzekeringsmaatschappijen die actief zijn in 
fraudebestrijding. Hierdoor zullen mogelijk ook andere verzekeringsmaatschappijen meer 
fraudebewust worden.  
 
Commercieel belang  
Verzekeringsinstellingen zijn commerciële instellingen. Dit betekent dat de verzekeraars 
hun producten zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk willen maken en houden voor de 
consument. Volgens de meeste respondenten en focusgroepdeelnemers is aandacht voor de 
fraudegevoeligheid van een product tijdens het ontwikkelingsproces van het product zeer 
belangrijk. Dit kan echter worden tegengewerkt door het commerciële belang dat 
verzekeringsmaatschappijen hebben. Wanneer door preventieve maatregelen te hoge 
drempels worden opgeworpen voor het aangaan van een verzekeringsovereenkomst, zullen 
de producten minder vaak worden afgenomen. 
  
Daarnaast hebben verzekeringsmaatschappijen niet altijd een belang bij het ontdekken van 
fraude. Wanneer onregelmatigheden in de claim worden aangetroffen, waardoor de 
verzekeringsmaatschappij de claim niet hoeft uit te betalen, is het voor veel maatschappijen 
daarmee afgedaan. Niet alle maatschappijen zien een meerwaarde in het doorzetten en het 
opstarten van een fraudeonderzoek zodat fraude kan worden vastgesteld. Er zal dus altijd 
een spanningsveld blijven bestaan tussen het commerciële aspect en de preventieve 
drempels die opgeworpen kunnen worden, waarbij het commerciële belang in veel gevallen 
voor de fraudebestrijding dreigt te gaan. Deze commerciële belangen, alsmede een 
uitgebreide modus operandi van verzekeringsfraude, maken de aanpak van 
verzekeringsfraude zeer complex. De mogelijkheden voor de aanpak zijn immers 
afhankelijk van vele verschillende belangen die een rol spelen.  
 
Een ander soort commercieel spanningsveld is er bij interne fraude.18 Aan de ene kant 
willen verzekeringsmaatschappijen betrouwbaar overkomen, maar aan de andere kan moet 
dan ook bekendheid worden gegeven aan de problematiek van de interne fraude die 
plaatsvindt bij een verzekeringsmaatschappij. Momenteel wordt door verzekerings-
maatschappijen zelden in de media aandacht gegeven aan gevallen van interne fraude.  
  
 

                                                 
17 CMC/T11 is een onderzoeksbureau dat onderzoek doet naar en adviseert over compliance en 
fraudebeheersing.  
18 Zie onder andere Verbond van Verzekeraars (2009). 
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4.7 Rationele keuzemodel en verzekeringsfraude 
 
Met de ontwikkeling van effectieve maatregelen die zijn gericht op de kosten en de baten 
van verzekeringsfraude kan verzekeringsfraude in de toekomst beter worden voorkomen. 
Verzekeringsfraude is al geruime tijd een aandachtspunt binnen de verzekeringsbranche. In 
de voorgaande paragrafen zijn diverse maatregelen aan bod gekomen die reeds zijn 
genomen in de strijd tegen verzekeringsfraude. Daarnaast zijn ook aandachtspunten 
besproken die betrekking hebben op mogelijke maatregelen in de toekomst. In hoofdlijnen 
hebben deze maatregelen voornamelijk betrekking op: 
- de verbetering van de samenwerking en de onderlinge communicatie; 
- de stimulatie van het fraudebewustzijn; 
- de ontwikkeling van instrumenten en registratiesystemen. 
 
Hieronder worden, op vergelijkbare wijze als bij faillissementsfraude, aan de hand van het 
rationele keuzemodel de eerder beschreven (mogelijke) maatregelen meer systematisch 
ingedeeld.  
 
Onvoorwaardelijk materiële kosten 
Verscheidene van de door de branche genomen maatregelen hebben betrekking op het 
verhogen van de onvoorwaardelijk materiële kosten. De meeste (mogelijke) maatregelen 
zijn bij de aanpak van verzekeringsfraude gericht op deze vorm van kostenverhoging. 
 
Zo zijn de onvoorwaardelijk materiële kosten verhoogd door een betere samenwerking en 
communicatie tussen verzekeringspartijen onderling en met andere stakeholders. Deze 
samenwerking heeft onder andere vorm gekregen in het Centrum Bestrijding 
Verzekeringsfraude. 
 
Tevens is binnen de branche veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van verschillende 
instrumenten voor fraudebestrijding. Zo zijn in de Toolbox schadeverzekeringsfraude 
indicatoren en checklisten voor fraude met schadeverzekeringen opgenomen. Tevens zijn 
verschillende softwaretoepassingen en fraudedetectiesystemen ontwikkeld. Uit de 
focusgroepen komt naar voren dat in de toekomst nog meer aan deze zogenoemde target 
hardening kan worden gedaan. Dat wil zeggen dat verzekeringsproducten minder 
fraudegevoelig kunnen worden gemaakt door vanaf de ontwikkeling van het product al veel 
en consequent aandacht te besteden aan de fraudebestendigheid en deze ook op latere 
momenten periodiek te blijven toetsen.  
 
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het verhogen van het fraudebewustzijn. Met het 
opstellen van het Deltaplan is een duidelijke impuls gegeven aan het belang van 
fraudebestrijding binnen de verzekeringsbranche. Alhoewel de ambitieuze doelen van dit 
plan niet door alle verzekeraars zijn verwezenlijkt, heeft het Deltaplan wel een (nieuwe) 
impuls gegeven aan de fraudebestrijding binnen de branche. Ook het Vademecum en de 
door het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde Toolbox dragen bij aan het 
fraudebewustzijn binnen de verzekeringsbranche.  
 
Onvoorwaardelijk immateriële kosten 
Evenals bij faillissementsfraude zijn ook bij de bestrijding van verzekeringsfraude in 
Nederland geen maatregelen aangetroffen die betrekking hebben op de verhoging van de 
onvoorwaardelijk immateriële kosten. In de Verenigde Staten daarentegen wordt wel 
gebruik gemaakt van maatregelen die zijn gericht op het verhogen van de onvoorwaardelijk 
immateriële kosten. Met bijvoorbeeld grote mediacampagnes wordt ingespeeld op de 
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gemeenschappelijke en individuele gevolgen van het plegen van verzekeringsfraude voor 
de economie.  
 
Voorwaardelijke kosten 
Meerdere van de maatregelen die in dit hoofdstuk aan bod zijn gekomen, hebben 
betrekking op het verhogen van de (gepercipieerde) pakkans, waargenomen strafgrootte en 
de waardering van sancties door de fraudeurs. In het kader van het verhogen van de 
pakkans kan worden gedacht aan het gebruik van fraudedetectiesystemen en de 
ontwikkeling van de verschillende registratiesystemen, zoals FISH, IVR en EVR. Tevens 
kan het door de branche ontwikkelde sanctiesysteem invloed hebben op de perceptie van de 
daders ten aanzien van de voorwaardelijke kosten voor het plegen van verzekeringsfraude 
(waargenomen strafgrootte en waardering van de sanctie). Een melding in het EVR heeft 
tot gevolg dat een fraudeur zichzelf en zijn gezin niet meer kan verzekeren dan wel enkel 
tegen een fors hogere premie. De waardering van deze sanctie door (potentiële) fraudeurs 
kan kostenverhogend werken. Een vereiste voor een preventieve werking hiervan is echter 
dat potentiële fraudeurs wel van deze mogelijke gevolgen op de hoogte moeten zijn. 
Dergelijke maatregelen zijn opgenomen in de polisvoorwaarden, maar deze worden niet 
altijd goed gelezen door verzekerden. Daarnaast heeft een pilot plaatsgevonden ter 
bestrijding van kleinschalige fraude met reisverzekeringen, waarbij in de gevallen waarin 
de verzekeraar aan kon tonen dat sprake was van fraude een transactie is aangeboden aan de 
fraudeur.  
 
Onvoorwaardelijke baten 
Evenals bij faillissementsfraude blijven zowel de getroffen als de mogelijke maatregelen 
met name gericht op het verhogen van de kosten in plaats van het verlagen van de baten. In 
de door de verzekeraars gehanteerde sanctiesystemen is opgenomen dat in het geval van 
fraude de claim niet wordt uitgekeerd en dat eventueel gemaakte kosten op de fraudeur 
worden verhaald. Het verhalen van de kosten gebeurt echter in de praktijk niet vaak. 
Daarnaast beperken verzekeraars de opbrengsten door bijvoorbeeld niet de nieuwwaarde 
van een object te vergoeden, maar de dagwaarde. 
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5. IDENTITEITSFRAUDE 
 
 
In dit hoofdstuk wordt identiteitsfraude als derde onderscheiden vorm van horizontale 
fraude besproken. Identiteitsfraude is een belangrijke verschijningsvorm van fraude. Zij kan 
de opmaat vormen voor andere vormen van fraude zoals verzekeringsfraude en 
faillissementsfraude of een onderdeel uitmaken van deze en andere fraudevormen. Ze wordt 
wel eens ‘de moeder aller fraudes’ genoemd. Toch is niet altijd duidelijk wat onder 
identiteitsfraude dient te worden verstaan. Daarom wordt eerst aandacht besteed aan de 
definiëring van identiteitsfraude. Vervolgens wordt ingegaan op de verschijningsvormen 
van identiteitsfraude, waarna de omvang en ontwikkelingen worden besproken. Daarna 
wordt een overzicht gegeven van de (preventieve) maatregelen die in de praktijk reeds tot 
stand zijn gekomen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van de good 
practices en de knelpunten in de aanpak van identiteitsfraude.  
 
 
5.1 Definiëring 
 
Evenals bij het algemene begrip horizontale fraude bestaat er ook voor identiteitsfraude 
geen eenduidige definitie. In Nederland heeft vooral Grijpink (1999) veel onderzoek 
gedaan naar identiteitsfraude. Zijn definitie wordt vaak gehanteerd en sluit aan bij wat in de 
volksmond veelal onder identiteitsfraude wordt verstaan: ‘Met de term ‘identiteitsfraude’ 
bedoelen we dat iemand met kwade bedoelingen bewust de schijn oproept van een identiteit 
die niet bij hem hoort. Dit kan zowel een identiteit van een bestaande persoon zijn als een 
fictieve identiteit’. In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de begrippen opzettelijk, onjuiste 
voorstelling van zaken en onrechtmatig in de meest gangbare definities van fraude een rol 
spelen. In die zin is de definitie van Grijpink te algemeen. 
 
Mede door de onduidelijkheid van de definiëring van het begrip hebben De Vries e.a. 
(2007) in opdracht van het WODC onderzoek gedaan om het begrip identiteitsfraude af te 
bakenen. Zij hebben definities van het begrip identiteitsfraude in Nederland, de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Europese Unie vergeleken. De 
werkdefinitie die zij opstellen op basis van hun bevindingen luidt als volgt: 
Identiteitsfraude is het opzettelijk (en) (wederrechtelijk of zonder toestemming) verkrijgen, 
toe-eigenen, bezitten of creëren van valse identificatiemiddelen en het daarmee begaan van 
een wederrechtelijke gedraging of: met de intentie om daarmee een wederrechtelijke 
gedraging te begaan. Deze definitie sluit aan bij de algemene definitie van Schimmel 
(2004) zoals beschreven in hoofdstuk 2. Specifiek voor identiteitsfraude is dan dat het 
daarbij gaat om onjuiste voorstelling van een identiteit en het onrechtmatig verkrijgen van 
identificatiemiddelen. De eerder genoemde onderzoekers maken een onderscheid in een 
drietal soorten identificatiemiddelen te weten: gegevens (zoals naam, geboortedatum, 
burgerservicenummer); documenten (zoals paspoort of rijbewijs); en andere 
gegevensdragers (zoals een bankpas of andere passen met zogenoemde  RFID-tags1). 
 
Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen identiteitsfraude en identiteitsdiefstal. In 
bepaalde gevallen zal eerst een identiteit worden gestolen (identiteitsdiefstal) waar 
vervolgens fraude mee wordt gepleegd (identiteitsfraude). De verschillende begrippen 
worden vaak door elkaar gebruikt en door elkaar gehaald. Wat onder andere bijdraagt aan 

                                                 
1 RFID staat voor Radio Frequency IDentification. RFID-tags zijn kleine chips met informatie 
(bijvoorbeeld een digitale foto) die op of in objecten zitten en op afstand uitgelezen kunnen worden. 
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de verwarring is dat in de Verenigde Staten vaak wordt gesproken over identity theft in 
gevallen waarin we in Nederland identiteitsfraude bedoelen.  
 
Volgens De Vries e.a. (2007) is het voor een goede afbakening en eenduidige definiëring 
van het begrip identiteitsfraude niet van belang onderscheid te maken tussen horizontale of 
verticale identiteitsfraude. Wel constateren de onderzoekers dat in Nederland (met name in 
de parlementaire stukken) veelal de nadruk ligt op verticale identiteitsfraude, terwijl in de 
VS, maar ook in de EU, de nadruk meer ligt op horizontale identiteitsfraude. In deze 
rapportage sluiten we, mede omdat het gaat om gevallen van identiteitsfraude waarvan het 
bedrijfsleven slachtoffer kan worden, aan bij de definitie van De Vries et al (2006) met als 
aanvulling dat het in dit onderzoek wel specifiek gaat om die gevallen van identiteitsfraude 
waarbij het Nederlandse bedrijfsleven het slachtoffer is van de wederrechtelijke gedraging 
of van de intentie daartoe. 
 
 
5.2 Verschijningsvormen  
 
Identiteitsfraude kent zeer vele verschillende verschijningsvormen, zo blijkt uit de 
publicaties in binnen- en buitenland. Om een goed beeld te krijgen van identiteitsfraude is 
het volgens Grijpink (1999) van belang te kijken naar de totstandkoming van een identiteit. 
Een identiteit komt tot stand in een keten. Deze zogenoemde ‘identiteitsketen’ kan volgens 
Grijpink geschetst worden aan de hand van documenten die bij het beheer van identiteiten 
worden gebruikt. Grijpink onderscheidt in de identiteitsketen een viertal schakels, waarbij 
de eerste drie leiden tot een tussenproduct dat weer door andere schakels wordt gebruikt. In 
elke fase van de keten kan er sprake zijn van fraude. Bovendien heeft fraude binnen de ene 
schakel weer gevolgen voor de andere schakel. De vier schakels die Grijpink onderscheidt 
zijn:  
1. brondocument (bijvoorbeeld een geboorteakte); 
2. wettig algemeen identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort); 
3. contractueel identiteitsbewijs of identificerend persoonsnummer (bijvoorbeeld een 

bankpas); 
4. transactie (bijvoorbeeld betalen, toegang krijgen of bevoegdheid laten controleren). 
 
Bij binnenlandse of buitenlandse brondocumenten gaat het om documenten als 
geboorteakten et cetera, die een grote variëteit kennen. Wettige identiteitsbewijzen 
(binnenlands en buitenlands) zijn er slechts enkele (paspoort, rijbewijs, 
vreemdelingendocument, identiteitskaart). Schakel 1 en 2 kunnen wederzijds op elkaar 
betrokken zijn. Als er hier sprake is van vervalsingen of fouten heeft dat gevolgen voor de 
volgende twee schakels aldus Grijpink. Bij contractuele documenten met wat door Grijpink 
een (pseudo)identiteitsfunctie wordt genoemd, gaat het om bankpassen, toegangsbewijzen 
en lidmaatschapskaarten. Deze zijn vaak voorzien van een pincode of pseudoniem, een 
(pseudo)identiteit zoals Grijpink dit noemt. Het kan gaan om een Burgerservicenummer 
(BSN), een justitieelnummer of een klantnummer. Soms worden deze bewijzen gebruikt als 
vervanging voor een wettig identiteitsbewijs, ook al is dit niet de bedoeling Bij fouten in 
deze schakel bestaat er een grote kans van fraude in de vierde schakel van de transacties, 
zoals betalen of toegang verkrijgen.  
 
In 2006 heeft Van der Meulen (2006 en 2006a) onderzoek gedaan naar verschijnings-
vormen van identiteitsfraude en de wijze waarop deze kunnen worden aangepakt. Zij 
onderscheidt een tweetal categorieën van identiteitsfraude. De eerste categorie betreft 
financiële identiteitsfraude, waarbinnen een tweetal vormen kunnen worden onderscheiden 
te weten ‘account take over’ en  ‘true name fraud’. Bij de eerste vorm gaat het om het 
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verwerven van informatie over een bestaande bankrekening of creditcard en deze 
vervolgens misbruiken. Bij de tweede vorm wordt persoonlijke informatie van een 
slachtoffer verworven die vervolgens wordt gebruikt om een lening af te sluiten, een 
creditcard account te openen of op een ander manier (financiële) goederen te verwerven op 
kosten van het slachtoffer. De tweede categorie die Van der Meulen onderscheidt is de 
criminele identiteitsfraude. Hierbij wordt de identiteit van het slachtoffer gebruikt voor het 
begaan van een ander misdrijf, waarna bij ontdekking de valse identiteit aan de politie 
wordt opgegeven om strafvervolging te ontlopen. In navolging van het Amerikaanse 
Idententy Theft Resource Center kan volgens Van der Meulen (2007) nog een derde 
categorie worden onderscheiden namelijk het zogenoemde identiteitsklonen. Dit houdt in 
dat een crimineel de algehele identiteit van iemand overneemt om vervolgens volledig als 
die persoon door het leven te gaan. Deze derde categorie komt veel minder vaak voor en 
kan volgens Van der Meulen beschouwd worden als een extreme vorm van de twee door 
haar onderscheiden basisvormen. 
 
De door Van der Meulen onderscheiden categorieën hebben niet specifiek betrekking op 
identiteitsfraude waarvan het bedrijfsleven slachtoffer kan worden. Een aanvulling die in 
het kader van dit onderzoek van belang is, is de vorm van misbruik van bedrijfsidentiteiten 
(zogenoemde corporate identities). In Engeland heeft The Fraud Advisory Panel in 
december 2007 een aparte uitgave voor bedrijven uitgebracht van de reeds in 2003 
verschenen Gids over signalen voor identiteitsfraude. Hierin wordt specifiek aandacht 
besteed aan wat zij noemen ‘corporate identity fraud’ waarbij het gaat om fraude met 
bedrijfsidentiteiten. Hierin worden drie vormen onderscheiden, namelijk: company 
hijacking, company impersonation en long firm fraud. Bij company hijacking worden door 
een fraudeur gegevens (bijvoorbeeld adresgegevens of gegevens over de eigenaar bij de 
Kamer van koophandel) van een bestaand bedrijf gewijzigd. Vervolgens worden goederen 
of diensten op krediet afgenomen en verdwijnt de fraudeur zonder te betalen. Bij Company 
impersonation doet een fraudeur zich voor als (iemand van) een bestaand bedrijf, 
bijvoorbeeld een bank om klanten of leveranciers gevoelige informatie te ontlokken 
waarmee vervolgens gefraudeerd kan worden Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van phishing e-mails, vervalste websites of valse nota’s. Bij Long Firm Fraud zet de 
fraudeur een nieuw bedrijf op (of koopt een bestaande firma). Dit bedrijf handelt gedurende 
bepaalde tijd op legitieme basis om vertrouwen te winnen en een ‘credit historie’ op te 
bouwen. Vervolgens worden zeer grote orders geplaatst en verdwijnt de fraudeur met de 
goederen zonder te betalen. Ook deze vormen van identiteitsfraude dienen te worden 
onderscheiden, omdat juist het bedrijfsleven hiervan specifiek slachtoffer kan worden. 
 
Modus operandi 
In vroegere tijden heeft ‘hengelen’ een specifieke betekenis gekregen door criminelen die 
post uit brievenbussen hengelden om op deze wijze toegang te krijgen tot persoonlijke en 
financiële gegevens van particulieren en bedrijven. Het ging onder andere om pinpassen en 
creditcards, maar ook om cheques en overschrijvingskaarten van bank en giro die nog niet 
zo heel lang geleden massaal per post werden verstuurd. Door verschillende 
ontwikkelingen, met name de toenemende digitalisering en de opkomst van internet is er 
veel veranderd, zeker als het gaat om identiteitsfraude. Methoden om persoonlijke en 
financiële gegevens te achterhalen zijn daardoor ook veranderd. 
 
Diefstal en verlies van brondocumenten en identiteitsdocumenten zoals paspoorten, 
rijbewijzen en identiteitskaarten vormen nog steeds een van de wijzen waarop 
identiteitsfraudeurs aan documenten komen. Het vervalsen van deze documenten is door 
moderne en verbeterde (kopieer)technieken steeds makkelijker geworden. Voor de leek 
wordt het ook steeds moeilijker de falsificaties te onderscheiden van echt. Ook wordt er 
soms gebruik gemaakt van gestolen blanco paspoorten/rijbewijzen, maar dit betreft een 



   INTRAVAL - Preventieve maatregelen horizontale fraude 60

klein deel van het aantal ontdekte gevallen van identiteitsfraude. In Amerika gaat het 
bijvoorbeeld bij 3% van de gevallen van documentfraude om gestolen blanco documenten 
(Altaar en Knopjes 2006). 
 
Naast het vervalsen van brondocumenten en identiteitsbewijzen is het verkrijgen van 
identificerende gegevens door de eerder geschetste ontwikkelingen, zoals digitalisering en 
het internet, steeds belangrijker geworden. Het gaat dan om identiteitsfraude met 
persoonsgegevens die in schakel 3 en 4 van de identiteitsketen zoals door Grijpink is 
onderscheiden, gebruikt of misbruikt (kunnen) worden. Met betrekking tot identiteitsfraude 
wordt momenteel vooral veel aandacht besteed aan vormen waarop via internet 
persoonlijke of financiële gegevens worden verkregen. Deze methoden worden in vele 
verschillende binnenlandse en buitenlandse publicaties over identiteitsfraude genoemd. In 
het onderstaande schema (ontleend aan Van Staaij 2008) worden de belangrijkste methoden 
beschreven.2 Ook Van der Hulst en Neve (2009) beschrijven vergelijkbare methoden in hun 
behandeling van identiteitsfraude als een van de vormen van financieel economische 
internetfraude. 
 
Matrix 5.1 Methoden voor het (ongeoorloofd) verkrijgen van identiteitsgegevens 
Methode Omschrijving 
Skimming Het kopiëren van een bankpasje of creditcard via 

gemanipuleerde kaartlezers in geldautomaten, winkels of 
tankstations 

Phishing Het via e-mail of vervalste website ontfutselen van iemands 
identiteitsgegevens. Een vervalste website is (maar voor 
leken niet altijd) herkenbaar aan een afwijkende URL. 

Harvesting  Het afschuimen van websites (vooral vriendensites en social 
networks) naar bruikbare identiteitsinformatie zoals e-
mailadressen. 

Pharming Het met speciale technieken omleiden van een slachtoffer 
naar een vervalste website om zo identiteitsinformatie 
zoals inlogcodes, van diegene te verkrijgen. 

Spyware / malware Speciale software waarmee heimelijk vertrouwelijke 
gegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden op 
iemands computer afgevangen kunnen worden. Ander 
varianten van dergelijke software zijn Trojan Horse 
en keylogger. 

Man in the middle Een techniek waarbij identiteits- of andere informatie 
onderschept wordt tussen bijvoorbeeld een pc en een 
website, zonder dat het slachtoffer en de website zich dit 
direct bewust zijn. Gerelateerde technieken zijn 
eavesdropping (afluisteren), wire tapping (aftappen) en 
session hacking (het geforceerd overnemen van een sessie). 

Man in the browser Een vorm van een Trojan Horse waarmee browsersessie 
realtime gemanipuleerd kunnen worden. 

Dumpsterdiving Het doorzoeken van afvalcontainers, prullenbakken of 
andere afvalplaatsen naar documenten die waardevolle 
identiteitsinformatie kunnen bevatten. 

Shouldersurfing Stiekem meekijken over de schouder van iemand die achter 
een computer zit of bij een geldautomaat staat om zo de 
inlogcode of pincode van diegene te weten te komen. 

Social Engineering Het ontfutselen van identiteitsinformatie (meestal een 
gebruikersnaam en wachtwoord) door zich voor te doen als 
een bekende instantie of vertrouwenspersoon zoals een 
contactpersoon of helpdeskmedewerker.  

 

Bron: Van Staaij 2008 

                                                 
2 Uitgebreide omschrijvingen zijn onder andere ook te vinden in de informatiefolder over Veilig 
Bankieren of op de website www.veiligbankieren.nl. 
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Het merendeel van de in het bovenstaande schema beschreven methoden om 
identificerende gegevens te achterhalen zijn strafbaar (wederrechtelijk). In het onderzoek 
van De Vries e.a. (2007) wordt aangegeven dat er ook sprake kan zijn van het niet 
wederrechtelijk verkrijgen (dus rechtmatig, maar zonder toestemming) van identificatie 
gegevens. Het gaat om de laatste drie methoden die in het schema staan beschreven, 
namelijk dumpsterdiving, shouldersurfing en social engineering. Vandaar dat zij het zonder 
toestemming verkrijgen van identificatie gegevens ook expliciet in hun definitie hebben 
opgenomen. Naast de door Van Staaij beschreven methoden worden er ook nog andere 
methoden genoemd die tot de modus operandi van identiteitsfraude kunnen worden 
gerekend zoals ‘wardriving’ en DDoS aanvallen.3  
 
Wardriving 
Een andere vorm van het op illegale wijze verkrijgen van gegevens is het zogenoemde 
wardriving. Hierbij rijden personen in een auto met een laptop langs bedrijven (of 
particulieren) op zoek naar een gat in het draadloze netwerk. Vervolgens wordt ingebroken 
in het draadloze netwerk en worden bedrijfs- of persoonsgegevens gestolen of 
gecompromitteerd. 
 
DDoS aanvallen 
Omdat met name bedrijven die via internet opereren slachtoffer kunnen worden is er ook 
aandacht voor Distributed Denial of Service aanvallen (DDoS) als fraudevorm. Hierbij gaat 
het in het algemeen om het genereren van enorme hoeveelheden dataverkeer. Hiermee kan 
bewust een website worden platgelegd of kan spam worden verstuurd. Als er bij de 
verschillende soorten aanvallen (genoemd worden SYN, Smurf, Syslog of e-mailbombing) 
gebruik wordt gemaakt van zogenoemde gespoofde IP-adressen (IP spoofing wordt immers 
omschreven als het zich voordoen als iemand anders door gebruik te maken van IP adressen 
van anderen) kan dit ook als een vorm van identiteitsfraude worden beschouwd. 
 
De verschillende wijzen waarop op digitale wijze identiteitsfraude kan worden gepleegd 
wijzigen zich snel. Fraudeurs passen zich aan als er bijvoorbeeld nieuwe anti virussoftware 
op de markt komt. Een van de sleutelinformanten wijst er bijvoorbeeld op dat het phishing 
zich alweer ontwikkeld heeft tot het zogenoemde ‘spear phishing’ waarbij veel gerichter 
wordt gevist naar informatie van specifieke slachtoffers, met name slachtoffers waarvan 
verwacht wordt dat er veel te halen is. Dit maakt het ontdekken door bijvoorbeeld 
virusscanners of websitebeheerders moeilijker dan bij ‘algemene’ vormen van phishing, 
waarbij veel massaler wordt ingezet op grote groepen potentiële slachtoffers. 
Gegevensdiefstal en gegevensverlies spelen een belangrijke rol als het gaat om 
identiteitsfraude. In de volgende paragraaf staan we nader stil bij de wijze waarop dit 
plaatsvindt. 
 
Gegevensverlies en ‘databreaches’ 
Recentelijk heeft het Amerikaanse onderzoeksbureau Javelin Strategy and Research (2009) 
geanalyseerd hoe identiteitsdieven te werk gaan om aan persoonlijke informatie te komen.4 
Zij hebben gekeken op welke wijze de slachtoffers van identiteitsfraude uit de steekproef 
hun gegevens zijn kwijtgeraakt. Het gaat daarbij om 157 slachtoffers (van de in totaal 4.784 
respondenten). Eén van de conclusies uit het onderzoek is dat een groot deel van de 
informatie die fraudeurs misbruiken niet digitaal is bemachtigd, maar door verlies of 
diefstal van portefeuille of portemonnee is verkregen, namelijk ruim 42%. In tegenstelling 
tot wat veelal wordt gedacht, blijken traditionele methoden (gestolen of verloren 
                                                 
3 Zie bijvoorbeeld: www.veiligbankieren.nl. 
4 Dit onafhankelijk onderzoeksbureau doet sinds 2004 jaarlijks een onderzoek naar fraude-
ervaringen onder een representatieve steekproef van de Amerikaanse bevolking. 
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portemonnee, tijdens een transactie, diefstal door vrienden of bekenden of gestolen post) 
vaker voor te komen. Elf procent van het verlies heeft plaatsgevonden terwijl slachtoffers 
online waren. Bij deze resultaten moet wel worden opgemerkt dat het grootste deel van de 
slachtoffers (65%) niet weet hoe ze hun gegevens zijn kwijtgeraakt.5 Volgens Poulsen 
(2009) is voorstelbaar dat juist zij hun gegevens onopgemerkt via digitale kanalen zijn 
kwijtgeraakt (online of via data breaches) en het daarom niet kunnen weten.  
 
De bovenbeschreven vormen van identiteitsfraude hebben voor een belangrijk deel 
betrekking op het verkrijgen van gegevens van particulieren, maar zijn ook van toepassing 
op het bedrijfsleven. In dit verband dient specifiek nog te worden gewezen op de hierboven 
reeds genoemde ‘data breaches’. Het gaat hierbij om diefstal of verlies van persoonlijke 
gegevens van grote groepen individuen (klanten), waarvan met name het bedrijfsleven 
slachtoffer kan en is geworden.  
 
Vooral in Amerika is naar deze vorm van gegevensverlies en -diefstal, die aan het begin 
kan staan van identiteitsfraude, onderzoek gedaan. Het Identity Theft Resource Center 
bijvoorbeeld publiceert op haar website overzichten van bekend geworden gevallen van 
data breaches in Amerika.6 Baker e.a (2008) hebben over een periode van vier jaar ruim 
500 gevallen bekeken waarbij sprake was van het verlies of de diefstal van data bij 
bedrijven.7 Daarbij ging het voor een belangrijk deel om vertrouwelijke en persoonlijke 
gegevens. In drie kwart van de gevallen betrof de dader een buitenstaander, in een kwart 
van de gevallen was de dader werkzaam binnen het betreffende bedrijf. In een ruime 
meerderheid van de onderzochte gevallen is het verlies of diefstal van de gegevens niet 
ontdekt door het bedrijf zelf, maar door een derde. De onderzoekers wijzen er verder op dat 
er in negen van de tien gevallen sprake was van wat zij ‘unknown unknows’ noemen. Dat 
wil zeggen dat er sprake was van: een systeem dat onbekend was bij de organisatie; een 
systeem dat data opsloeg waarvan de organisatie niet wist dat dat gebeurde; een systeem dat 
onbekende netwerkverbindingen of toegangen had; of een systeem dat onbekende accounts 
en privileges had. De onderzoekers concluderen dat in een groot deel van de gevallen de 
bedrijven de inbreuk zelf hadden kunnen ontdekken. 
 
Ook in Nederland komen dergelijke ‘data breaches’ voor. Zo kwamen in 2007 de gegevens 
van 55.000 mensen die verzekerd zijn bij zorgverzekeraar CZ op straat te liggen (Van 
Geenen en Wessels 2007). Door een lek in de beveiliging van de website konden externen 
toegang krijgen tot bijvoorbeeld sofi-nummers en bankgegevens, gekoppeld aan namen, 
adressen en geboortedata, waarmee fraudeurs bijvoorbeeld creditcards zouden kunnen 
aanvragen of verzekeringen zouden kunnen afsluiten. De gevolgen lijken volgens één van 
de geïnterviewde sleutelinformanten echter beperkt te zijn geweest.  
 
Samenvattend kan worden geconstateerd dat verlies van grote hoeveelheden gevoelige data, 
de zogenoemde data breaches, kan worden veroorzaakt door verlies van apparatuur (zoals 
laptops en usb-sticks), diefstal door medewerkers, slordige medewerkers, indringers van 
buiten en gegevensverlies door onderaannemers. 

                                                 
5 De eerder vermelde percentages worden dan respectievelijk 15% en 4%.  
6 Het Identity Theft Resource Center (ITCR) is een  nationale non profit organisatie dat zich bezig 
houdt met het vergroten van kennis over  en  preventie van identiteitsfraude voor consumenten en 
slachtoffers. Ze adviseren onder andere overheidsorganisaties, politie en justitie en bedrijven. 
www.idtheftcenter.org 
7 De onderzoekers werken voor het Verizon Business Risk Team, onderdeel van een Amerikaans 
bedrijf dat zich bezighoudt met communicatie en IT oplossingen voor bedrijven en overheid. De 
onderzoekers tekenen wel aan dat de gevallen die ze bestudeerd hebben geen representatieve 
afspiegeling vormen van alle gevallen van data breaches die zich voordoen.  
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Slachtofferervaringen 
Studies naar ervaringen van slachtoffers van identiteitsfraude zijn beperkt. Veelal gaat het 
om beschrijvingen van specifieke gevallen of incidenten, deels door toevallig bekend 
geworden incidenten of door meldingen bij specifieke meldpunten voor identiteitsfraude.8 
Het is niet bekend in hoeverre deze voorvallen representatief zijn, maar ze illustreren wel 
enkele omschrijvingen van identiteitsfraude zoals die hierboven zijn gegeven.   
 

 

N ontdekt dat misbruik is gemaakt van zijn identiteit, doordat een door hem nieuw 
aangevraagd identiteitsbewijs is gestolen zonder dat hij dat wist en buiten zijn schuld. 
Vervolgens zijn op zijn naam verschillende overeenkomsten afgesloten, zoals het huren van 
een graafmachine, het afsluiten van telefoonabonnementen en een internetaansluitingen, het 
openen van een bankrekening en zelfs een inschrijving van bedrijf op zijn naam bij de Kamer 
van Koophandel dat  ook in zijn naam diverse overeenkomsten heeft gesloten. Door het voeren 
van diverse rechtszaken wordt N van zijn aansprakelijkheid ontheven, maar onduidelijk blijft 
wie verantwoordelijk is voor de misbruik van de identiteit. De bedrijven die inmiddels 
verschillende goederen en diensten hebben geleverd, kunnen hun gemaakte kosten op niemand 
meer verhalen en blijven dus achter met een schadepost. (Bron: SafeCin 2008) 
 

 
Kenmerkend voor identiteitsfraude is dat er veelal sprake is van wat omschreven kan 
worden als diffuus slachtofferschap. Het kan namelijk zijn dat de gegevens van een burger 
worden verkregen die dus in eerste instantie slachtoffer is, maar dat met die gegevens 
bijvoorbeeld kredieten worden opgenomen of goederen worden besteld bij postorder-
bedrijven en zodoende ook bedrijven slachtoffer worden van de identiteitsfraude.  
 

 

Zo krijgt L een factuur met aanmaning tot betaling gepresenteerd van een postorderbedrijf 
waarbij zij een bestelling voor een home cinema set zou hebben geplaatst. De bestelling is 
gedaan op haar klantregistratie, alleen het afleveradres is niet haar eigen adres. L heeft in het 
verleden wel bestellingen geplaatst bij het postorderbedrijf, maar dat is al jaren geleden. Na 
het doen van aangifte wordt L uiteindelijk schadeloos gesteld, maar het postorderbedrijf kan 
zijn schuld op niemand verhalen. Niet duidelijk is hoe in dit geval de fraudeur aan de 
klantregistratiegegevens van L is gekomen. (Bron: SafeCin 2008) 
 

 
De schade veroorzaakt door de identiteitsfraude kan worden verhaald op of doorgeschoven 
naar verschillende betrokken partijen. Ook bij slachtofferschap is er sprake van een keten, 
zo blijkt uit de analyse van verschillende slachtofferervaringen (SafeCin 2008). Zo wordt 
bijvoorbeeld bij skimming de getroffen burger veelal schadeloos gesteld door de bank, als 
het slachtoffer aannemelijk kan maken dat de fraude niet door eigen onzorgvuldigheid is 
veroorzaakt. De bank is op dat moment het eigenlijke slachtoffer tenzij deze het risico heeft 
afgedekt door een verzekering, waardoor de verzekering het uiteindelijke slachtoffer is. 
Overigens kan het goed zijn dat de verzekering dergelijke schadebedragen weer 
doorberekent in de premie die de klant uiteindelijk betaalt.  
 
Het is overigens niet altijd een particulier die aan het begin van de ‘slachtofferketen’ staat. 
Ook bedrijven kunnen in eerste instantie slachtoffer worden van identiteitsfraude, zoals 
blijkt uit het onderstaande voorbeeld uit het buitenland. 
 
 
 
                                                 
8 Het project Meldpunt Identiteitsfraude is gestart op 18 juni 2008. Aan dit tijdelijke meldpunt is een 
website gekoppeld, www.identiteitsfraude.nl. Via deze website konden burgers, die slachtoffer zijn 
geworden van identiteitsfraude, zich melden en verslag doen van hun van hun ervaringen. In eerste 
instantie was de website opengesteld tot 15 augustus 2008, maar door toenemende aandacht voor 
identiteitsfraude is het project verlengd tot en met 31 december 2008.  
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Bedrijf T ontdekt dat is ingebroken in hun klantentransactiesysteem. Hackers dringen het 
systeem binnen via ‘wardriving’. Het Amerikaanse bedrijf maakte destijds gebruik van zwakke 
encryptie en had geen firewalls of data-encryptie geïnstalleerd op de computers die van het 
draadloze netwerk gebruik maakten. Daardoor was het voor de hackers bijzonder eenvoudig 
software op het netwerk te installeren. Met deze inbraak, waarvan niet precies duidelijk is 
wanneer die heeft plaatsgevonden, hebben de hackers toegang tot de gegevens van 94 miljoen 
klanten gekregen. Later blijkt de gestolen informatie gebruikt te zijn in een grote 
oplichtingzaak en voor het vervalsen van creditcards. De totale schade van deze zaak wordt 
geschat in de honderden miljoenen. (Bron: www.infoworld.nl) 9 
 

 
Over daders die zich schuldig maken aan identiteitsfraude is weinig bekend. Een 
literatuurinventarisatie van verschillende vormen van hightech crime en daders  
onderschrijft deze conclusie over daders van high-tech crime (Van de Hulst en Neve 2009). 
De informatie over plegers van high-tech crime (zowel cybercriminaliteit als 
computercriminaliteit) die zij bij hun literatuurinventarisatie hebben aangetroffen, is veelal 
onvolledig en biedt slechts globale schetsen van daders. Ook over criminele 
samenwerkingsverbanden van high-tech crime (HT-CSV) is geen betrouwbare 
daderinformatie voorhanden. Dit geldt volgens de onderzoekers ook zeker voor de daders 
van identiteitsfraude, een vorm van criminaliteit die zij rekenen tot de financieel- 
economische vorm van cybercriminaliteit. 
 
Risicogroepen  
Uit het voorgaande blijkt dat eigenlijk iedereen het slachtoffer kan worden van 
identiteitsfraude of identiteitsdiefstal, dus zowel de overheid als bedrijven (vooral 
financiële instellingen zoals verzekeraars en banken) en burgers. In principe kunnen alle 
bedrijfstakken vroeg of laat te maken krijgen met een of andere vorm van identiteitsfraude, 
al zijn er wel enkele risicogroepen te onderscheiden. Uit de literatuur en de gesprekken met 
de sleutelinformanten komen verschillende sectoren naar voren met een verhoogd risico. 
Ruwweg kan een driedeling worden gemaakt in soorten risicogroepen, waarbij overigens 
wel sprake is van enige overlap:  
• Allereerst gaat het om die bedrijfstakken waarbij veel gewerkt wordt met officiële 

identiteitsdocumenten, zoals paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten: bancaire 
instellingen (voor verschaffen van bankpassen, creditcards, kredieten), 
autoverhuurbedrijven, uitzendbureaus, bedrijven die werken met tijdelijk en 
buitenlands personeel, autodealers (proefritten problematiek), telecomaanbieders, en 
verhuurders van duur gereedschap.  

• Daarnaast betreft het bedrijven die werken met identificerende gegevens, zoals 
gebruikersnamen en wachtwoorden: bancaire instellingen, webwinkels en 
postorderbedrijven, aanbieders internetdiensten.  

• Ten derde zijn alle bedrijven die op enigerlei wijze werken met persoonsgegevens en 
persoonlijke financiële gegevens (bijvoorbeeld creditcardgegevens) in principe 
kwetsbaar en vormen potentiële slachtoffers. Naast de al eerder genoemde bedrijven 
dient daarbij ook te worden gedacht aan hotelketens, reisorganisaties, maar ook 
restaurantketens . 

 
 

                                                 
9 http://www.infoworld.nl/web/Artikel/5-Gevallen-van-dramatisch-dataverlies.htm?page=4. Geraad-
pleegd op 25 mei 2009. 



Identiteitsfraude 65

5.3 Omvang en ontwikkelingen 
 
Uit de verschillende publicaties over identiteitsfraude blijkt dat het zo goed als onmogelijk 
is om onderbouwde uitspraken te doen over de omvang van identiteitsfraude en de schade 
die wordt geleden. Studies over de omvang van identiteitsfraude zijn schaars, zelfs in 
Amerika en Engeland waar men zich al langer bewust is van het fenomeen identiteitsfraude 
(Van der Meulen 2007). Ook De vries e.a. (2007) geven aan dat het moeilijk is de omvang 
van identiteitsfraude te bepalen. Cijfers die wel beschikbaar zijn, zijn op verschillende 
onvergelijkbare bronnen gebaseerd. In Amerika circuleren bijvoorbeeld cijfers van de 
Federal Trade Commission (FTC) die gebaseerd zijn op klachten die zij van Amerikaanse 
consumenten heeft ontvangen.10 In Frankrijk gaat men bijvoorbeeld uit van het aantal door 
de politie en douane geconstateerde feiten van valse identiteitsdocumenten, valse 
rijbewijzen, valse andere administratieve documenten en oplichting en misbruik van 
vertrouwen. Op basis van deelgegevens kan overigens wel iets gezegd worden over 
ontwikkelingen in de omvang van identiteitsfraude.  
 
Verenigde Staten 
Zoals gezegd wordt in Amerika al langer onderzoek gedaan naar identiteitsfraude. Het 
aantal klachten van consumenten over identiteitsfraude dat het FTC heeft geregistreerd 
bedraagt jaarlijks zo’n 250.000 (De Vries e. a. 2007).11 Javelin Strategy and Research 
brengt sinds 2004 jaarrapportages uit over fraudegevallen in Amerika. Uit een recente 
publicatie (Javelin Strategy and Research 2009) zou er in 2008 voor het eerst in vier jaar 
weer sprake zijn van een stijging van het aantal slachtoffers van identiteitsfraude in 
Amerika. Daalde het geschatte aantal slachtoffers van 10,1 miljoen in 2003 gestaag naar 8,1 
miljoen in 2007, in 2008 stijgt het aantal geschatte slachtoffers naar 9,9 miljoen. De 
geschatte schade op basis van de survey laat een vergelijkbaar patroon zien. Het daalde van 
60 miljard dollar in 2004 gestaag naar 45 miljard in 2007, maar steeg in 2008 naar 48 
miljard dollar. De kosten per incident lijken wel te zijn gedaald met 31% (naar 496 dollar 
per incident). 
 
Groot-Brittannië 
In Groot-Brittannië schat het Engelse ministerie van Binnenlandse Zaken (Home Office) de 
omvang van identiteitsfraude in de periode 2006 tot en met 2007 op 1,2 miljard pond.12 Het 
Credit Industry Fraud Avoidance System (CIFAS) houdt in Groot-Brittannië meldingen bij 
van identiteitsfraude van bij haar aangesloten organisaties en instellingen. Het betreft ruim 
270 instellingen, onder andere financiële instellingen, zakelijke dienstverleners en 
consumenten dienstverleners. Uit die cijfers blijkt dat er na een aanvankelijke stabilisering 
in 2008, in 2009 weer een stijging van het aantal gevallen van identiteitsfraude is. Bij de 
door de aangesloten bedrijven en organisaties gerapporteerde gevallen van identiteitsfraude 
is in 2008 in vergelijking met 2007 nauwelijks sprake van stijging van identiteitsfraude. Er 
is wel sprake van een grote stijging van het aantal gevallen van zogenoemde ‘facility 
takeover fraud’, het onwettelijk toegang krijgen en gebruik maken van iemands rekening en 
deze op frauduleuze wijze voor eigen gewin gebruiken. Het is overigens moeilijk te bepalen 
in hoeverre deze cijfers representatief zijn voor Groot-Brittannië als geheel omdat de 

                                                 
10 De Federal Trade Commission (FTC) is een onafhankelijke instelling die rapporteert aan het 
Amerikaanse Congres. The FTC wordt geleid door vijf commissarissen die genomineerd worden 
door de president en aangesteld door de senaat voor een periode van zeven jaar. Het werk wordt 
uitgevoerd door een drietal bureaus: the Bureaus of Consumer Protection, Competition and 
Economics.  
11 246.882 in 2004, 255.613 in 2005 en 246.035 in 2006. 
12 http://www.identitytheft.org.uk/cms/assets/Cost_of_Identity_Fraud_to_the_UK_Economy_2006-
07.pdf. 
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gegevens alleen betrekking hebben op de informatie van aangesloten bedrijven, 
organisaties en instellingen. 
 
Recente gegevens over het eerste kwartaal van 2009 laten echter zien dat er sprake is van 
een flinke stijging van het aantal gevallen van identiteitsfraude dat door bij de CIFAS 
aangesloten organisaties wordt gemeld. Er is in 2009 sprake van een stijging van ruim 38% 
in vergelijking met het eerste kwartaal van 2008. 
 
Nederland 
Uit het bovenstaande blijkt dat de omvang van identiteitsfraude en de daarmee gepaard 
gaande kosten moeilijk te bepalen zijn, mede doordat de internationale cijfers lastig te 
vergelijken zijn. De gepresenteerde cijfers uit de verschillende landen hebben veelal 
betrekking op verschillende vormen van identiteitsfraude en op verschillende groepen 
slachtoffers. Ook in Nederland is nauwelijks informatie voorhanden over de omvang en de 
schade van identiteitsfraude. In 2006 constateert Van der Meulen dat er weinig bekend is 
over de prevalentie van identiteitsfraude. De Vries e.a. (2007) geven aan dat er alleen 
enkele schattingen de ronde doen over de omvang van identiteitsfraude in Nederland. Zij 
schrijven dat op basis van bijvoorbeeld het aantal geregistreerde gestolen of vermiste 
reisdocumenten en ervaringsgegevens van instanties als het CRI en het OM globaal geschat 
wordt dat de potentiële schade op jaarbasis in de honderden miljoenen euro’s loopt. Medio 
2009 is de situatie wat dat betreft onveranderd. Betrouwbare gegevens over omvang 
ontbreken. 
 
Ontwikkelingen 
Ondanks dat gegevens maar in beperkte mate voorhanden zijn wordt in de literatuur en 
door sleutelinformanten aangegeven dat verwacht mag worden dat identiteitsfraude een 
groeiend probleem is in zowel binnen- als buitenland. Zowel in de Verenigde Staten als in 
het Verenigd Koninkrijk worden de recente stijgingen in het aantal fraude incidenten voor 
een belangrijk deel gekoppeld aan de huidige kredietcrisis. The Fraud Advisory Panel  wijst 
er in een recente uitgave van hun Fraud Facts (2009) op dat de recessie met name een  
risico kan betekenen voor kleinere bedrijven. Niet alleen is het risico op fraude in tijden van 
economische recessie het grootst, maar voor bedrijven (met name de kleinere) is de 
verleiding groot om juist in tijden van economische teruggang fraude als een van de minste 
zorgen te beschouwen. Andere ontwikkelingen die een rol spelen bij een toename van 
identiteitsfraude zijn volgens de Amerikaanse onderzoeker Ponemon (2008) de toenemende 
outsourcing van gevoelige informatie naar derde partijen, de dreiging van georganiseerde 
cybercriminaliteit en de groei van  mobiel werken.  
 
 
5.4 Aanpak identiteitsfraude 
 
Evenals de veelheid aan verschijningsvormen van identiteitsfraude blijken er, in 
tegenstelling tot andere vormen van fraude zoals faillissementsfraude, verschillende 
maatregelen en tips voor particulieren en bedrijfsleven voorhanden om identiteitsfraude 
tegen te gaan. Een voorbeeld daarvan is te zien bij De Nederlandse Vereniging van Banken 
die maatregelen presenteert via haar website en via regionale bladen. Zo heeft zij in 2005 in 
huis-aan-huisbladen een advertentie geplaatst met een tiental tips om zorgvuldig met 
persoonlijke gegevens om te gaan. Ook technologische maatregelen worden door 
verschillende stakeholders aanbevolen en overwogen. Hierbij valt te denken aan 
maatregelen zoals de invoering van de chipcard op de bankpassen en biometrische 
beveiligingen zoals de invoering van twee vingerafdrukken op de RFID chip in het 
Nederlandse paspoort (in het kader van de nieuwe paspoortwet die 15 september 2009 van 
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kracht is geworden). Deze laatste ontwikkeling staat echter wel ter discussie. Van 
verschillende kanten (onder andere het College Bescherming Persoonsgegevens en de 
Mensenrechten organisatie van de VN) is kritiek gekomen, omdat ook opsporingsdiensten 
in bepaalde gevallen toegang krijgen tot de nationale databank met vingerafdrukken. Op 
termijn zouden vingerafdrukken wellicht vervangen worden door irisscans om aan de 
bezwaren tegemoet te komen.13 
 
De Vries e.a. (2007) constateren op basis van hun onderzoek dat bij de omschrijvingen van 
identiteitsfraude over het algemeen ook maatregelen worden genoemd waarmee 
identiteitsfraude voorkomen of bestreden zou kunnen worden. Zij hebben een zestal 
categorieën maatregelen onderscheiden. Een drietal categorieën betreft maatregelen met 
een preventief karakter, te weten: preventieve maatregelen van informatieve en 
coördinerende aard; preventieve maatregelen van technologische aard; en juridische 
maatregelen met een preventief karakter. De andere drie categorieën maatregelen zijn: 
beleids- en handhavingmaatregelen; juridische maatregelen met een reparatoir karakter; en 
juridische maatregelen met een repressief karakter. Overigens kan ook van deze laatste drie 
categorieën maatregelen een preventieve werking uitgaan. 
 
Zoals gezegd richten we ons in dit onderzoek op preventieve maatregelen met betrekking 
tot horizontale fraude, waarbij vooral van belang is wat bedrijven zelf kunnen doen. Vanuit 
dat oogpunt zijn vooral de eerste twee onderscheiden categorieën van maatregelen tegen 
identiteitsfraude van belang. Gelet op de veelheid aan maatregelen vormt een driedeling in 
preventieve maatregelen gebaseerd op De Vries e.a. (2007), een vrij ruwe indeling. Wij 
komen derhalve tot onderstaande indeling in een zevental categorieën preventieve 
maatregelen:  
1. gericht op veiligere identiteitsbewijzen;  
2. gericht op betere identificatie en verificatie;  
3. gericht op veiliger betalingsverkeer;  
4. gericht op betrouwbaarder gegevensbeheer;  
5. voor het verbeteren van bewustwording (awareness);  
6. gericht op screening;  
7. gericht op informatie-uitwisseling.  
 
Ad 1. Maatregelen gericht op veilige(re) identiteitsdocumenten 
De overheid is al langere tijd bezig met het ontwikkelen van veiligere 
identiteitsdocumenten, zoals paspoort en rijbewijs. Het gaat hierbij vooral om maatregelen 
van technologische aard. Het toevoegen van de RFID chip met informatie (digitale foto) op 
Nederlandse paspoorten, waaraan medio 2009 nog een tweetal vingerafdrukken worden 
toegevoegd, is een van de recente maatregelen om fraude met identiteitsbewijzen tegen te 
gaan (deze maatregel staat zoals reeds gezegd ter discussie). 
 
Het Nederlandse bedrijfsleven (met name financiële instellingen) is eveneens bezig om 
veiligere, afgeleide identificerende documenten zoals creditcards en betaalpassen te 
ontwikkelen. Ook hier gaat het voornamelijk om maatregelen van technologische aard. Een 
voorbeeld van een recente maatregel in dit verband is het vervangen van de magneetstrip 
door een chip op creditcards en betaalpassen, het invoeren van de zogenoemde EMV card 
(‘van strip naar chip’).14 Deze maatregel is onder andere bedoeld om het skimmen tegen te 
gaan. 
 

                                                 
13 Snijder e.a in NRC 24 juli 2009. 
14 Zie bijvoorbeeld www.vanstripnaarchip.nl. 
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Ad 2. Maatregelen gericht op betere identificatie en verificatie 
Naast maatregelen die moeten leiden tot veiligere identificatiebewijzen en identificerende 
documenten worden ook preventieve maatregelen genomen bij de controle van deze 
documenten (identificatie en verificatie). Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is het 
gebruik van apparatuur en software om identiteitsbewijzen (zowel Nederlandse als 
buitenlandse) op echtheid en geldigheid te controleren. Vooral in de autoverhuurbranche 
wordt steeds meer gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Ook bedrijven die veel werken 
met tijdelijke en buitenlandse werknemers maken steeds vaker gebruik van deze 
mogelijkheid, aldus enkele sleutelinformanten. Daarnaast wordt volgens respondenten 
momenteel ook bekeken welke biometrische mogelijkheden toepasbaar zijn voor het 
bedrijfsleven om identiteitsfraude tegen te gaan.  
 
Ad 3. Maatregelen gericht op veiliger betalingsverkeer 
Een derde categorie van preventieve maatregelen zijn maatregelen om het betalingsverkeer 
veiliger te maken. Dit geldt zowel voor transacties in de fysieke wereld als voor transactie 
via internet (de digitale wereld). 
 
Gericht op veiliger betalen in de fysieke wereld  
Bij preventieve maatregelen in dit kader dient te worden gedacht aan het veiliger omgaan 
met pinautomaten in het bedrijfsleven. Dit betreft onder andere het dagelijks controleren 
van de betaalapparatuur, het achter slot en grendel plaatsten van pinautomaten na 
sluitingstijd, het gebruik van beveiligingscamera’s of bewegingsdetectoren gericht op 
pinautomaten, het na inbraak controleren van betaalapparatuur of het controleren van de 
zaak op plaatsing van verborgen camera’s.15 Met deze maatregelen kan bijvoorbeeld 
worden voorkomen dat in bedrijven betaalpassen of creditcards worden geskimmed.  
 
Naast deze maatregelen kan een ondernemer ook preventief identiteitsfraude voorkomen 
door alert te zijn op specifieke signalen. Hierbij kan onder andere worden gelet op het 
gedrag van de klant, bijvoorbeeld: dure artikelen kopen en zich nauwelijks voor laten 
lichten, het vlak voor sluitingstijd voor hoge bedragen kopen van artikelen, of de bijzondere 
manier waarop de handtekening wordt gezet. Uiteraard kunnen ondernemers ook fraude 
voorkomen door hun klanten eerst te laten betalen voor de gevraagde diensten alvorens 
deze te leveren.  
 
Gericht op het veiliger maken van digitaal betalingsverkeer via internet 
De ontwikkeling van het internet heeft het mogelijk gemaakt dat men voor veel transacties 
tegenwoordig niet meer in persoon aanwezig hoeft te zijn in een winkel of bedrijf. 
Elektronisch bankieren en het aanschaffen van goederen via internet vallen niet meer weg 
te denken uit de Nederlandse samenleving. Dit brengt echter ook extra risico’s met zich 
mee in relatie tot identiteitsfraude. Een groot deel van de maatregelen om identiteitsfraude 
tegen te gaan zijn dan ook gericht op het veiliger maken van het digitale betalingsverkeer 
via internet. Deze maatregelen richten zich zowel op de aanbieders (ondernemers van 
bijvoorbeeld webwinkels) als op de gebruikers (de klanten) en zijn deels van technische 
aard en deels gericht op signalering en gedragsveranderingen. Een voorbeeld hiervan zijn 
de adviezen voor het opzetten van een veilige internetwinkel, zoals het beheersen van de 
toegang tot informatie, informatiesystemen en bedrijfsprocessen op basis van bedrijfs- en 
beveiligingsvereisten en het eenduidig richting geven aan informatiebeveiliging door het 
hanteren van huisregels voor het hele bedrijf.16 Een ander voorbeeld van maatregelen om 
het digitale bankieren veiliger te maken is de actie ‘Drie keer kloppen’ van de Nederlandse 
                                                 
15 Een voorbeeld van deze preventieve maatregelen is te vinden op de website van De Nederlandse 
Bank, www.dnb.nl. 
16 Criteria voor een veilige webwinkel. Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Thuiswinkel.org 2008. 
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Vereniging van Banken, al is deze voor een belangrijk deel gericht op particulieren.17 Het 
gaat daarbij om het controleren van een drietal aspecten die van belang zijn om fraude en 
misbruik te voorkomen (Klopt de pc beveiliging, klopt de website, klopt de betaling).  
Evenals bij betalen in de fysieke wereld kunnen ondernemers ook zelf signalen van 
(identiteits)fraude oppikken en bepaalde vormen van misbruik bij betalingen via internet 
voorkomen. Zo is waakzaamheid geboden als een klant bestelt vanaf verschillende 
huisadressen maar wel steeds hetzelfde e-mailadres gebruikt en als een klant dure 
producten bestelt zoals elektronica en merkkleding. Het vragen van een orderbevestiging of 
handtekening via de fax of het vragen naar de zogenoemde Card Validation Code zijn 
maatregelen om fraude te voorkomen.18 Een meer eenvoudige optie is om klanten te laten 
betalen voordat diensten worden geleverd. 
 
Ad 4. Maatregelen gericht op betrouwbaar gegevensbeheer 
In de voorgaande paragraaf is aangegeven dat verlies of diefstal van persoonsgegevens of 
vertrouwelijke informatie bij bedrijven een opmaat kunnen vormen voor identiteitsfraude. 
De vierde categorie maatregelen richt zich specifiek op het tegengaan hiervan. Dit is vooral 
van belang voor bedrijven omdat zij veelal over grote hoeveelheden persoonsgegevens 
beschikken en interessant zijn voor kwaadwillenden (de zogenoemde data breaches). Bij 
deze maatregelen kan een onderscheid worden gemaakt in fysieke maatregelen en 
maatregelen gericht op het beheren van digitaal opgeslagen gegevens. 
 
Fysieke maatregelen 
Deze maatregelen richten zich op het veilig omgaan met gevoelige (papieren) informatie 
voor bedrijven, zoals facturen, klantengegevens, personeelsbestanden, archiefmateriaal en 
dergelijke. Fraude kan onder andere worden bestreden door het veilig opbergen van 
gevoelige documenten en het alleen toegang verschaffen aan medewerkers die de 
documenten ook echt nodig hebben. Daarnaast is het van belang om duidelijke procedures 
vast te stellen voor het beheer en vernietigen van documenten en deze ook strikt te 
volgen.19 Ook fysieke toegangsregulering van medewerkers (beperken van welke mede-
werkers tot welke deel van het bedrijf toegang hebben) en een ‘clean desk policy’ kunnen 
tot deze categorie maatregelen gerekend worden. 
 
Digitaal opgeslagen gegevens 
Veel informatie wordt bij bedrijven tegenwoordig digitaal opgeslagen. Dit brengt extra 
risico’s met zich mee, omdat bedrijven ook vaak via internet voor derden (deels) 
toegankelijk zijn. Het goed beveiligen van het bedrijfsnetwerk en de computers, het 
installeren van goede virussoftware en het bijhouden en installeren van updates van 
softwareprogramma’s zijn slechts enkele van vele maatregelen die kunnen worden 
genomen om gevoelige digitale gegevens in bedrijven te beveiligen. Andere tips voor 
bedrijven zijn bijvoorbeeld het beperken van de toegang tot bepaalde gegevens tot een 
kleine groep medewerkers met een bepaalde functie, het laten controleren van database- en 
netwerktoegang op ongebruikelijke activiteiten en het vastleggen wat voor verschillende 
gebruikers voor hun functie acceptabel gebruik is.20 Ook wordt bijvoorbeeld aangeraden 
om het plaatsen van persoonlijke gegevens op laptops en usb-sticks zo veel mogelijk te 
beperken en als het echt niet anders kan deze goed te beveiligen met encryptie. Ook de 
onderstaande twee categorieën van maatregelen (awareness en screening) worden in dit 
verband vaak genoemd om te voorkomen dat gevoelige gegevens op straat komen te liggen. 

                                                 
17 Zie: www.3xkloppen.nl. 
18 Deze tips worden bijvoorbeeld gegeven door Paysquare: www.paysquare.com.  
19 De genoemde maatregelen zijn afkomstig uit de informatiefolder ‘Wie heeft toegang tot jouw 
gegevens, een korte handleiding’, www.stop-identeitsfraude.com.  
20 www.cert.org.  
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Ad 5. Maatregelen gericht op bewustwording (awareness) 
Een deel van de maatregelen en tips om identiteitsfraude tegen te gaan is gericht op het 
vergroten van de bewustwording (awareness) binnen bedrijven en organisaties. Het gaat 
onder andere om het bespreekbaar maken van het onderwerp identiteitsfraude en het 
bepalen van de wijze waarop men momenteel binnen bedrijven omgaat met 
persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie en welke risico’s dit met zich meebrengt.  
Deze maatregelen hebben tot doel het personeel op de hoogte te stellen van frauderisico’s 
binnen het bedrijf, zodat ze alerter zullen zijn.  
 
Een voorbeeld van een maatregel is het personeel eerst te laten nagaan met wie ze te maken 
hebben voordat ze online of telefonisch bedrijfsgegevens doorgeven.21 Uit een onderzoek 
van het Ponemon Instituut (2009) blijkt dat slordige medewerkers de grootste bedreiging 
vormen voor de veiligheid van gegevens.22 Het verbieden van het installeren van filesharing 
programma’s (zogenoemde ‘P2P software’) op computers op de werkplek en het trainen 
van het personeel om de risico’s duidelijk te maken zijn enkele andere maatregelen die 
kunnen worden genomen.23  
 
Het houden van een externe audit of het laten uitvoeren van een risicoscan door een derde 
partij zijn eveneens maatregelen om de awareness van medewerkers op peil te houden. Er 
zijn in Nederland verschillende bedrijven die deze dienst aanbieden. Ook bieden sommige 
bedrijven de mogelijkheid om door middel van een spel het personeel te laten ervaren hoe 
met vertrouwelijke informatie wordt omgegaan en hoe eventuele risico’s kunnen worden 
beperkt.24  
 
Ook publiekscampagnes zorgen voor een vergroting van het fraudebewustzijn. Dergelijke 
campagnes worden zowel door de overheid als het bedrijfsleven zelf georganiseerd. Zo is 
onder andere door verschillende (private) partners (met eigen belangen hierin) de website 
www.stop-identiteitsfraude.nl in het leven geroepen. Op deze site staan onder andere tips 
voor bedrijven om identiteitsfraude te voorkomen en tips voor slachtoffers van 
identiteitsfraude. Tevens kan een korte test worden gedaan om te kijken welk risico wordt 
gelopen om het slachtoffer van identiteitsfraude te worden. Ook banken hebben inmiddels 
een campagne gelanceerd om veilig internetbankieren te bevorderen (www.3xkloppen.nl). 
Recentelijk is door de overheid een campagne gestart die burgers alert moeten maken op de 
risico’s van het gebruik van internet (zie www.veiliginternetten.nl).  
 
Slachtofferwebsites 
In 2008 heeft de Stichting Aanpak Financieel Economische Fraude In Nederland 
(SAFECIN) een tijdelijke website opgezet om zicht te krijgen op identiteitsfraude en met 
name om de ervaringen van slachtoffers in beeld te krijgen. Eind 2008 is dit meldpunt 
stopgezet. Wel is op dit moment het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) nog actief, maar 
deze richt zich specifiek op acquisitiefraude.  
 
In 2008 is door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie 
het programma Versterking Identiteitsketen Publieke Sector (Vips) gestart. Dit programma 
heeft tot doel om een samenhangend pakket van maatregelen te ontwikkelen om 
identiteitsfraude zoveel mogelijk te bestrijden en de samenwerking van 

                                                 
21 www.stop-identiteitsfraude.com.  
22 Zie www.ponemon.org. 
23 www.cert.org.  
24 Het Ponemon Instituut is een Amerikaans onderzoeksbureau dat onafhankelijk onderzoek verricht 
naar privacy, databescherming en informatie securiteit beleid. Een voorbeeld hiervan is het 
Awareness spel van een adviesbureau voor informatiebeveiliging. Zie www.vest.nl. 
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overheidsorganisaties in de identiteitsketen te versterken.25 Zo wordt in het kader van dit 
programma onderzocht of het noodzakelijk en/of wenselijk is om identiteitsfraude 
zelfstandig strafbaar te stellen. Een ander uitvloeisel van dit programma is de pilot Centraal 
Meldpunt Identiteitsfraude. De doelstelling van dit meldpunt, dat sinds 1 december 2008 
werkzaam is, is om burgers, bedrijven en overheden die te maken hebben met 
identiteitsfraude of met een fout in de registratie van persoonsgegevens, te ondersteunen en 
te adviseren.26 Wanneer iemand te maken krijgt met dergelijke problemen kan hiervan 
melding worden gemaakt bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude. Dit kan door middel 
van een digitaal meldingsformulier met DigiD of een schriftelijk meldingsformulier dat via 
de website of telefonisch kan worden opgevraagd. Vervolgens bekijkt het meldpunt welke 
bevoegde instantie de betreffende klacht het beste in behandeling kan nemen en stuurt deze 
klacht naar deze instantie door.  
 
Ad 6. Maatregelen gericht op screening 
Bij deze categorie maatregelen gaat het om maatregelen die zich richten op screening. Er 
kan daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen interne screening (personeel) en 
externe screening (klanten).  
 
Interne screening 
Bij interne screening gaat het om het vooraf screenen van personeel dat bij een bedrijf of 
instelling wordt aangenomen. Dit is voornamelijk van belang voor personeel dat met 
vertrouwelijke gegevens moet omgaan. Voor bedrijven is het echter ook bij personeel dat 
slechts tijdelijk in dienst is van belang om te weten met wie ze te maken hebben. Binnen de 
detailhandel wordt door het FAD (Fraude Aanpak Detailhandel) bijvoorbeeld aanbevolen 
om al het winkelpersoneel dat in dienst wordt genomen, vooraf te screenen.27 Bedrijven die 
zich met deze maatregelen bezig houden wijzen er op dat er niet alleen screening moet 
plaatsvinden op het moment dat het personeel wordt aangenomen, maar dat dit op 
regelmatige tijden herhaald moet worden. De situatie kan immers veranderen en 
persoonlijke omstandigheden van het personeel kunnen extra risico’s inhouden en de kans 
op diverse vormen van (identiteits)fraude vergroten. 
 
Externe screening 
Externe screening is gericht op het screenen van klanten en/of bedrijven waarmee zaken 
worden gedaan. Deels kan het bedrijfsleven dit zelf regelen, bijvoorbeeld door het 
raadplegen van openbare bronnen, zoals het BKR en het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel (KvK) of vergelijkbare bronnen.28 Er wordt daarbij tevens gewezen op het 
belang van het regelmatig controleren van de eigen handelsregistergegevens bij de Kamer 
van Koophandel  om te zien of deze niet onrechtmatig zijn gewijzigd (hetgeen immer kan 
wijzen op ‘corporate identity fraud’). Een andere maatregel om identiteitfraude te beperken 
is het controleren van de identiteit van de klant via specifieke bedrijven (zoals 
kredietregistratiebureaus). Op deze wijze kan worden achterhaald of de klant of het bedrijf 
bestaat en dat ze zijn wie ze beweren dat ze zijn. Geadviseerd wordt om niet alleen op één 
bron (bijvoorbeeld het archief van de Kamer van Koophandel) te vertrouwen, maar om 
altijd meervoudige controles uit te voeren om na te gaan of het een legitieme partij betreft.29 
 

                                                 
25 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 28 684, nr. 253. 
26 www.bprbzk.nl/idfraude.  
27 www.fad.com.  
28 ‘Wie heeft toegang tot jouw gegevens, een korte handleiding’, www.stop-identeitsfraude.com. 
29 www.stop-identeitsfraude.com. 
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Ad 7. Maatregelen gericht op informatie-uitwisseling  
Om identiteitsfraude tegen te gaan is kennisuitwisseling over daders en modus operandi van 
groot belang. Zowel verschillende sleutelinformanten als deelnemers aan de focusgroep 
wijzen op het grote belang van uitwisseling van kennis en ervaring. Dit kan gaan van het 
koppelen van bestanden, het gebruik van bestaande gegevens zoals het BSN, het 
uitwisselen van informatie over specifieke gevallen van identiteitsfraude tot 
waarschuwingssystemen, waarbij direct gereageerd kan worden als zich signalen of 
gevallen van (identiteits)fraude voordoen. 
 
Een voorbeeld van een maatregel van kennisuitwisseling is het door de Douane opgezette 
Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID). Hier kunnen particulieren en 
bedrijven terecht om de echtheid van documenten te verifiëren. Ze kunnen een kopie of een 
scan aanleveren om een document te laten controleren. Wanneer een bedrijf na eigen 
controle nog geen duidelijkheid heeft, kan eventueel gebruik worden gemaakt van een 
helpdesk. Voor financiële instellingen is er de EVA, de externe verwijzingsapplicatie, die 
specifiek bedoeld is voor financiële instellingen en bestaat uit een Intern 
verwijzingsregister (IVR) en een extern verwijzingregister (EVR), dat door financiële 
instellingen kan worden geraadpleegd.30  
 
Een specifieke maatregel die in dit verband ook genoemd dient te worden zijn de 
waarschuwingssystemen. Over het algemeen gaat het bij de waarschuwingssystemen om 
specifieke diensten, waarvan het bedrijfsleven gebruik kan maken tegen een vergoeding. 
De leden ontvangen nieuwsbrieven. Bij specifieke calamiteiten worden de leden direct 
gewaarschuwd. De stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) beheert een 
waarschuwingsregister. Dit register dat in 2005 door de Raad Nederlandse Detailhandel is 
opgezet richt zich overwegend op het voorkomen van interne fraude in het winkelbedrijf. 
Het register is toegankelijk voor de gehele detailhandel in Nederland. 
 
Verder is er het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid 
(GOVCERT), een instelling die zich bezighoudt met dreigingen van cybercrime. Het 
GOVCERT is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en is opgericht in 2002 (toen nog onder de naam CERT-RO). Ze 
ondersteunt overheidsorganisaties in ICT- en informatiebeveiliging onder andere door 
preventie, waarschuwing en advisering. In eerste instantie richt GOVCERT zich op 
overheidsorganisaties (onder andere waterleidingsbedrijven en energieleveranciers). Bij 
serieuze dreigingen op het gebied van computercriminaliteit worden leden direct 
gewaarschuwd. GOVCERT heeft ook een waarschuwingsdienst31, waarmee wordt getracht 
het publiek en kleinbedrijf weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. In het geval van 
ernstige dreigingen wordt naast de website ook gebruik gemaakt van waarschuwingen via 
e-mail en sms. Deze dienst heeft echter geen wijdverspreid bereik: om de waarschuwingen 
te ontvangen moet men wel lid zijn van de waarschuwingsdienst.  
 
 

                                                 
30 Factsheet EVA 2006 NVB/VvV/VFN/SFH. 
31 www.waarschuwingsdienst.nl. 
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5.5 Good en bad practices uit interviews en focusgroepen 
 
Zoals uit de voorgaande paragraaf blijkt, zijn diverse maatregelen ontwikkeld in de strijd 
tegen identiteitsfraude. Tijdens de gesprekken met de sleutelrespondenten en tijdens de 
focusgroep zijn bepaalde maatregelen als good practices naar voren gekomen. 
 
Positieve resultaten 
Ondanks dat weinig zicht bestaat op de aard en omvang van identiteitsfraude en de 
preventie hiervan, worden op deelterreinen volgens de sleutelinformanten en de focusgroep 
wel successen geclaimd voor bepaalde maatregelen. In het trendrapport van GOVCERT 
(2008) wordt bijvoorbeeld geschreven over een toename van het aantal verzoeken om 
phishingsites uit de lucht te halen, de zogenoemde Notice and Take Down (NTD) 
verzoeken.32 In 2006 werden 46 verzoeken afgehandeld, in de periode april 2007 tot april 
2008 59. Eén op de drie sites wordt dezelfde dag uit de lucht gehaald, zo blijkt uit de 
bevindingen en  de volgende dag is de helft al niet meer actief. Dit is exclusief de acties die 
bijvoorbeeld banken zelf nog ondernemen tegen dergelijke dreigingen; hierover worden 
echter geen cijfers naar buiten gebracht. Geconstateerd wordt verder dat uiteindelijk de 
meeste phisingsites uit de lucht verdwijnen, maar dat in een enkel geval ook GOVCERT 
niets heeft kunnen uitrichten.33  
 
Een ander voorbeeld is een proef met vingerafdrukken bij autoverhuur. De 
autoverhuurbranche in Nederland heeft al enige tijd ervaring opgedaan met het scannen van 
identiteitsdocumenten (paspoorten en rijbewijzen) met computer software. Sinds die tijd is 
het aantal verduisterde auto’s afgenomen, aldus verschillende sleutelinformanten uit de 
branche en deelnemers aan de focusgroep. Eind 2008 is met succes een proef gehouden met 
het afnemen van vingerafdrukken bij autoverhuurbedrijven op Schiphol. De evaluatie van 
deze proef wordt momenteel nog uitgevoerd door de BOVAG, maar ervaringen elders (bij 
een autoverhuurder in Engeland) blijken positief, aldus leden van de focusgroep. 
 
Zoals eerder genoemd is sinds 1 december 2008 het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude 
ingesteld, momenteel nog als wijze van proef. Hier kunnen burgers bedrijven en overheden 
die te maken hebben met identiteitsfraude terecht voor ondersteuning. Uit de eerste 
ervaringen blijkt dat slachtoffers blij zijn in ieder geval ergens met hun verhaal terecht te 
kunnen (Put 2009). Tevens biedt het meldpunt mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in 
de problematiek en de omvang daarvan. Het is echter nog te vroeg om iets over de 
resultaten te kunnen zeggen. 
  
 
5.6 Aandachtspunten toekomstige aanpak 
 
Uit het voorgaande blijkt dat identiteitsfraude en de bestrijding daarvan in toenemende 
mate in de belangstelling staat. Tijdens het onderzoek zijn verschillende aandachtspunten 
en knelpunten naar voren gekomen die een rol spelen voor de verdere ontwikkeling van de 
bestrijding van identiteitsfraude. Deze punten worden in deze paragraaf kort toegelicht.  
 
Onvoldoende inzicht  
Bij verschillende sleutelinformanten de indruk dat nog lang niet iedereen in Nederland zich 
bewust is van de gevaren van identiteitsfraude. Ook heeft men nog nauwelijks zicht op de 

                                                 
32 GOVCERT Trendrapport 2008. Inzicht in cybercrime trends en cijfers, juni 2008. 
33 Het gaat dan voornamelijk om sites bij zogenoemde bulletproof hosting bedrijven, waarbij zij als 
voorbeeld het Russian Buisiness Network noemen. 



   INTRAVAL - Preventieve maatregelen horizontale fraude 74

kosten die deze vorm van fraude met zich meebrengt, nog afgezien van de psychische 
schade die het bij slachtoffers veroorzaakt. Zowel uit de literatuurstudie als de gesprekken 
met de sleutelinformanten blijkt dat in het algemeen onvoldoende inzicht bestaat in 
verschillende aspecten van de problematiek van identiteitsfraude.  
 
Definiëring 
Allereerst bestaat onduidelijkheid over de definiëring van identiteitsfraude. Omdat er veel 
verschillende verschijningsvormen van identiteitsfraude zijn, zijn er ook veel verschillende 
definities in omloop. Dit maakt het volgens respondenten lastig de precieze 
verschijningsvorm van het probleem identiteitsfraude te bepalen en gericht de juiste 
maatregelen te nemen.  
 
Omvang 
Mede door definitieverschillen en het ontbreken van eenduidige registratiesystemen is de 
omvang van identiteitsfraude lastig te bepalen. Daarnaast is er ook sprake van gebrek aan 
openheid bij overheid en bedrijfsleven. Mogelijke reputatieschade zal een rol spelen, maar 
ook angst voor de gevolgen maken dat er geringe meldingsbereidheid is. Zo kan openheid 
over misbruik van online bankieren vertrouwen van klanten verminderen in de 
betalingswijze. Verder kan onveiligheid van betaalautomaten leiden tot ander betaalgedrag 
van cliënten. Volgens respondenten kan een meldingsplicht voor bedrijven die slachtoffer 
zijn geweest van gegevensdiefstal in de toekomst als een preventieve maatregel worden 
genomen. Deze plicht bestaat in Nederland momenteel (nog) niet.34 
 
Effectiviteit maatregelen 
Evenals over de omvang van identiteitsfraude is er in het algemeen ook weinig bekend over 
de effectiviteit van bestaande en toekomstige maatregelen. Gedegen wetenschappelijke 
evaluaties van (specifieke) maatregelen om identiteitsfraude tegen te gaan ontbreken. Over 
een maatregel zoals de meldplicht van gegevensverlies schrijven Boer en Grimmius (2009) 
dat de literatuurstudie die ze hebben uitgevoerd onvoldoende gefundeerd inzicht biedt in de 
effectiviteit van de meldplicht. Een belangrijke reden hiervoor is dat de landen die een 
meldplicht hebben, dit pas recent hebben ingevoerd. Ook de door hen geïnterviewde 
sleutelinformanten beschikken niet over harde gegevens. Zij concluderen dat niet empirisch 
is aangetoond dat een meldplicht bijdraagt aan het voorkomen van veiligheidsinbreuken of 
schade voor burgers of leidt tot een afname daarvan. Ook is niet bekend in hoeverre de 
meldplicht in landen waarin dit is ingevoerd wordt nageleefd. 
 
Lange ‘incubatietijd’  
Als een paspoort of een portemonnee wordt gestolen of verloren of als er fysiek wordt 
ingebroken bij een bedrijf, wordt dit veelal snel opgemerkt en wordt er snel gereageerd. Is 
er sprake van een inbraak in computersystemen of bestanden dan blijkt dit echter niet het 
geval. Uit Amerikaans onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het lang duurt voordat bedrijven 
door hebben dat er sprake is van diefstal, manipulatie en/of misbruik van gegevens (Baker 
2008a). Veelal is het een derde partij die aan de bel trekt voordat bedrijven er achter komen 
dat er gegevens zijn gestolen of gemanipuleerd. Deels zou deze problematiek door 
bedrijven ondervangen kunnen worden door relatief eenvoudige maatregelen die zijn 
gericht op het op orde brengen en houden van hun administratie en virusprogramma’s op 
computersystemen. 
 

                                                 
34 In bijvoorbeeld delen van de Verenigde Staten en Noorwegen bestaat al wel een dergelijke 
meldplicht (Boer en Grimmius 2009).  
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Privacy wetgeving  
Verschillende sleutelinformanten hebben aangegeven dat de privacywetgeving het nemen 
van bepaalde maatregelen bemoeilijkt. De Nederlandse Vereniging van Banken pleit al 
geruime tijd voor toestemming tot gebruik van het BSN voor hun administratie (Dubbeling 
2008). Op deze wijze zouden de identificatiegegevens van klanten bij het aangaan van een 
relatie met de bank op een zorgvuldigere wijze en efficiënter gecontroleerd kunnen worden 
dan nu het geval is. Tot nu toe is dit niet toegestaan. Deelnemers aan de focusgroep geven 
echter aan dat men zich niet op de beperkingen van de privacywetgeving moet blindstaren. 
Er is volgens hen namelijk al wel veel mogelijk. Gewezen wordt bijvoorbeeld op de proef 
met vingerafdrukken bij de autoverhuur op Schiphol.  
 
Keerzijde van de aanpak van identiteitsfraude  
Tot slot willen we in deze paragraaf over aandachtspunten voor de toekomst kort stilstaan 
bij de keerzijde van de aanpak van de identiteitsfraude. De in dit hoofdstuk beschreven 
(mogelijke) maatregelen om identiteitsfraude tegen te gaan zijn namelijk niet onomstreden. 
Soms hebben ze zelfs een mogelijk tegengesteld effect van wat men beoogt te bereiken. De 
maatregelen kunnen namelijk risicoverhogend of zelfs contraproductief zijn. Zo constateert 
de Commissie Criminaliteit en Technologie in 2005 dat ontwikkelingen, zoals de invoering 
van de algemene identificatieplicht, kunnen leiden tot een toename van identiteitsfraude. 
Volgens deze commissie zal met de invoering van de algemene identificatieplicht en de 
toename van het aantal organisaties dat een identiteitsbewijs verlangt alvorens zijn diensten 
te verlenen, het aantal gevallen van identiteitsfraude in de nabije toekomst naar 
verwachting sterk toenemen. Biometrie en biotechnologie zijn de meest genoemde 
oplossingen voor deze vorm van fraude. Deze technologieën berusten op het vaststellen van 
unieke lichaamskenmerken, die ze geschikt maken voor het verifiëren van iemands 
identiteit en op basis daarvan het verlenen van toegang tot bepaalde diensten of systemen. 
Te denken valt aan het koppelen van het identiteitsbewijs aan bijvoorbeeld de irisscan, een 
vingerafdruk, DNA-analyse, gezichtsherkenning of handgeometrie. Extra maatregelen zoals 
extra codes en biometrie bieden echter lang niet altijd voldoende bescherming. Zo blijkt de 
code die is ingevoerd voor het veiliger webwinkelen met een specifieke creditcard van een 
bepaalde bank simpel te resetten en geeft zo bovendien de naam van de kaarthouder prijs. 
Een ander voorbeeld is een proef met een vingerafdruk die in 2008 door een grote 
supermarktketen is gehouden. Bij deze proef konden supermarktbezoekers in een filiaal in 
Breukelen door middel van een vingerafdruk betalen (Tip2Pay experiment). Na een half 
jaar is besloten het experiment niet verder voort te zetten, omdat de beveiliging niet 
helemaal waterdicht bleek te zijn. 
 
Een van de redenen, die door de overheid zijn aangevoerd voor de introductie van 
maatregelen zoals het BSN, biometrie en andere op technologie en centrale databanken 
gestoelde toepassingen voor identificatie, is volgens Prins (2006) de aanpak van 
identiteitsfraude. Het invoeren van een nummer en grotere databanken met gegevens en 
toegang van de bestanden door de particuliere sector, kunnen er juist toe leiden dat 
identiteitsfraude gaat toenemen. Prins stelt dat zodra instrumenten als het BSN en 
biometrische gegevens belangrijke instrumenten voor identificatie worden ze per definitie 
ook aantrekkelijk worden voor fraudeurs. Ook levert de vermeende hoge kwaliteit van de 
nieuwe instrumenten een extra risico op door het vertrouwen in de geclaimde valse 
identiteit. Het veelvuldig gebruik van het SSN (Social Security Number) in Amerika is 
volgens verschillende onderzoekers een van de reden waarom er daar veelvuldig misbruik 
van gemaakt wordt en identiteitsfraude een grote vlucht heeft genomen. 
 
Verschillende belangen 
Het enkel en alleen focussen op maatregelen is volgens sommige sleutelinformanten niet 
voldoende. Achterliggende belangen spelen immers een grote rol. Dit kunnen enerzijds 
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partijen zijn die belang hebben bij het zwaarder aanzetten van de problematiek. Voor 
bepaalde partijen kan dit financieel aantrekkelijk zijn, omdat dat leidt tot meer afname van 
de door hen aangeboden producten. Anderzijds zijn er bedrijven die de werkelijke omvang 
proberen te maskeren, omdat dit anders tot wantrouwen zou kunnen leiden bij de klanten. 
Ook het feit dat klanten en bedrijven graag gebruik willen blijven maken van makkelijke 
manieren om te betalen en te kopen, maakt dat men met maatregelen, hoe goed ook 
bedacht, vaak achter de feiten aan blijft lopen. Daarnaast vereist de markt soms het nemen 
van risico’s. Een simpele maatregelen zoals ‘eerst betalen en dan leveren’ kan er toe leiden 
dat klanten die niet direct willen betalen voordat de diensten geleverd zijn (ook die geen 
kwade bedoelingen hebben) vergelijkbare diensten afnemen bij andere bedrijven die een 
dergelijke maatregel niet hanteren. Tot slot en zeker niet minder belangrijk zijn de hoge 
kosten die gemoeid zijn met de aanpak van identiteitsfraude. Hierbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan het veiliger maken van transacties met pinautomaten. Daarnaast zou 
bijvoorbeeld het terugdraaien van internetbankieren gepaard gaan met aanzienlijke kosten 
voor financiële instellingen.   
 
 
5.7 Rationele keuzemodel en identiteitsfraude 
 
Met het nemen en het ontwikkelen van maatregelen die zijn gericht op de kosten en de 
baten van identiteitsfraude, kan identiteitsfraude in de toekomst beter worden voorkomen. 
In dit hoofdstuk zijn verschillende genomen maatregelen en aandachtspunten voor 
mogelijke maatregelen in de toekomst besproken. In hoofdlijnen hebben de (mogelijke) 
maatregelen betrekking op: 

- het verbeteren van samenwerking en communicatie; 
- het stimuleren van het fraudebewustzijn; 
- het verbeteren van zowel de fysieke als de digitale beveiliging; 
- het verbeteren van de fraudedetectie; 
- het stimuleren van screening.  

 
Hieronder worden, evenals bij de besproken fraudevormen in de vorige hoofdstukken, aan 
de hand van het rationele keuzemodel de eerder beschreven (mogelijke) maatregelen meer 
systematisch ingedeeld.  
 
Onvoorwaardelijk materiële kosten 
Evenals bij de eerder besproken fraudevormen zijn ook bij identiteitsfraude de meeste 
maatregelen gericht op het verhogen van de onvoorwaardelijk materiële kosten. Deze 
(mogelijke) maatregelen zijn op vier verschillende niveaus in te delen, namelijk:  
• het fraudebewustzijn;  
• fysieke en digitale beveiliging;  
• screening van personeel en klanten;  
• samenwerking en communicatie.  
 
Allereerst zijn verschillende maatregelen aangetroffen die betrekking hebben op het 
verhogen van het fraudebewustzijn. Dit kan zowel bij interne stimulatie bij werknemers van 
bedrijven als bij externe stimulatie richting consumenten en klanten. Zo dient binnen een 
bedrijf (identiteits)fraude een regelmatig terugkerend agenda- en aandachtspunt te zijn. Het 
laten uitvoeren van een (externe) audit brengt eventuele risicogebieden in beeld. Het 
verhogen van fraudebewustzijn bij klanten en consumenten geschiedt door verschillende 
mediacampagnes (zoals ‘Drie Keer Kloppen’) en door het oprichten van speciaal op 
identiteitsfraude gerichte slachtofferwebsites, steunpunten en meldpunten (zoals het 
Centraal Meldpunt Identiteitsfraude). 



Identiteitsfraude 77

Daarnaast zijn ter voorkoming van identiteitsfraude vele (mogelijke) maatregelen genomen 
die betrekking hebben op verschillende vormen van fysieke en digitale (technopreventie) 
beveiliging. Hieronder vallen verschillende vormen van target hardening. Fysieke 
beveiliging houdt bijvoorbeeld in dat pinautomaten met behulp van een opzetstuk worden 
beveiligd tegen skimmen en dat binnen bedrijven de bureaus aan het einde van de dag 
worden opgeruimd (clean desk policy). Bij digitale beveiliging kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan: de invoering van de RFID chip en de EMV Card; het invoeren van 
wachtwoorden; en het installeren van anti-spyware en goede virussoftware. Een andere 
vorm van target hardening is de proef met vingerafdrukken in de autoverhuurbranche. Het 
moeten omzeilen van dergelijke veiligheidsmaatregelen leidt tot kostenverhoging bij de 
dader. 
 
Door screening van personeel en klanten wordt geïnvesteerd in kennis en informatie, 
hetgeen een onvoorwaardelijk materiële kostenverhoging tot gevolg heeft. Voor een 
mogelijke preventieve werking is het van belang dat screening plaatsvindt bij aanvang van 
het contact en dat deze op regelmatige basis wordt herhaald gedurende het verdere contact. 
Screening kan plaatsvinden aan de hand van openbare bronnen of door de inschakeling van 
bureaus die zijn gespecialiseerd in bedrijfs- en kredietinformatie.  
 
Het laatste niveau waarop maatregelen zijn aangetroffen die de verhoging van 
onvoorwaardelijk materiële kosten tot gevolg hebben is dat van een betere samenwerking 
en communicatie. Deze maatregelen zijn met name gericht op het uitwisselen van 
informatie over gevallen van identiteitsfraude. Hieronder valt ook het melden van 
identiteitsfraude (en de eventuele invoering van een meldplicht). In bepaalde gevallen kan 
bijvoorbeeld de betreffende website uit de lucht worden gehaald ter voorkoming van meer 
slachtoffers. Daarnaast bestaan verschillende waarschuwingsdiensten, bijvoorbeeld van het 
FAD en het GOVCERT.  
 
Onvoorwaardelijk immateriële kosten 
Er zijn geen maatregelen aangetroffen die gericht zijn op het verhogen van de 
onvoorwaardelijk immateriële kosten. Evenals bij bijvoorbeeld faillissementsfraude lijken 
publiekcampagnes gericht op de morele verwerpelijkheid van identiteitsfraude niet direct 
zinvol, aangezien ook hier het overgrote deel van de bevolking identiteitsfraude al afkeurt. 
Het is maar de vraag in hoeverre potentiële identiteitsfraudeurs met een publiekscampagne 
kunnen worden beïnvloed.  
 
Voorwaardelijke kosten 
De maatregelen die zijn gericht op het verhogen van de voorwaardelijke kosten hebben in 
hoofdzaak betrekking op het verhogen van de (gepercipieerde) pakkans. Dit is niet vreemd 
aangezien we eerder al hebben vastgesteld dat een verhoging van de pakkans in de regel 
meer effect sorteert dan het verhogen van de straf. In hoofdzaak is vooral de fraudedetectie 
gericht op het verhogen van de (gepercipieerde) pakkans. Fraudedetectie vindt momenteel 
onder meer plaats door goed beheer van alle bedrijfsprocessen alsmede de ontwikkeling 
van controleapparatuur (voor bijvoorbeeld het controleren van identiteitsbewijzen) en 
software (bijvoorbeeld programma’s die met behulp van indicatoren potentiële 
fraudegevallen kunnen opsporen).  
 
De waargenomen strafgrootte en de waardering van de sancties blijven bij identiteitsfraude 
grotendeels buiten beeld. Dit komt mede doordat identiteitsfraude vele 
verschijningsvormen kent en vaak een zeer gecompliceerde fraudevorm is. Dit betekent dat 
ook opsporing en vervolging lastig is.   
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Onvoorwaardelijke baten 
Tot slot bestaat binnen het toegepaste rationele keuzemodel nog de categorie maatregelen 
die gericht kunnen zijn op het verlagen van de onvoorwaardelijke baten. Binnen de 
identiteitsfraude zijn geen maatregelen aangetroffen die wijzen op het verlagen van de 
baten. Dit is onder meer het gevolg van de gecompliceerde aard van identiteitsfraude: vele 
soorten verschijningsvormen; diverse modus operandi; en vaak onbekende daders. Een 
complicerende factor is bovendien dat identiteitsfraude, met name wanneer van digitaal 
betalingsverkeer misbruik wordt gemaakt, grensoverschrijdend kan plaatsvinden. Dader en 
slachtoffer hoeven zich niet in hetzelfde land te bevinden. Dit maakt het opsporen van de 
daders en het tegengaan van identiteitsfraude er niet eenvoudiger op. Dit maakt het moeilijk 
(en waarschijnlijk ook weinig zinvol) om maatregelen te ontwikkelen die zijn gericht op het 
devalueren van onrechtmatig verkregen voordeel of een kentering in de overtuigingen van 
de dader teneinde een gedragsverandering te bereiken.  
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6. PREVENTIEMOGELIJKHEDEN VOLGENS EXPERTS 
 
 
 
Dit onderzoek is gericht op het formuleren van mogelijke preventieve maatregelen tegen 
horizontale fraude. Aangezien horizontale fraude een breed begrip is, hebben wij er in dit 
onderzoek voor gekozen om aan de hand van drie geselecteerde actuele fraudevormen -
verzekeringsfraude, faillissementsfraude en identiteitsfraude- de preventieve mogelijkheden 
voor horizontale fraude nader te onderzoeken. Uit de gesprekken met de sleutelinformanten 
en uit de focusgroepen is naar voren gekomen dat preventie van horizontale fraude 
voornamelijk in twee deelgebieden plaats dient te vinden, ongeacht de onderliggende 
fraudevorm. Deze twee thema’s zijn: fraudebewustzijn en samenwerking. Voor beide 
thema’s zijn door de focusgroepdeelnemers acties aanbevolen die het fraudebewustzijn en 
de samenwerking kunnen verbeteren.  
 
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de focusgroepen. Aan de hand van de twee 
thema’s wordt weergegeven hoe de verschillende deelnemers van de focusgroepen oordelen 
over genomen maatregelen en mogelijke toekomstige maatregelen. In de focusgroepen 
hebben zowel vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven als vertegenwoordigers van de 
overheid zitting gehad. Dit hoofdstuk is enkel een weergave van de mening van de 
deelnemers van de focusgroepen, zonder dat daaraan een gewogen oordeel wordt gegeven 
door de onderzoekers. De nadruk ligt, gezien de onderzoeksopdracht, op de uitwerking van 
maatregelen die door het bedrijfsleven (eventueel in samenwerking met de overheid) 
kunnen worden genomen. Enkele zogenoemde best practices (maatregelen die door de 
betrokkenen in principe als succesvol zijn of worden ervaren) worden hierbij uitvoeriger 
behandeld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschouwing van de in de 
focusgroepen besproken maatregelen binnen het kader van de rationele keuzetheorie.  
   
 
6.1 Fraudebewustzijn 
 
Tijdens dit onderzoek is op meerdere momenten naar voren gekomen dat het 
fraudebewustzijn (ook wel: awareness) in de hele Nederlandse samenleving  vaak nog te 
wensen over laat. Dit fraudebewustzijn kan zich op verschillende niveaus afspelen en kent 
daarmee verschillende gevolgen. Veel bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf, 
zijn zich niet bewust van de frauderisico’s waaraan zij bloot staan, aldus de deelnemers uit 
de focusgroepen. Dit segment lijkt doorgaans geen prioriteit te stellen aan het bestrijden en 
voorkomen van fraude. Uit de verschillende gesprekken blijkt dat het daarvoor vaak ook 
niet de expertise in huis heeft. Ook bij de overheid is het fraudebewustzijn laag, aldus de 
sleutelinformanten en de focusgroepdeelnemers (zowel vanuit de branches als vanuit 
justitie). Dit is volgens dezelfde deelnemers eveneens toe te schrijven aan een andere 
prioriteitenstelling en een gebrek aan expertise op het gebied van fraude. 
 
Maatregelen 
Bij bedrijven en de overheid is het fraudebewustzijn gemiddeld genomen onvoldoende, 
aldus de respondenten en de deelnemers van de focusgroepen. Om dit fraudebewustzijn te 
verhogen wordt tijdens de focusgroepen aangedragen dat fraude een onderwerp moet zijn 
waaraan regelmatig en systematisch aandacht moet worden besteed. Koepel- en 
brancheorganisaties kunnen (eventueel met medewerking van de overheid en de media als 
samenwerkingspartner) in campagnes het fraudebewustzijn binnen het bedrijfsleven 
verhogen. Recent is een campagne van start gegaan die de consument op de risico’s van 
internetgebruik wil wijzen (www.veiliginternetten.nl). Aan de consument wordt in vijf 
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acties uitgelegd wat zij zelf kunnen doen om cybercrime te voorkomen.1 Met dergelijke 
campagnes wordt getracht het bewustzijn (kennis, houding en gedrag) van burgers te 
verhogen, waarbij nog onduidelijk is in hoeverre deze publiekscampagne ook 
daadwerkelijk zal leiden tot gedragsverandering.  
 
Voor bedrijven kunnen op een soortgelijke (overzichtelijke en simpele) wijze frauderisico’s 
inzichtelijk worden gemaakt. Uit de focusgroepen en de gesprekken met de 
sleutelinformanten wordt duidelijk dat het voor het merendeel van de ondernemers van 
belang is dat de voorlichting en de actieplannen simpel zijn. Er bestaat namelijk een 
veelheid aan fraudevormen; teveel en te complex om overal kennis van te hebben. Per 
branche of bedrijfsgrootte kan worden gekeken welke vormen van fraude grote 
bedreigingen vormen, welke indicatoren hiervoor zijn en hoe de betreffende fraudevorm 
kan worden aangepakt. Hierbij dient ook in kaart te worden gebracht wat het gevaar, de 
omvang en het risico van de niet gedetecteerde fraude is. Een voorbeeld hiervan is het 
Deltaplan Aanpak Fraude bij Schadeverzekeringen dat binnen de verzekeringsbranche is 
opgesteld. 
 

 

De uitkomsten van een in opdracht van het Verbond van Verzekeraars uitgevoerd onderzoek 
naar de aard en omvang van fraude met schadeverzekeringen, zijn voor het Verbond van 
Verzekeraars aanleiding geweest om het Deltaplan Aanpak fraude bij Schadeverzekeringen te 
ontwikkelen. Het Deltaplan, dat door het Verbond begin 2006 is gepresenteerd,  is een 
stellingname van het bestuur van het Verbond van Verzekeraars en het bestuur van de sector 
Schadeverzekeringen om voor fraude marktbreed professioneel controle uit te gaan oefenen, 
de overtreders te detecteren, de fraude te bewijzen en de zaak verder adequaat af te doen. 
Hiervoor is tevens contact geweest met ketenpartners (zoals de Nederlandse vereniging van 
assurantieadviseurs en financiële dienstverleners (NVA) en het Nederlands Instituut Van 
Register Experts (NIVRE)) en andere instellingen die een bijdrage zullen leveren, zoals 
Stichting CIS, de Stichting Meld Misdaad Anoniem en het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid. In het Deltaplan worden drie gezamenlijke doelen voor de verzekeringsbranche 
geformuleerd die minimaal nodig zijn om de geloofwaardigheid van de bedrijfstak niet te laten 
wegzakken, aldus het Verbond van Verzekeraars. De kern van de door het Verbond beoogde 
aanpak in het Deltaplan is het wegnemen van de bestaande vrijblijvendheid in 
fraudebeheersing. Om de drie gestelde doelstellingen te halen, zijn vijf projecten ontwikkeld 
die elk zijn verdeeld in een aantal (concrete) acties (54 in totaal). De verantwoordelijkheid 
voor het oppakken en uitvoeren van deze acties ligt in principe bij de 
verzekeringsmaatshappijen zelf; de Verbondsacties zijn voornamelijk aanvullend. 
 
Het Deltaplan heeft onder meer als resultaat gehad dat het Vademecum Fraudebeheersing 
2006 en de Toolbox ‘Deltaplan Aanpak fraude met schadeverzekeringen’ zijn ontwikkeld. Het 
Vademecum geeft een gestructureerd en uitgebreid overzicht van de beschikbare kennis voor 
verzekeraars omtrent fraude met schadeverzekeringen en fraudebeheersing. Fraude wordt 
hierbij tevens in het grotere kader van integriteit geplaatst. In de Toolbox wordt, 
gedifferentieerd naar soort schadeverzekering, een overzicht gegeven van de indicatoren die 
kunnen wijzen op fraude. Vervolgens wordt per project uit het Deltaplan exact voorgesteld 
wat verzekeraars dienen te doen in het kader van de in het Deltaplan geformuleerde 
doelstellingen. Hiervoor zijn in de Toolbox praktische handreikingen opgenomen in de vorm 
van checklists en adviesteksten. Deze handreikingen kunnen door de verzekeraars regelrecht 
worden overgenomen en worden geïmplementeerd in hun eigen bedrijfsvoering bij 
schadeverzekeringen. Hiermee maakt het Deltaplan op een duidelijke en praktische wijze 
inzichtelijk hoe verzekeraars te werk kunnen gaan in het aanpakken van fraude met 
schadeverzekeringen.  
 

 
 

                                                 
1 Deze acties zijn gericht op: 1. updaten van software en aanzetten van firewall; 2. controleren van 
webadressen voor het betalen; 3. bewuste omgang om met persoonsgegevens; 4. kritische houding 
bij openen van bestanden; 5. alertheid bij contacten die aanbiedingen doen of om gegevens vragen.  
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Koepel- en brancheorganisaties kunnen de coördinatie van plannen zoals het hierboven 
beschreven Deltaplan op zich nemen. De voorlichting over deze fraudevormen dient in een 
praktisch concept steeds weer opnieuw aan de ondernemers te worden voorgelegd. Tijdens 
de focusgroepen wordt namelijk telkens benadrukt dat een dergelijke boodschap alleen 
effectief en preventief kan werken wanneer zowel de duidelijke boodschap als het belang 
ervan regelmatig wordt herhaald. Daarnaast kan binnen het bedrijfsleven bijvoorbeeld 
worden gedacht aan een vaste rubriek over fraude in de verschillende branche- en 
vakbladen. Door het geven van uitgebreide casusbeschrijvingen, indicatoren en de opzet 
van actieplannen wordt het begrip fraude voor de ondernemer meer tastbaar en reëel. De 
fraudevorm moet als het ware een beeldmerk krijgen dat herkenbaar wordt voor 
ondernemers. Het belangrijkste hierbij is dat ondernemers altijd kritisch moeten blijven bij 
de transacties die zij afsluiten. Hierbij moeten zij zich telkens weer afvragen met wie er 
zaken worden gedaan, of deze overeenkomst afwijkt van eerdere overeenkomsten en bij 
wie het risico van de overeenkomst ligt. Koepelorganisaties, zoals MKB-Nederland, 
kunnen op een toegepaste wijze een zeer belangrijke rol spelen in de voorlichting en 
bewustwording van hun leden, aldus de focusgroepdeelnemers.   
 
Ook bij de overheid moet het fraudebewustzijn (verder) worden ontwikkeld. De overheid is 
zich volgens de deelnemers van de focusgroepen doorgaans wel bewust van het bestaan van 
verticale fraude, aangezien de overheid hiervan zelf het slachtoffer is. Indirect is de 
overheid, evenals de rest van de samenleving, ook het slachtoffer van horizontale fraude. Er 
dient daarom volgens de respondenten meer expertise op dit gebied te worden ontwikkeld 
door en binnen de overheid. Zo kan het aangifteproces worden verbeterd en kunnen meer 
fraudegevallen worden vervolgd en berecht. Volgens de deelnemers van de focusgroepen 
zal hiermee de (gepercipieerde) pakkans stijgen, waardoor het fraudebewustzijn in de 
samenleving in het algemeen zal toenemen. Tevens zal dit een weerslag hebben op de 
publieke opinie: door duidelijk te maken dat fraude een strafbaar feit is waaraan de hele 
samenleving moet meebetalen, zal men minder tolerant zijn over fraudeurs, aldus de 
deelnemers. 
 
Naming, shaming en faming 
Als onderdeel van het fraudebewustzijn wordt tijdens de focusgroepen gewezen op het 
zogenoemde (in de Verenigde Staten veel gebruikte) naming, shaming en faming. Met 
faming wordt gedoeld op het benoemen en prijzen van bedrijven die hun fraudeaanpak 
goed op orde hebben. Met shaming wordt bedoeld dat de fraude en eventueel de fraudeurs 
worden benoemd en ten schande worden gemaakt. Deze benadering kan volgens de 
focusgroepen een tweetal gevolgen hebben. Enerzijds leidt dit tot een toename van het 
fraudebewustzijn bij de bedrijven en in de samenleving in het algemeen. Anderzijds kan 
bijvoorbeeld shaming tot gevolg hebben dat fraudeurs wellicht eerder worden weerhouden 
fraude te plegen. 
 
Door de deelnemers van de focusgroepen worden de voordelen van naming en shaming 
erkend. Toch wordt door iedereen de voorkeur gegeven aan de vorm van naming en 
faming, dus niet op de schandalen wijzen, maar juist de successen van fraudebeleid en van 
fraudebestrijding benadrukken. Deze meer positieve insteek heeft volgens de betrokkenen 
een aantal voordelen. De deelnemers van de focusgroepen geven aan dat wanneer positieve 
aandacht wordt geschonken aan bedrijven die veel aandacht schenken aan 
fraudebestrijding, andere bedrijven positief worden gestimuleerd om zich ook op deze 
gebieden verder te ontwikkelen. Zo wordt bijvoorbeeld geopperd om ter stimulering een 
keurmerk voor bedrijven te ontwikkelen op het gebied van fraudebestrijding en 
fraudebewustzijn. Tevens kan bijvoorbeeld een witte lijst worden ontwikkeld waarop 
bedrijven worden vermeld die zich verbinden aan het naleven van bepaalde gedragscodes. 
Wanneer in brede zin een grote waarde wordt gehecht aan een dergelijke lijst zullen 
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bedrijven hun best doen op zo’n lijst terecht te komen, aldus de deelnemers. Als voorbeeld 
noemen deelnemers van de focusgroepen de Better Business Bureaus uit de Verenigde 
Staten en Canada. Deze zijn niet op fraude gericht, maar de werkwijze en achterliggende 
gedachte kan volgens de respondenten dienen ter inspiratie voor de aanpak van fraude.  
  

 

De in de Verenigde Staten (en Canada) opererende Better Business Bureaus (BBB’s) hebben als 
doelstelling het bewerkstelligen van een vertrouwensrelatie tussen bedrijf en consument. Dit 
doen zij door het toetsen van de bedrijfsvoering van een bedrijf aan bepaalde vooropgestelde 
normen. De BBB’s vergelijken geen bedrijven met elkaar, maar beoordelen bedrijven aan de 
hand van de eigen standaard. De normen van deze standaard zijn terug te leiden tot acht 
principes, namelijk: bouw vertrouwen op; adverteer eerlijk; vertel de waarheid; wees 
transparant; kom beloften na; neem verantwoordelijkheid; bescherm privacy; en zorg voor een 
integere bedrijfsvoering. Op basis van deze toetsing wordt een betrouwbaarheidsrapportage 
van het betreffende bedrijf opgesteld. Wanneer een bedrijf als betrouwbaar wordt 
aangemerkt, krijgt het bedrijf het recht om het BBB-keurmerk te voeren. Een voorbeeld 
hiervan is het keurmerk van BBBOnline, dat wordt verleend aan organisaties en bedrijven 
waarmee veilig online zaken kunnen worden gedaan. In de praktijk wordt volgens 
respondenten en deelnemers waarde gehecht aan deze certificering. Tevens bieden de BBB’s 
bemiddeling bij geschillenbeslechting. De lokale BBB’s informeren en alarmeren daarnaast 
consumenten en bedrijven in hun regio over daar voorkomende fraudegevallen. De BBB’s 
reiken ook prijzen uit aan bedrijven die hun zaken goed op orde hebben (de BBB International 
Torch Awards).   
 
De BBB’s zijn onafhankelijke organisaties met een eigen bestuur. Alle lokale BBB’s worden 
bestuurd en doorlopend gecontroleerd door de Counsil of Better Business Bureaus (CBBB). Het 
CBBB wordt bestuurd door bestuurders van lokale BBB’s, bestuurders van grote Amerikaanse 
bedrijven en academici.    
 

 
In de focusgroepen wordt aangegeven dat het commerciële aspect bij naming en faming 
ook een rol speelt. Bedrijven willen niet graag dat ze in een negatief daglicht worden 
gesteld. Daarnaast kan het benoemen van bedrijven die achterlopen in hun aanpak van 
fraude (dus shaming) juist fraudeurs aantrekken die gaan frauderen bij deze bedrijven. Dit 
is in het kader van de fraudepreventie niet wenselijk. Naming en faming zal volgens de 
deelnemers van de focusgroepen met name door het bedrijfsleven zelf moeten plaatsvinden, 
als een soort zelfregulering.  
 
Naast het benoemen van de successen door en binnen het bedrijfsleven kan ook nog op een 
ander niveau aandacht worden besteed aan fraude. Zo kan volgens de deelnemers van de 
focusgroepen meer samenwerking met de media worden gezocht om grote successen van 
fraudebestrijding en fraudepreventie onder de aandacht van de gehele samenleving te 
brengen, bijvoorbeeld in dezelfde stijl als kritische consumentenprogramma’s zoals die nu 
op televisie en radio worden uitgezonden. Door meer aandacht voor individuele 
fraudegevallen in de media, bijvoorbeeld door televisieprogramma’s en documentaires met 
persoonlijke verhalen van slachtoffers van fraude, kan ook naming, shaming en/of faming 
plaatsvinden. Een bijkomend voordeel hiervan is dat dit mede een toename van het 
fraudebewustzijn van de gehele samenleving tot gevolg heeft. 
 
Aanbevelingen 
• Kennisoverdracht en informatie: simpel, praktisch toepasbaar en regelmatig. 
• Stimuleren kritische houding tegenover handelspartners door ondernemers. 
• Vergroten expertise bij overheid. 
• Voorkeur voor naming en faming in plaats van naming en shaming. 
• Ontwikkelen van een keurmerk en witte lijst voor en van bedrijven over hun niveau van 

fraudebewustzijn, fraudebestrijding en naleving van gedragscodes. 
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6.2 Samenwerking 
 
In alle gesprekken en focusgroepen komt naar voren dat een goede samenwerking 
essentieel is. Binnen dit thema dienen volgens de focusgroepdeelnemers maatregelen 
(verder) te worden ontwikkeld om horizontale fraude in de toekomst beter te bestrijden. De 
deelnemers van de focusgroepen geven aan dat samenwerking op verschillende niveaus 
plaats kan vinden, bijvoorbeeld tussen bedrijven binnen dezelfde branche of sector. 
Daarnaast is ook samenwerking met de overheid mogelijk en wenselijk; een publiek-private 
samenwerking. Bij samenwerking kan gebruik worden gemaakt van elkaars expertise en 
netwerken, aldus de deelnemers van de focusgroepen. Samenwerking kan op verschillende 
fronten plaatsvinden. Een vorm van samenwerking waar tijdens de focusgroepen door de 
deelnemers steeds op wordt gewezen is die van informatie-uitwisseling. Deze vorm van 
samenwerking komt later deze paragraaf uitgebreider aan bod. Eerst zullen enkele 
maatregelen worden besproken die gelden voor samenwerking in het algemeen.  
 
Een veelgehoord kritiekpunt is dat in de aanpak van criminaliteit altijd weer wordt gewezen 
op samenwerking. Zowel de deelnemers van de focusgroepen als de sleutelinformanten 
geven echter aan dat in de praktijk nog veel problemen bestaan in de samenwerking tussen 
bedrijven en/of met de overheid. Zij benadrukken dan ook dat dit onderwerp hoog op de 
agenda moet blijven staan en met name bij de leiding en het bestuur van een bedrijf een 
voortdurend punt van aandacht moet zijn.  
 
Maatregelen 
In de focusgroepen, waarin verschillende partijen zijn vertegenwoordigd, is iedereen het er 
over eens dat fraude alleen is aan te pakken wanneer meer wordt samengewerkt. Aan een 
goede samenwerking zijn echter wel enkele voorwaarden verbonden. Allereerst moeten de 
standpunten en verwachtingen tussen de partijen onderling duidelijk worden vastgesteld. 
Zo blijkt in de praktijk dat het bedrijfsleven vaak teleurgesteld is in de volgens haar geringe 
aandacht voor horizontale fraude vanuit de overheid, bijvoorbeeld in het vervolgen en 
berechten van fraude. Aan de andere kant geeft de overheid aan dat het bedrijfsleven gezien 
haar commerciële belangen niet altijd open is over de problematiek waarmee het te maken 
heeft. Tijdens de focusgroepen wordt aangegeven dat ook niet altijd duidelijk is wat de 
werkwijze is van de andere partij. Gedeeltelijk zal deze onbekendheid zijn op te lossen door 
bijvoorbeeld een duidelijk fraudebeleid te hanteren en dit ook te publiceren op bijvoorbeeld 
de eigen website. Geopperd wordt om hieraan bijvoorbeeld tijdens beroepsopleidingen 
meer aandacht te besteden. Daarnaast kan het ook helpen om met elkaar mee te lopen op de 
werkvloer om inzicht in elkaars werkwijze te krijgen. Door een open opstelling wordt ook 
gewerkt aan onderling vertrouwen, hetgeen een absolute voorwaarde is voor een vruchtbare 
samenwerking. Door bijvoorbeeld op regelmatige basis bijeenkomsten met verschillende 
partijen te organiseren, leert men elkaar beter kennen en neemt men sneller contact met 
elkaar op. Een voorbeeld hiervan zijn de succesvolle (maar tot nu toe slechts incidentele) 
regionale bijeenkomsten die zijn georganiseerd voor curatoren, betrokkenen van het 
Openbaar Ministerie en de FIOD-ECD in het kader van de bestrijding van 
faillissementsfraude. Een voorwaarde hierbij is wel dat hiervoor binnen de top van de 
ondernemingen en de overheid draagvlak bestaat.   
 
In een samenwerkingsverband kunnen partijen volgens de deelnemers aan de focusgroepen 
expertisecentra ontwikkelen over de fraudevormen waarmee zij te maken hebben. Binnen 
de verzekeringsbranche is bijvoorbeeld het Fraudeloket ontwikkeld. Vanuit dit Fraudeloket 
worden niet alleen alle fraudemeldingen van verzekeringsfraude richting het FRIS 
gecoördineerd, maar het loket functioneert ook als expertisecentrum dat ondersteuning 
biedt aan individuele verzekeraars in fraudeonderzoeken. Daarnaast heeft het GOVCERT 
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bijvoorbeeld een waarschuwingsdienst ontwikkeld. Het GOVCERT plaatst hiervoor 
gevallen van cybercrime op een website. Bij ernstige bedreigingen van cybercrime kunnen 
deze ook worden doorgegeven via email of sms.2 Met dit soort diensten kunnen ook 
kleinere ondernemers gericht worden bereikt. Door expertise op het gebied van fraude te 
bundelen en verder te ontwikkelen, kan horizontale fraude in de toekomst beter worden 
aangepakt, aldus de deelnemers van de focusgroepen. Een praktisch probleem hierbij is 
volgens de focusgroepdeelnemers wel de concurrentiepositie van bedrijven: verschillende 
bedrijven hebben verschillende belangen die doorgaans samenhangen met verschillende en 
ongelijke marktaandelen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat bedrijven niet allemaal over 
dezelfde hoeveelheid kennis beschikken. Met het oog op de concurrentie zullen bedrijven 
vaak niet bereid zijn om kostbare informatie beschikbaar te stellen.  
 
Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat er een aantal pilots heeft plaatsgevonden 
en plaatsvinden in het kader van de publiek-private samenwerking, bijvoorbeeld de pilot in 
Limburg voor de bestrijding van verzekeringsfraude met brandverzekeringen. Alhoewel in 
de praktijk blijkt dat het een langdurig en moeizaam proces is om dergelijke projecten op te 
starten, is iedereen tijdens de focusgroepen wel positief over deze ontwikkelingen. Een 
voorbeeld van een afgeronde, succesvolle pilot is die van de reisverzekeringsfraude. 
 

 

De pilot reisverzekeringsfraude heeft in 2003-2004 plaatsgevonden. Deze pilot is destijds 
uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de Bovenregionale Recherche Noord Oost 
Nederland, het Openbaar Ministerie Zwolle en de verzekeringsbranche. Deze pilot over fraude 
met reisverzekeringen is destijds ontwikkeld vanuit de gedachte dat de aanpak van 
kleinschalige verzekeringsfraude vrijwel niet leidt tot een aangifte en/of strafrechtelijk 
onderzoek. Bij de aanvang zijn door het Fraudemeldpunt in samenwerking met de 
fraudeafdelingen van de verschillende verzekeringsmaatschappijen fraudesignalen verzameld 
die als kader konden dienen bij de beoordeling van een verdenking van fraude met 
reisverzekeringen. Wanneer een verzekeraar vervolgens op basis van een dossier kon aantonen 
dat door de verzekerde gefraudeerd was met de reisverzekering, stuurde de verzekeraar dit 
dossier door naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie beoordeelde het dossier 
vervolgens op aannemelijkheid (zonder dat hiervoor een proces-verbaal nodig was). Vervolgens 
bood het Openbaar Ministerie de fraudeur een schikkingsvoorstel aan. Volgens betrokkenen is 
ongeveer in 80% tot 90% van de gevallen de transactie aanvaard en betaald. In de gevallen 
waarin het schikkingsvoorstel niet werd aanvaard, is de verdachte alsnog gehoord door de 
Bovenregionale Recherche. Respondenten geven aan dat op deze wijze op een relatief 
eenvoudige manier fraudezaken kunnen worden afgedaan. Deze pilot heeft tot op heden 
echter geen vervolg gehad. Alhoewel de betrokkenen de exacte reden hiervoor niet kunnen 
aangeven, worden als mogelijke oorzaken een andere prioriteitenstelling en 
personeelswisselingen binnen het Openbaar Ministerie genoemd.   
 

 
Volgens de deelnemers van de focusgroepen moeten de verschillende partijen wennen aan 
samenwerkingsprojecten zoals hierboven is beschreven. Er zal enige tijd overheen gaan 
voordat iedereen de voordelen hiervan inziet en elkaar vertrouwt. De verwachting is dat 
naarmate meer ervaring wordt opgedaan met verschillende vormen van samenwerking in de 
toekomst ook steeds meer gestandaardiseerde convenanten en protocollen worden 
ontwikkeld, waarmee het opstarten van samenwerkingsprojecten wordt vergemakkelijkt.  
 
Informatie-uitwisseling 
Een aantal in de focusgroepen naar voren gekomen knelpunten in de aanpak van 
horizontale fraude heeft betrekking op informatiebeheer en informatie-uitwisseling. Zo zijn 
verschillende registratiesystemen opgezet waarvan de werking volgens de deelnemers van 

                                                 
2 Dergelijke diensten zijn echter niet kosteloos en bedrijven moeten zich hiervoor aanmelden. 
Voordat een bedrijf de meerwaarde erkent van een dergelijke dienst en zich hiervoor aanmeldt, 
beschikt het dus al over een bepaalde mate van fraudebewustzijn.  
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de focusgroepen niet optimaal is, bijvoorbeeld het FRIS. Ook bij bedrijven zelf en tussen 
bedrijven onderling werkt het informatiebeheer en daarmee de samenwerking niet optimaal. 
Zo is het EVR oorspronkelijk opgezet om informatie te beheren en uit te wisselen binnen 
de gehele financiële sector. In de praktijk blijkt echter dat de informatie alleen binnen de 
eigen branche (bijvoorbeeld enkel binnen de banken of verzekeringsmaatschappijen) wordt 
gedeeld, omdat de branches onderling niet allemaal bereid en huiverig zijn om informatie te 
delen. Wanneer een goede coördinatie en uitwisseling van dergelijke informatie plaats kan 
vinden, kunnen bedrijven hun risico’s voor bepaalde klanten, werknemers of 
overeenkomsten beter inschatten en kan mogelijk worden voorkomen dat bedrijven het 
slachtoffer worden van fraude.   
 
Naast het verder ontwikkelen en verbeteren van bestaande registratiesystemen kunnen 
bedrijven zichzelf ook verder ontwikkelen in het veiliger en beter gebruiken van hun eigen 
informatie, aldus de deelnemers van de focusgroepen. Bedrijven bezitten zelf vaak een 
schat aan informatie. Het gaat er echter ook om wat bedrijven zelf met die informatie doen. 
Bedrijven kunnen zelf kritisch naar hun klantenbestand kijken en op die manier eventuele 
onregelmatigheden in het gedrag van klanten constateren. Zonder dat daarbij aantoonbare 
vermoedens van fraude naar voren hoeven te komen, kunnen bedrijven beter opletten en 
zelf klanten waarbij onregelmatigheden zijn geconstateerd extra in de gaten houden.  
 
Hoe de samenwerking in informatie-uitwisseling tussen verschillende bedrijven en 
branches vormgegeven kan worden dient volgens de deelnemers van de focusgroepen nader 
te worden onderzocht. Het blijkt overigens dat enkele branches, zoals de 
verzekeringsbranche, zich hierin al verder hebben ontwikkeld dan andere branches. Door 
iedereen wordt de strenge privacy-wetgeving als een beperking aangegeven. Wil een 
volledig informatie-uitwisselingssysteem worden ontwikkeld, dan is hiervoor de 
goedkeuring van het College Bescherming Persoonsgegevens nodig. Dit kan volgens 
sommigen leiden tot zeer kostbare en praktisch onwerkbare systemen. Uit de focusgroepen 
komt echter naar voren dat bij het merendeel van de deelnemers wel de intentie bestaat om 
de informatie-uitwisseling tussen bedrijven en/of branches verder te ontwikkelen en dat 
volgens de deelnemers hiertoe ook wel mogelijkheden bestaan binnen de huidige 
privacywetgeving.  
 
Als knelpunt bij informatie-uitwisseling wordt tijdens de focusgroepen tevens de 
concurrentiepositie genoemd. Grote bedrijven die handelen via het internet hebben 
bijvoorbeeld een landelijke database opgebouwd met informatie over de betrouwbaarheid 
van onder meer personen en adressen. Door het relatief grote aantal transacties bezitten 
deze bedrijven over redelijk wat van deze informatie: zij zijn door schade en schande wijs 
geworden. Deze opgebouwde kennis is voor deze bedrijven een marktvoordeel geworden 
ten opzichte van hun concurrenten, aangezien dit hen de mogelijkheden biedt om meer 
gecalculeerde risico’s te nemen. Deze grote bedrijven zijn vaak niet bereid hun kennis met 
concurrenten te delen. Er bestaat derhalve een enorme kloof tussen bijvoorbeeld de grote 
bedrijven met een dergelijke uitgebreide database en de kleinere webwinkels. Hoe groter 
het verschil tussen de bedrijven wordt, des te moeilijker het wordt om tot een gezamenlijk 
systeem te komen, aldus een deelnemer van de focusgroep over identiteitsfraude. Volgens 
de overige deelnemers van de focusgroepen kan dit knelpunt echter grotendeels worden 
weggenomen wanneer door vergroting van het fraudebewustzijn duidelijk wordt gemaakt 
dat fraude de gehele samenleving (en dus ook het gehele bedrijfsleven) treft en dat daarop 
niet hoeft te worden geconcurreerd: fraude is immers een gemeenschappelijk bedrijfsrisico.  
 
Over interne fraude wordt binnen de detailhandel wel informatie uitgewisseld. Dit gebeurt 
met behulp van een waarschuwingsregister. De respondenten en deelnemers geven aan in 
principe positief te zijn over dergelijke ontwikkelingen.   
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Het waarschuwingsregister binnen de detailhandel bevat gegevens over werknemers die 
interne fraude hebben gepleegd.3 De belangrijkste functie van het systeem is het screenen van 
personeel. Het waarschuwingsregister is in 2005 door de Raad Nederlandse Detailhandel 
opgezet. De Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) is een onafhankelijke toezichthouder 
die het waarschuwingsregister beheert. Het register is in principe toegankelijk voor de gehele 
detailhandel in Nederland. Voordat detailhandelbedrijven als deelnemer echter toegang 
kunnen krijgen tot het register, moeten zij voldoen aan bepaalde regels, namelijk: een 
duidelijk fraudebeleid voeren; beschikken over een beveiligd systeem; medewerkers 
informeren over deelname aan het waarschuwingssysteem; en duidelijke afspraken maken over 
de toegang tot en het toezicht op het gebruik van het register binnen het bedrijf. Tevens 
dienen deelnemende bedrijven een financiële bijdrage te leveren. De Stichting FAD kent een 
auditcommissie die controleert of de deelnemers (de bedrijven) zich aan de regels houden met 
betrekking tot bijvoorbeeld privacywetgeving. Tevens is er een onafhankelijke 
klachtencommissie. 
 
Het register zelf is een beveiligde internetapplicatie bestaande uit twee systemen. Allereerst 
is er een intern register. Wanneer een bedrijf een werknemer registreert, komt de werknemer 
voor acht jaar in het interne registratiesysteem terecht. Dit interne registratiesysteem is enkel 
zichtbaar voor de deelnemer die de werknemer heeft geregistreerd. Wanneer de werknemer 
vanwege de gepleegde interne fraude is ontslagen en aangifte is gedaan bij de politie, wordt 
de werknemer ook voor een periode van vier jaar in een extern register geregistreerd. Alle 
andere deelnemers hebben toegang tot dit register en kunnen zodoende controleren of een 
(toekomstige) werknemer eerder elders is ontslagen vanwege het plegen van interne fraude. 
 

 
Ook wordt door vele respondenten gewezen op de hoeveelheid informatie en kennis die 
aanwezig is bij overheden. Deze informatie kan in de toekomst, in combinatie met de 
informatie uit het bedrijfsleven, leiden tot het vroegtijdig herkennen en aanpakken van 
fraudeurs. Een voorbeeld waarbij het bedrijfsleven gebruik kan maken van kennis en 
informatie van de overheid is het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten. 
 

 

Het door de Douane opgezette Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) is 
een onderzoeksbureau van de Koninklijke Marechaussee in samenwerking met het Korps 
Landelijke Politiediensten.4 Het hoofdkantoor is gevestigd op de luchthaven Schiphol. De 
helpdesk van het ECID, dat in mei 2007 officieel is geopend, houdt zich voornamelijk bezig met 
de controle van reis-, identiteits- en waardedocumenten. Het is voor eenieder (zowel 
opsporingsinstanties als bedrijven en particulieren) mogelijk om documenten te laten 
controleren door het ECID. Bedrijven kunnen het document dat zij willen controleren in 
principe per email of per fax bij het ECID aanleveren. Het ECID scant vervolgens het 
betreffende document op administratieve kenmerken en adviseert over de geldigheid en 
authenticiteit van het document. In principe wordt de uitslag van de scan dezelfde dag aan het 
bedrijf teruggekoppeld. 
 

 
Een mogelijkheid voor de toekomst die door de deelnemers van de focusgroepen wordt 
genoemd in het kader van de uitwisseling van informatie en kennis is het bij 
faillissementsfraude instellen van rechter-commissarissen die zijn gespecialiseerd in 
(faillissements)fraude. Wanneer de rechter-commissaris op basis van de hem beschikbare 
justitiële informatie constateert dat er ‘bekenden van justitie’ bij een faillissement 
betrokken zijn, kan samen met de curator worden opgetrokken om het faillissement zo goed 
mogelijk af te wikkelen en eventueel aangetroffen fraude te vervolgen.  
 
Alle respondenten en deelnemers van de focusgroepen zijn van mening dat betere 
bestandenkoppeling en informatie-uitwisseling noodzakelijk, maar ook mogelijk is. Bij de 
koppeling van bestanden gaat het volgens deelnemers van de focusgroepen niet alleen om 

                                                 
3 www.stichting fad.nl.  
4 www.defensie.nl.  
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de koppeling van bestanden tussen bedrijven onderling, maar ook om de koppeling met 
bestanden van de overheid. Hierbij moet wel worden gewaakt voor de risico’s die aan het 
ontwikkelen van grote databestanden en bestandenkoppeling bestaan. Iedere databank is 
immers gevoelig voor dataverlies, waarmee fraudegevoelige persoonsgegevens op straat 
kunnen komen te liggen. Daarom is het belangrijk dat kritisch naar de mogelijkheden wordt 
gekeken en hiervoor zo mogelijk een juridisch instrumentarium (in de vorm van protocollen 
en convenanten) wordt ontwikkeld.  
 
Aanbevelingen 
• Bewustzijn creëren dat fraudepreventie en fraudebestrijding niet mogelijk zijn zonder 

samenwerking. 
• Vooraf duidelijk stellen wat over en weer de verwachtingen zijn. 
• Meer inzicht ontwikkelen in de werkwijzen en (on)mogelijkheden van de andere partij. 
• Aandacht en tijd voor het opbouwen van onderling vertrouwen, onder andere door het 

organiseren van expertmeetings. 
• Het (verder) ontwikkelen van een praktisch toepasbaar (juridisch) instrumentarium. 
• Bedrijven stimuleren om hun eigen informatiemogelijkheden (meer) te benutten. 
• Onderzoeken op welke wijze informatie-uitwisseling in de praktijk het beste kan 

plaatsvinden tussen bedrijven onderling en met de overheid. 
 
 
6.3 Rationele keuzemodel en preventiemogelijkheden volgens experts 
 
In dit hoofdstuk zijn de bevindingen uit de focusgroepen met de experts behandeld. De 
vraag is hoe de hier besproken aanbevelingen in het in dit onderzoek gebruikte rationele 
keuze kader kunnen worden ingepast. In deze paragraaf wordt ingegaan op deze 
aanbevelingen in het licht van de rationele keuzetheorie op eenzelfde wijze als in 
voorgaande hoofdstukken. 
 
Onvoorwaardelijk materiële kosten 
Verreweg de meeste tijdens de focusgroepen aangedragen aanbevelingen hebben 
betrekking op het verhogen van de onvoorwaardelijk materiële kosten. In hoofdlijnen 
hebben deze aanbevolen maatregelen betrekking op:  
• verbetering van samenwerking en communicatie;  
• vaker en beter screenen;  
• een verhoging van het fraudebewustzijn.  
 
Verbeteren fraudebewustzijn 
In de focusgroepen wordt aangegeven dat een verbetering van het fraudebewustzijn aan de 
basis ligt van fraudebestrijding. Volgens alle betrokkenen kan fraudebestrijding en 
fraudepreventie alleen plaatsvinden wanneer het fraudebewustzijn binnen de gehele 
samenleving, met name binnen de overheid en het bedrijfsleven, toeneemt. Vanuit een 
verbeterd fraudebewustzijn kunnen dan vervolgstappen worden ondernomen.  
 
Vaker en beter screenen 
Eén van de vervolgstappen is bedrijven te stimuleren hun eigen informatiemogelijkheden 
meer en beter te benutten. De bij bedrijven beschikbare informatie kan onder meer worden 
gebruikt voor het screenen van handelspartners en personeel. Aanvullend kan gebruik 
worden gemaakt van diensten van bedrijven die gespecialiseerd zijn in het controleren van 
bedrijven en personen. 
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Verbetering samenwerking en communicatie 
Daarnaast is nog een scala aan onvoorwaardelijk materiële kostenverhogende maatregelen 
aanbevolen die betrekking hebben op samenwerking en communicatie. Een verbeterde 
samenwerking is vaak één van de welhaast vanzelfsprekende aanbevelingen bij 
evaluatieonderzoek. Alle deelnemers van de focusgroepen geven echter aan dat in de 
praktijk de samenwerking vaak nog niet (goed)vindt. Deze voor de hand liggende 
aanbeveling blijkt gezien de situatie in de praktijk dan ook noodzakelijk en onmisbaar. 
Door een betere samenwerking en communicatie wordt de informatiepositie van 
betrokkenen versterkt en daarmee het plegen van fraude in het algemeen bemoeilijkt. Voor 
het bewerkstelligen van een betere samenwerking en communicatie zijn tijdens de 
focusgroepen verschillende maatregelen naar voren gekomen. Om op effectieve wijze 
informatie uit te kunnen wisselen tussen verschillende betrokken partijen dient allereerst te 
worden onderzocht op welke wijze deze informatie-uitwisseling in de praktijk het beste 
plaats kan vinden tussen zowel bedrijven onderling als tussen bedrijven en de overheid. 
Voordat vervolgens ook daadwerkelijk een effectieve samenwerking plaats kan vinden, 
dient aandacht en tijd te worden besteed aan het opbouwen van onderling vertrouwen. 
Volgens de deelnemers van de focusgroep kan dit onder andere worden bewerkstelligd door 
het regelmatig organiseren van expertmeetings waar de betreffende betrokkenen elkaar 
ontmoeten. Mede met behulp van dergelijke bijeenkomsten kunnen de betrokken partijen 
aangeven wat hun verwachtingen zijn jegens elkaar. Door inzicht te vergaren in elkaars 
werkwijzen en (on)mogelijkheden kan worden getoetst in hoeverre de aanwezige 
verwachtingen kunnen worden waargemaakt. Tevens kan door de bij de verschillende 
betrokkenen aanwezige kennis en informatie worden uitgewisseld. Hiermee kunnen tevens 
andere bedrijven weer in hun fraudebewustzijn (en mate van kennis) worden gestimuleerd. 
Door de focusgroepdeelnemers wordt als voorwaarde bij de kennisoverdracht en 
informatie-uitwisseling gesteld dat dit op simpele, praktisch toepasbare en regelmatige 
basis dient plaats te vinden.  
  
Onvoorwaardelijk immateriële kosten 
Evenals bij verzekeringsfraude wordt ook in de algemene focusgroep gewezen op het 
zogenoemde (onder andere in de Verenigde Staten gebruikte) naming en shaming. In 
Nederland wordt van deze vorm van onvoorwaardelijk immateriële kostenverlaging nog 
niet of nauwelijks gebruik gemaakt. De experts geven echter aan in plaats van een systeem 
van naming en shaming de voorkeur te geven aan een systeem van naming en faming. Eén 
van de redenen hiervoor is dat naming en shaming juist een tegengesteld effect zou kunnen 
hebben: bedrijven die achterlopen in hun fraudebestrijding (shaming) kunnen juist 
potentiële fraudeurs aantrekken. Dit zou dan juist (impliciet) een kostenverlaging tot gevolg 
hebben. Naming en faming daarentegen is echter niet gericht op de verhoging van de 
onvoorwaardelijk immateriële kosten voor de fraudeur, maar eerder op een verhoging van 
de voorwaardelijk kosten. Naming en faming zou immers van invloed kunnen zijn op de 
(gepercipieerde) pakkans, de waargenomen strafgrootte en de waardering van sancties door 
de fraudeurs. 
 
Voorwaardelijke kosten 
Tijdens de bijeenkomsten zijn enkele maatregelen genoemd die een verhoging van de 
voorwaardelijke kosten tot gevolg kunnen hebben. Ten eerste worden verschillende 
maatregelen genoemd die betrekking hebben op de (gepercipieerde) pakkans. Hierbij valt 
onder meer te denken aan het door bedrijven voeren van een duidelijk en consequent 
fraudebeleid en de curator die altijd aangifte dient te doen van faillissmentsfraude. 
Daarnaast kan met behulp van het eerder genoemde naming en faming duidelijk worden 
gemaakt dat dit het geval is. Ook het ontwikkelen van een eenduidig en praktisch 
(juridisch) instrumentarium (onder andere ook protocollen en convenanten) kan leiden tot 
een toename in de (gepercipieerde) pakkans. Deze werking kan worden versterkt wanneer 
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meer aandacht in de media wordt gegenereerd voor successen van fraudebestrijding en 
fraudepreventie.  
 
Verder wordt door de deelnemers van de focusgroepen benadrukt dat naast maatregelen die 
gericht zijn op de preventie van fraude ook systematisch aandacht besteed moet worden aan 
detectie en repressie. Voor deze repressie dient onder meer de expertise van de overheid te 
worden vergroot, zodat het proces van aangifte, opsporing en afdoening efficiënter kan 
verlopen en op termijn ook effectiever wordt.  
 
Onvoorwaardelijke baten 
De verlaging van de onvoorwaardelijke baten wordt niet expliciet als doel aangemerkt door 
de deelnemers van de verschillende bijeenkomsten. Dit is wellicht te verklaren doordat in 
het algemeen in dit onderzoek naar voren komt dat dergelijke maatregelen (zoals het 
ontnemen of devalueren van onrechtmatig verkregen voordeel door fraude of het 
bewerkstelligen van een kentering in de overtuiging dat bepaalde (criminele) gedragingen 
leiden tot status en sociale prestige) in de praktijk volgens de experts lastig is toe te passen 
bij fraude.  
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7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
 
 
In dit rapport is verslag gedaan van een onderzoek naar preventieve maatregelen tegen 
horizontale fraude, uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in opdracht 
van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het 
ministerie van Justitie. De doelstelling van het onderzoek is het verschaffen van informatie 
over verschillende fraudevormen waarmee het Nederlandse bedrijfsleven te maken heeft, 
welke preventieve maatregelen reeds tegen deze fraudevormen worden genomen en welke 
preventieve maatregelen in de toekomst nog kunnen worden genomen. In overleg met de 
opdrachtgever en begeleidingscommissie is de inventarisatie beperkt tot drie vormen van 
horizontale fraude, namelijk: faillissementsfraude, verzekeringsfraude en identiteitsfraude.  
Vervolgens is nagegaan of en hoe (de preventie van) de drie onderzochte fraudevormen als 
voorbeeld kunnen dienen voor (de preventie van) overige fraudevormen.  
 
In dit hoofdstuk wordt, op basis van de inventarisatie van de drie geselecteerde 
fraudevormen, antwoord gegeven op de onderzoeksvragen die in het eerste hoofdstuk zijn 
geformuleerd. De onderzoeksvragen zijn verdeeld in vier onderdelen: a. definiëring;  
b. inventarisatie; c. preventie; en d. toetsing. Deze worden hieronder achtereenvolgens 
behandeld. In de laatste paragraaf worden enkele aanvullende slotopmerkingen geplaatst.  
 
 
7.1 Definiëring horizontale fraude 
 

 
Er bestaan verschillende definities van fraude. Voor dit onderzoek is fraude gedefinieerd als 
‘een opzettelijke handeling waarbij door het geven van een onjuiste voorstelling van zaken 
een gepretendeerde rechtvaardiging voor de handeling ontstaat, waardoor een onrechtmatig 
voordeel wordt verkregen’. Wanneer het slachtoffer een bedrijf of particulier is, wordt 
gesproken van horizontale fraude. Fraude is niet in de wet omschreven en ook niet als 
zodanig strafbaar gesteld. Vaak wordt uitgeweken naar delicten als valsheid in geschrifte en 
bedrog.  
 
Er zijn vele vormen van horizontale fraude, onder meer bancaire fraude, acquisitiefraude, 
beursfraude, computerfraude, faillissementsfraude, merkenfraude, telecomfraude, 
verzekeringsfraude en identiteitsfraude. Binnen deze verschillende vormen van fraude zijn 
ook vaak weer subcategorieën te onderscheiden; zo kan verzekeringsfraude verder worden 
onderverdeeld in consumentenfraude, interne fraude en intermediairfraude. Alle horizontale 
fraudevormen hebben gemeenschappelijk dat ze voldoen aan bovenstaande definitie van 
fraude en bevatten derhalve de aspecten ‘opzettelijk’, ‘onjuiste voorstelling van zaken’ en 
‘onrechtmatig’. Daarnaast kunnen in principe alle fraudevormen een gevaar voor 
Nederlandse bedrijven vormen. Bepaalde fraudevormen zijn echter verbonden aan bepaalde 
bedrijfstakken; zo kunnen alleen verzekeringsmaatschappijen het (directe) slachtoffer zijn 
van verzekeringsfraude en telecombedrijven van telecomfraude. Bij bijvoorbeeld 
identiteitsfraude blijkt het slachtofferschap diffuus, maar zijn wel enkele risicogroepen te 
onderscheiden. Zo zijn met name bedrijven die veel werken met persoonlijke en 
identiteitsgegevens, zoals financiële instellingen, maar ook webwinkels en autoverhuur-
bedrijven, gevoeliger voor identiteitsfraude. 

1. Wat is de werkdefinitie van horizontale fraude ten behoeve van dit onderzoek, welke typen
delicten en modus operandi vallen hieronder en hoe verhouden deze zich tot elkaar? 



 INTRAVAL - Preventieve maatregelen horizontale fraude 92

Modus operandi 
Vanwege de veelheid aan fraudevormen is geen algemene modus operandi voor horizontale 
fraude te formuleren. Wel is duidelijk dat bij alle fraudevormen grofweg twee dadergroepen 
zijn te onderscheiden, namelijk gelegenheidsdaders en structurele daders. Van gelegen-
heidsfraudeurs is sprake als een dader gebruik maakt van een gelegenheid die zich toevallig 
voordoet en hem de kans biedt de verzekering op te lichten, boedel aan een faillissement te 
ontrekken of een creditcard van een ander te gebruiken. Structurele daders daarentegen zijn 
bewust op zoek naar gelegenheden of creëren zelf de omstandigheden voor het stelselmatig 
plegen van fraude. 
 
Faillissementsfraude 
Bij faillissementsfraude lijkt een fors deel te worden gepleegd door eigenaren die de schade 
van een faillissement nog enigszins willen beperken door waardevolle activa aan de boedel 
te onttrekken. Hierdoor worden crediteuren benadeeld. De fraudeurs zijn in dit geval 
overwegend gelegenheidsdaders. Overigens beseffen crediteuren niet altijd dat zij 
slachtoffer van fraude zijn, zij verkeren vaak in de veronderstelling dat ze slachtoffer zijn 
van een ‘regulier’ bedrijfsfaillissement. Door de huidige economische crises stijgt het 
aantal faillissementen. Verwacht wordt dat hiermee het aantal gevallen van faillissements-
fraude eveneens toeneemt.  
 
Verzekeringsfraude 
Verzekeringsfraude kan op drie niveaus worden gepleegd, namelijk: door consumenten 
(consumentenfraude); door de eigen medewerkers (interne fraude); en door of met behulp 
van een intermediair (intermediairfraude). Consumentenfraude lijkt voornamelijk te worden 
gepleegd door gelegenheidsdaders: zij verdraaien de feiten bij een verzekeringskwestie 
doorgaans zo dat een voor hen positief eindresultaat ontstaat. Bij interne fraude is vaker 
sprake van structurele daders. Hierbij creëert de medewerker voor zichzelf intern een 
positie waarmee hij het plegen van fraude mogelijk maakt. Hetzelfde geldt voor 
intermediairfraude: ook hierbij worden vaker (uitgebreidere) maatregelen getroffen 
alvorens de fraude wordt gepleegd. 
 
Identiteitsfraude 
Identiteitsfraude lijkt vooral te worden gepleegd door structurele daders. Aan 
identiteitsfraude gaat vaak diefstal van identificerende documenten of gegevens vooraf. Het 
verwerven van dergelijke gegevens vereist planning en vaak een investering in tijd en 
middelen. Misbruik maken van een toevallige omstandigheid lijkt bij identiteitsfraude 
hierdoor minder aan de orde. Identiteitsfraude wordt in binnen- en buitenland als een 
ernstig en groeiend probleem gezien. De huidige kredietcrises versterkt de problematiek. 
Met name kleinere bedrijven zouden een groter risico lopen doordat in tijden van 
economische recessie fraude meer voorkomt, terwijl de aandacht in tijd en middelen  ervoor 
afneemt. Mede door gebrek aan kennis en inzicht in omvang, modus operandi en 
slachtoffers van identiteitsfraude en een beperkte opsporingscapaciteit is over de 
achtergronden en organisatiegraad van daders weinig informatie beschikbaar.    
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7.2 Inventarisatie 
 

 
Het ontbreekt aan goed inzicht in de aard en omvang van horizontale fraude. Aangetroffen 
cijfers betreffen doorgaans fraude in het algemeen (dus zowel horizontale als verticale 
fraude) of nog breder: financieel-economische criminaliteit. Zo blijkt uit cijfers dat fraude 
in het algemeen de Britse samenleving jaarlijks ruim 16 miljard euro kost. Het bedrijfsleven 
in de Verenigde Staten is jaarlijks 7% van haar opbrengsten kwijt aan fraude; in totaal meer 
dan 700 miljard euro. Een ander voorbeeld van algemeen onderzoek is het onderzoek dat 
jaarlijks door Price Waterhouse Coopers wordt uitgevoerd naar financieel-economische 
criminaliteit in het algemeen. Hieruit blijkt dat wereldwijd gemiddeld 30% van de 
ondernemingen in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met financieel-economische 
criminaliteit.  
 
Daarnaast zijn op het internet, zowel in binnen- als buitenland, diverse artikelen (soms 
vergezeld met omvangschattingen) te vinden over de aard en omvang van specifieke 
soorten fraude, zoals hypotheekfraude, zorgverzekeringsfraude en beleggingsfraude. Deze 
cijfers worden echter vaak door belangenorganisaties naar voren gebracht zonder (op een 
wetenschappelijke manier) inzichtelijk te maken hoe het cijfermateriaal is verkregen. 
Hierdoor is het lastig de betrouwbaarheid en validiteit van de cijfers te beoordelen. In de 
literatuur is overigens meer aandacht voor verticale dan voor horizontale fraude. 
 
Zoals aangegeven zijn in eerste instantie drie vormen van horizontale fraude 
geïnventariseerd. Voor alle drie geselecteerde fraudevormen geldt doorgaans dat de 
aangetroffen informatie over de aard en de omvang van de fraude verre van volledig is en 
de betrouwbaarheid ervan vaak onduidelijk is.  
 
Faillissementsfraude  
Faillissementsfraude is in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: een opzettelijke handeling 
vóór of tijdens een faillissement waarbij door het geven van een onjuiste voorstelling van 
zaken een gepretendeerde rechtvaardiging voor deze handeling ontstaat, waardoor een 
onrechtmatig voordeel wordt verkregen en faillissementsschuldeisers opzettelijk of culpoos 
kunnen worden benadeeld.  
 
Bij faillissementsfraude kunnen twee hoofdvormen worden onderscheiden. Allereerst kunnen 
bedrijven worden opgezet met het oogmerk ze weer failliet te laten gaan en daarbij fraude te 
plegen. Daarnaast kan ook fraude worden gepleegd wanneer voor of tijdens een (niet 
vooropgezet) faillissement wordt getracht illegitiem voordeel te behalen met het plegen van 
fraude. Bij faillissementsfraude zijn verschillende dadertypen te onderscheiden, namelijk 
katvangers, bestuurders van ondoorzichtige ondernemingsstructuren en gelegenheids-
fraudeurs. Frauduleuze gedragingen kunnen via het strafrecht of via het civiele recht worden 
aangepakt. Een voorbeeld van een strafrechtelijk aan te pakken vorm van faillissementsfraude 
is bankbreuk. Handelingen van bestuurders rondom een faillissement die als onbehoorlijk 
bestuur worden aangemerkt, kunnen civielrechtelijk worden aangepakt.  
 
Frauduleuze handelingen die aan het faillissement ten grondslag liggen worden niet altijd 
als zodanig herkend. Vaak weten bedrijven niet dat zij het slachtoffer zijn geworden van 
faillissementsfraude of komt de curator niet aan onderzoek toe omdat de boedel wordt 
opgeheven wegens een gebrek aan baten.  
 

2. Wat is er bekend over (de aard en omvang van) de drie geselecteerde vormen van
horizontale fraude uit (recent) binnen- en buitenlands onderzoek?
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Omvang 
Uit faillissementsstatistieken van het CBS blijkt dat vennootschappen en overige 
rechtspersonen in 2006 in totaal bijna 2,7 miljard aan schulden onbetaald hebben gelaten. Dit 
is ruim een half miljoen euro per faillissement. In 8% van de beëindigde faillissementen van 
bedrijven en instellingen was volgens het CBS sprake van een zekere strafbare benadeling 
van schuldeisers. De onbetaald gebleven schuld van deze zaken is in totaal 284 miljoen euro. 
Bij 10% van de zaken was er sprake van een waarschijnlijke strafbare benadeling van 
schuldeisers, wat neerkomt op een onbetaalde schuld van 352 miljoen euro.  
 
Uit onderzoek van Knegt e.a. (2005) waarbij de dossiers van faillissementen zijn onder-
zocht, blijkt het percentage faillissementen waarbij fraude is gepleegd hoger te zijn dan de 
10% in de statistieken van het CBS. Uit het onderzoek volgt dat in ongeveer een kwart 
(24%) van de faillissementen in Nederland aanwijzingen zijn aangetroffen voor enige vorm 
van faillissementsfraude.  
 
De totale schade van faillissementsfraude is niet precies bekend, maar duidelijk is wel dat 
deze op jaarbasis in de honderden miljoenen loopt. Het gemiddelde schadebedrag dat bij de 
onderzochte faillissementen aan onbetaalde vorderingen achterblijft, is ruim een half 
miljoen euro (Knegt e.a. 2005). Dit is vergelijkbaar met de schade uit de statistieken van 
het CBS. Wanneer de gegevens uit het onderzoek van Knegt e.a. (2005) worden 
geëxtrapoleerd naar het totaal aantal faillissementen in 2004 dan bedraagt de geschatte 
omvang van de onbetaalde vorderingen die jaarlijks achterblijven na faillissement ongeveer 
220 miljoen euro. Vanwege de verwachte stijging van het aantal faillissementen door de 
huidige kredietcrises zal naar verwachting de totale schade de komende jaren toenemen. 
 
Verzekeringsfraude 
Verzekeringsfraude is in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: een opzettelijke handeling bij 
de totstandkoming en/of bij de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst waarbij door 
het geven van een onjuiste voorstelling van zaken een uitkering wordt verworven dan wel 
een verzekeringsdekking wordt verschaft waarop geen recht bestaat en waarmee dus een 
onrechtmatig voordeel wordt verkregen. 
 
Door het Verbond van Verzekeraars worden verschillende verschijningsvormen van 
verzekeringsfraude omschreven. De meeste onderzoeken naar verzekeringsfraude zijn 
gericht op consumentenfraude. Bij consumentenfraude worden diverse vormen van fraude 
onderscheiden, zoals majoreren, fingeren, ensceneren en verzwijgen. 
 
Omvang 
Uit de literatuurverkenning blijkt dat in het algemeen geldt dat het lastig is de exacte 
omvang van verzekeringsfraude te bepalen. Door de vele verschijningsvormen van 
verzekeringsfraude die op meerdere niveaus kunnen worden gepleegd is het zelfs niet 
mogelijk een schatting te geven. De aangetroffen onderzoeken naar de omvang van 
verzekeringsfraude richten zich wederom hoofdzakelijk op consumentenfraude.  
 
- Consumentenfraude 
Volgens cijfers van de verzekeringsbranche kan ongeveer 10% van de schadeclaims bij 
verzekeringsmaatschappijen als frauduleus worden aangemerkt. Volgens schattingen wordt 
door schadeverzekeraars op jaarbasis zo’n € 900 miljoen onnodig uitgekeerd als gevolg van 
frauduleuze handelingen (CMC/T11 2005). Daarbij gaat het vooral om autoverzekeringen 
en reisverzekeringen. Dit is ongeveer 15% van het totale schadebedrag dat door 
verzekeringsbedrijven aan slachtoffers wordt uitgekeerd. Het totale jaarlijks uitgekeerde 
bedrag wordt geschat op zes miljard euro.  
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De pakkans voor verzekeringsfraude is relatief klein: voor consumenten gemiddeld één 
procent. Gemiddeld weten verzekeraars tien procent van het totaal aan gefraudeerde 
schadebedragen op te sporen. De zorgverzekeraars claimen dat zij in de afgelopen jaren in 
totaal ongeveer 18 miljoen euro aan fraude hebben opgespoord. Dit is volgens de 
zorgverzekeraars echter het topje van de ijsberg. 
  
In de buitenlandse media zijn berichten verschenen dat de huidige economische recessie 
effect heeft op verzekeringsfraude: in gevallen waarbij daadwerkelijk schade is geleden zou 
de schade worden overdreven en meer worden geclaimd. Autoschades, die het grootste deel  
uitmaken van alle schadeclaims, zijn in de Verenigde Staten in het eerste kwartaal van 2009 
met een derde (34%) gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2008. Ook de claims 
voor autodiefstal, brandstichting en schade door hagel zijn er fors toegenomen. 
 
Identiteitsfraude 
Identiteitsfraude is in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: het opzettelijk (en) 
(wederrechtelijk of zonder toestemming) verkrijgen, toe-eigenen, bezitten of creëren van 
valse identificatiemiddelen en het daarmee begaan van een wederrechtelijke gedraging of: 
met de intentie om daarmee een wederrechtelijke gedraging te begaan. 
 
Identiteitsfraude (ook wel ‘de moeder aller fraudes’ genoemd) is de meest complexe en 
omvangrijke fraudevorm van de drie nader onderzochte fraudevormen. Identiteitsfraude 
kan op vier momenten in de identiteitsketen tot stand komen, namelijk:  
• bij het brondocument; bij een wettig algemeen identiteitsbewijs;  
• bij een contractueel identiteitsbewijs of identificerend persoonsnummer;  
• bij een transactie.  
Er bestaan vele methoden voor het plegen van identiteitsfraude, zoals skimming, phishing, 
harvesting, dumpster diving, shouldersurfing en wardriving.  
 
Omvang 
Gezien de omvang en complexiteit van identiteitsfraude is het zo goed als onmogelijk om 
onderbouwde uitspraken te doen over de omvang. In 2006 constateert Van der Meulen dat 
er weinig bekend is over de prevalentie van identiteitsfraude. De Vries e.a. (2007) geven 
aan dat er alleen enkele schattingen de ronde doen over de omvang van identiteitsfraude in 
Nederland. Zij schrijven dat op basis van bijvoorbeeld het aantal geregistreerde gestolen of 
vermiste reisdocumenten en ervaringsgegevens van instanties als het CRI en het OM 
globaal geschat wordt dat de potentiële schade op jaarbasis in de honderden miljoenen 
euro’s loopt.  
 
Uit (met name) buitenlands onderzoek blijkt dat identiteitsfraude een steeds groter 
probleem wordt. In de Verenigde Staten wordt al langere tijd onderzoek gedaan naar 
identiteitsfraude. Het aantal slachtoffers in de Verenigde Staten wordt geschat op rond de 
tien miljoen, met een geschatte schade van ongeveer 50 miljard dollar.  
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7.3 Preventie 

 
Duidelijk is geworden dat horizontale fraude vele verschillende vormen kent. Per 
fraudevorm zijn verschillende dader- en slachtoffergroepen te onderscheiden. Door de grote 
diversiteit is het nagenoeg onmogelijk een volledige en eenduidige lijst met kenmerken of 
indicatoren voor alle vormen van horizontale fraude en preventieve maatregelen op te stellen.  
 
Stakeholders 
Er bestaan tussen de verschillende vormen van horizontale fraude niet alleen verschillen in 
modus operandi, kenmerken en indicatoren, maar ook de betrokken stakeholders kunnen 
verschillen per fraudevorm. Naast reguliere stakeholders zoals de politie, het Openbaar 
Ministerie en de FIOD-ECD, spelen immers ook de diverse koepel-, branche-, en 
belangenorganisaties een rol. Deze laatste zijn afhankelijk van de soort horizontale fraude. 
Zo speelt het Verbond van Verzekeraars een rol als stakeholder bij verzekeringsfraude en 
hebben curatoren een rol als stakeholder bij faillissementsfraude.  
 
Rationele keuzetheorie 
Duidelijk is dat de verschillende vormen van horizontale fraude niet eenvoudig met elkaar zijn 
te vergelijken dan wel dat voor alle vormen dezelfde (preventieve) maatregelen kunnen 
worden genomen. Voor dit onderzoek is met behulp van de rationele keuzetheorie nagegaan of 
en welke overeenkomsten er bestaan tussen de drie onderzochte fraudevormen. Door gebruik 
te maken van een theoretisch kader kan duidelijker richting worden gegeven aan een 
preventieve aanpak van horizontale fraude.  
 
De rationele keuzetheorie is een breed toepasbare theorie, waarmee de verschillende 
gedragingen van daders kunnen worden beschreven. In het model van de rationele 
keuzetheorie dat in dit onderzoek als kader voor horizontale fraude wordt gebruikt, zijn twee 
aspecten onderscheiden, namelijk: de onvoorwaardelijke kosten en baten; en de 
voorwaardelijke kosten. De onvoorwaardelijke kosten en baten kunnen verder worden 
onderverdeeld in materiële en immateriële elementen. De materiële elementen zijn gericht op 
de kosten die voor de dader nodig zijn om fraude te plegen. De immateriële elementen 
hebben betrekking op de schuld- en schaamtegevoelens van de dader alsmede de 
gepercipieerde slachtofferkosten. De voorwaardelijke kosten hebben betrekking op de 
elementen: pakkans; strafgrootte; en sanctiewaardering.  
 
De verschillende elementen van dit model reiken mogelijkheden aan om interventies op de 
verankeren en geven aangrijpingspunten voor het beïnvloeden van het beslissingsproces van 
mogelijke fraudeurs. Deze gedragsbeïnvloeding van potentiële fraudeurs zal vooral in de 
richting zijn van prosociaal niet crimineel gedrag. Door de toepassing van de rationele 
keuzetheorie kan op een meer systematische wijze worden nagegaan hoe crimineel gedrag, in 
dit geval het plegen van fraude, minder aantrekkelijk kan worden gemaakt. Feitelijk komt dit 
neer op het verhogen van de verschillende kostenposten voor (potentiële) fraudeurs en het 

3. Welke kenmerken zijn van belang als het gaat om de preventie van horizontale fraude zoals in
vraag 2 omschreven (denk aan dader en slachtofferkenmerken)? 
4. Welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen en hoe verhouden deze zich tot reeds
bestaande initiatieven? 
5. Welke stakeholders spelen een rol in de preventie van horizontale fraude of zouden een rol
kunnen spelen? 
6. Welke preventieve maatregelen worden in het buitenland genomen ten aanzien van horizontale
fraude? 
7. Wat kunnen bedrijven en instellingen zelf doen ter voorkoming van horizontale fraude? 
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verlagen van de opbrengsten (de baten). Van de drie geselecteerde fraudevormen zijn de tot 
op heden (bekende) genomen maatregelen alsmede de good en bad practices in kaart 
gebracht. Tevens is aan sleutelinformanten en focusgroepen de vraag voorgelegd waarop de 
toekomstige aanpak van de betreffende fraudevorm zich voornamelijk zou moeten richten.  
 
Faillissementsfraude 
Duidelijk is geworden dat de aangetroffen maatregelen bij faillissementsfraude doorgaans 
betrekking hebben op het moment dat de fraude reeds is gepleegd en daarmee niet primair 
preventief zijn bedoeld. Daarmee is niet gezegd dat van deze maatregelen geen preventieve 
werking kan uitgaan. Wel kan worden gezegd dat er minder nadrukkelijk aandacht wordt 
besteed aan preventie van faillissementsfraude.  
 
- Onvoorwaardelijk materiële kosten 
De aangetroffen maatregelen tegen faillissementsfraude zijn vooral gericht op het verhogen 
van de onvoorwaardelijk materiële kosten. Hierdoor dient de fraudeur meer inspanningen te 
leveren en derhalve vaak meer kosten te maken om de fraude te kunnen plegen. In 
hoofdlijnen zijn deze maatregelen gericht op: samenwerking en communicatie, stimulatie van 
het fraudebewustzijn en de verbetering van de informatiepositie. In de afgelopen jaren is  een 
start gemaakt met het organiseren van informatiebijeenkomsten over faillissementsfraude 
voor de betrokken stakeholders, waarin onder meer aandacht is besteed aan de onderlinge 
samenwerking, die volgens betrokkenen dient te worden gestimuleerd. Daarnaast betrekken 
de verschillende stakeholders van faillissementsfraude elkaar in toenemende mate in 
scholingsprogramma’s om inzicht te verkrijgen in elkaars werkwijze. In de toekomst zou de 
focus op het verhogen van de materiële kosten nog meer kunnen liggen op het lastiger maken 
van het plegen van fraude door bedrijven te stimuleren de screening van hun handelspartners 
te verbeteren. Door kritisch te zijn, handelspartners uitgebreider te screenen op bonafiditeit en 
betrouwbaarheid en deze procedures in de organisatie te waarborgen wordt het voor 
potentiële fraudeurs lastiger om fraude te plegen. 
 
- Onvoorwaardelijk immateriële kosten 
Er zijn geen maatregelen aangetroffen die zich direct richten op het verhogen van de 
onvoorwaardelijk immateriële kosten, zoals schuldgevoelens en schaamtegevoelens van de 
dader. Dit lijkt ook niet direct zinvol, aangezien het overgrote deel van de ondernemers van 
mening zal zijn dat faillissementsfraude moreel verwerpelijk is. De verwachting is dat hier  
niet veel winst te behalen valt. 
 
- Voorwaardelijke kosten 
Inmiddels is in de strijd tegen faillissementsfraude een aantal maatregelen genomen die 
gericht zijn op het verhogen van de voorwaardelijke kosten, zoals de (gepercipieerde) 
pakkans. Voorbeelden hiervan zijn de garantstelling en de vergoeding voor het doen van 
aangifte. Daarnaast zijn en worden momenteel maatregelen ontwikkeld die de 
voorwaardelijke kosten in de toekomst nog verder zullen doen stijgen, zoals het 
registratiesysteem van Herziening Toezicht Rechtspersonen, het instellen van een bestuurlijke 
boete voor niet-meewerkende bestuurders, een bestuursverbod voor frauderende bestuurders 
en de mogelijkheid tot ontbinding van een onderneming. Daarnaast komt tijdens ons 
onderzoek naar voren dat in de toekomst meer aandacht moet worden gegeven aan de 
succesverhalen over de aanpak van faillissementsfraude. De verwachting is dat hierdoor 
fraudeurs voorzichtiger worden, omdat zij de pakkans hoger zullen inschatten. Een hogere 
vermeende pakkans zal leiden tot hogere voorwaardelijke kosten. 
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- Onvoorwaardelijke baten 
Interventies die zijn gericht op het verlagen van de baten blijken achter te blijven bij de 
interventies die zijn gericht op het verhogen van de kosten. Opsporing en repressie vindt in 
veel gevallen niet plaats. In de toekomst zouden meer maatregelen en acties kunnen worden 
ontwikkeld die bijvoorbeeld zijn gericht op de ontneming van het door de 
faillissementsfraude verkregen voordeel. 
 
Verzekeringsfraude 
Bij verzekeringsfraude bestaat al enige tijd aandacht voor fraude. Bij deze fraudevorm is dan 
ook een aantal preventieve maatregelen te onderscheiden. 
 
- Onvoorwaardelijk materiële kosten 
De aangetroffen preventieve maatregelen tegen verzekeringsfraude zijn evenals bij 
faillissementsfraude vooral gericht op de verhoging van de onvoorwaardelijk materiële 
kosten. Zo heeft samenwerking tussen verschillende stakeholders gestalte gekregen in het 
opgerichte Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude. Tevens zijn vanuit het Verbond van 
Verzekeraars in het kader van de bestrijding van verzekeringsfraude verschillende 
instrumenten ontwikkeld, zoals de Toolbox schadeverzekeringsfraude. Daarnaast heeft het  
eveneens door het Verbond van Verzekeraars opgestelde Deltaplan schadeverzekeringen 
volgens betrokkenen een bijdrage geleverd aan het vergroten van het fraudebewustzijn. Door 
deze (preventieve) maatregelen worden de drempels voor het plegen van verzekeringsfraude 
verhoogd en stijgen de kosten voor potentiële fraudeurs. Door in de toekomst aandacht te 
blijven besteden aan deze verschillende aspecten alsmede ook dergelijke maatregelen te 
ontwikkelen voor andere vormen van verzekeringsfraude kunnen de onvoorwaardelijk 
materiële kosten verder worden verhoogd. 
 
- Onvoorwaardelijk immateriële kosten 
Maatregelen die primair zijn gericht op de verhoging van de onvoorwaardelijk immateriële 
kosten zijn, evenals bij faillissementsfraude, in Nederland niet aangetroffen. In de Verenigde 
Staten daarentegen wordt hieraan in grote mediacampagnes wel aandacht besteed. In deze 
campagnes worden vooral de gemeenschappelijke en individuele gevolgen van het plegen 
van verzekeringsfraude voor de economie sterk benadrukt. 
 
- Voorwaardelijke kosten 
Enkele preventieve maatregelen zijn gericht op het verhogen van de voorwaardelijke kosten. 
Hierbij valt onder meer te denken aan de ontwikkeling van verschillende registratiesystemen 
(zoals FISH, IVR en EVR). Door met name de informatie-uitwisseling tussen de 
verschillende stakeholders te verbeteren, kan dit verder worden ontwikkeld. Naast een betere 
screening van klanten kan hiermee ook de pakkans worden vergroot. Schadeclaims van 
personen die als fraudeur bekend staan kunnen door de verzekeraars worden gemonitord. 
Daarnaast hanteren verzekeraars een eigen sanctiestelsel voor fraudeurs. De in dit 
sanctiestelsel omschreven gevolgen van verzekeringsfraude kunnen in de toekomst nog beter 
worden benadrukt. Het duidelijker communiceren van de sancties die verzekeraars na fraude 
treffen zal de waardering ervan beïnvloeden en tot verdere kostenstijging voor fraudeurs 
leiden. Verder kan in de toekomst meer worden ingezet op de bestrijding van kleinschalige 
verzekeringsfraude door fraudeurs een transactie aan te bieden. In de reisverzekeringsbranche 
is een dergelijke transactie door het merendeel van de fraudeurs geaccepteerd.  
 
- Onvoorwaardelijke baten 
Slechts enkele maatregelen zijn gericht op het verlagen van deze baten. Voorbeelden hiervan 
die in de praktijk zijn aangetroffen zijn het vergoeden van de dagwaarde in plaats van de 
nieuwwaarde of het verhalen van de kosten bij geconstateerde fraude. 
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Identiteitsfraude 
In de praktijk blijkt identiteitsfraude en de bestrijding daarvan in toenemende mate in de 
belangstelling te staan. Mede door de ontwikkelingen in de ICT is deze vorm van fraude een 
lastig te overzien probleem. Ondanks de steeds geavanceerdere beveiliging van 
identiteitsdocumenten en betaalsystemen worden systemen na verloop van tijd gekraakt en 
documenten vervalst. Hieraan lijkt voorlopig geen einde te komen.  
 
- Onvoorwaardelijk materiële kosten 
De aangetroffen en mogelijke maatregelen tegen identiteitsfraude die zijn gericht op het 
verhogen van de onvoorwaardelijk materiële kosten, de kosten die een dader moet maken om 
fraude te kunnen plegen, zijn onder te verdelen in vier niveaus. Als eerste wordt het niveau 
van fraudebewustzijn onderscheiden. Maatregelen die hierop zijn gericht zijn 
bewustwordingscampagnes zoals de campagne ‘Drie Keer Kloppen’, een speciaal voor 
identiteitsfraude ingericht meldpunt en slachtofferwebsites. Fysieke en digitale beveiliging 
zijn het tweede niveau waarop maatregelen zijn (en verder kunnen worden) ontwikkeld. 
Voorbeelden hiervan zijn: beveiligde (pin)automaten; de invoering van de RFID chip en de 
EMV Card; het installeren van virussoftware en anti-spyware; of een clean desk policy. Voor 
het derde niveau, screening van personeel en klanten, kunnen bedrijven gebruik maken van 
hun eigen kennis of externe expertise van speciaal hierop gerichte bureaus. Tot slot zijn op 
het niveau van samenwerking en communicatie maatregelen aangetroffen die bijvoorbeeld 
betrekking hebben op waarschuwingsdiensten. Voor alle niveaus geldt volgens betrokkenen 
dat (verdergaande) nieuwe maatregelen kunnen worden ontwikkeld.  
 
- Onvoorwaardelijk immateriële kosten 
Er zijn bij identiteitsfraude geen maatregelen aangetroffen die direct zijn gericht op het 
vergroten van de gevoelens van schuld en schaamte van de dader dan wel op een verhoging 
van de gepercipieerde slachtofferkosten. 
 
- Voorwaardelijke kosten 
De in de praktijk aangetroffen maatregelen die zijn gericht op het verhogen van de 
voorwaardelijke kosten hebben betrekking op de verhoging van de (gepercipieerde) pakkans. 
Hierbij valt met name te denken aan fraudedetectie, bijvoorbeeld door verbeterde software 
(fraudedetectie met behulp van indicatoren) en controleapparatuur (bijvoorbeeld het scannen 
van paspoorten).  
 
- Onvoorwaardelijke baten 
Maatregelen die zijn gericht op het verlagen van de onvoorwaardelijke baten van 
identiteitsfraude zijn moeilijk te realiseren. In de praktijk zijn dan ook geen duidelijke 
maatregelen aangetroffen die primair gericht zijn op het verlagen van de onvoorwaardelijke 
baten. Dit komt volgens betrokkenen mede doordat identiteitsfraude doorgaans een 
gecompliceerde en grensoverschrijdende fraudevorm is.  
 
Algemene mogelijkheden  
In dit onderzoek is aan focusgroepen de vraag voorgelegd of er door het bedrijfsleven ook 
preventieve maatregelen zijn te ontwikkelen die kunnen gelden voor meerdere of zelfs alle 
vormen van horizontale fraude. De aanbevelingen van deze focusgroepen zijn eveneens in 
het kader van de rationele keuzetheorie geplaatst. 
 
Onvoorwaardelijk materiële kosten 
In hoofdlijnen hebben de aanbevelingen die tijdens de focusgroepen naar voren zijn 
gekomen betrekking op een drietal aspecten. 
• Allereerst dienen bedrijven constant aandacht te hebben voor het fraudebewustzijn 

binnen de samenleving, de branche en het eigen bedrijf.  
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• Daarnaast is een verbetering noodzakelijk van de communicatie tussen de verschillende 
stakeholders, bijvoorbeeld door het organiseren van expertmeetings en de (verdere) 
ontwikkeling van gedeelde registratiesystemen.  

• Ten derde wordt gewezen op het belang van het screenen van klanten en personeel.  
 
Onvoorwaardelijk immateriële kosten 
In de focusgroepen is aandacht besteed aan de mogelijkheden van het zogenoemde faming 
en shaming. Het merendeel van de focusgroepdeelnemers geeft echter de voorkeur aan een 
systeem van naming en faming in plaats van naming en shaming. Als reden hiervoor wordt 
aangevoerd dat naming en shaming een tegengesteld effect zou kunnen sorteren: bedrijven 
die hun fraudebestrijding niet op orde hebben, kunnen juist fraudeurs aantrekken hetgeen 
impliciet een kostenverlagende werking voor fraudeurs zal hebben. Naming en faming 
heeft echter eerder invloed op de verlaging van de voorwaardelijke kosten (immers: op de 
(gepercipieerde) pakkans) en hoort derhalve dan ook in die categorie van maatregelen thuis.  
 
Voorwaardelijke kosten 
Naast media-aandacht voor de succesverhalen van fraudebestrijding (bijvoorbeeld met 
behulp van naming en faming) zien de focusgroepdeelnemers verschillende mogelijkheden 
voor de toekomst om de voorwaardelijke kosten verder te verhogen. Zo wordt gewezen op 
het belang van bedrijven voor het voeren van een duidelijk en consequent fraudebeleid. 
Hiervoor dient binnen een branche of bedrijfstak een praktisch en eenduidig (juridisch) 
instrumentarium te worden ontwikkeld gericht op verhoging van de pakkans. Tevens wordt 
aangegeven dat er systematisch aandacht dient te bestaan voor de detectie en repressie van 
de verschillende vormen van horizontale fraude. 
 
Onvoorwaardelijke baten 
Het verlagen van de onvoorwaardelijke baten wordt (vanwege de gecompliceerdheid) niet 
expliciet als doel aangemerkt door de focusgroepdeelnemers. Zoals uit het voorgaande 
volgt, kan in eerste instantie in de toekomst het meeste resultaat worden behaald uit 
maatregelen die zijn gericht op het verhogen van de onvoorwaardelijk materiële kosten en 
de voorwaardelijke kosten. 
 
Buitenland 
In het buitenland bestaat, evenals in Nederland, in toenemende mate belangstelling voor de 
problemen van en de schade door horizontale fraude. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het 
instellen van autoriteiten die zich volledig richten op de problematiek rondom fraude, zoals 
het National Fraud Strategic Authority (NFSA) in het Verenigd Koninkrijk. Voor 
specifieke fraudevormen zijn eveneens dergelijke samenwerkingsverbanden opgezet, zoals 
bij verzekeringsfraude de Coalition Against Insurance Fraud (CAIF) in de Verenigde 
Staten. Ook in het buitenland worden verschillende maatregelen genomen om de diverse 
vormen van horizontale fraude te voorkomen. Deze maatregelen zijn in de meeste gevallen 
vergelijkbaar met maatregelen die in Nederland worden genomen of worden ontwikkeld. 
Op sommige vlakken lijkt het buitenland verder te zijn dan Nederland. Zo is men in de 
Verenigde Staten al langere tijd bezig om het fraudebewustzijn (met name ten aanzien van 
verzekeringsfraude) van de Amerikaanse bevolking te verhogen. Dit gebeurt vooral met 
behulp van reclamefolders. Tevens is echter de Insurance Fraud Hall of Shame ontwikkeld, 
waar op de website aangehouden fraudeurs met naam en toenaam staan vermeld.   
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7.4 Toetsing van preventievormen  

 
Uit alle gesprekken en focusgroepen komt duidelijk naar voren dat vooral een goede 
samenwerking en een groot onderling vertrouwen noodzakelijk wordt geacht voor een 
effectieve aanpak van horizontale fraude. De samenwerking vormt hierbij een absolute 
minimale randvoorwaarde. Deze samenwerking wordt, ondanks dat samenwerking al 
langere tijd een punt is dat hoog op de agenda staat, in het merendeel van de gevallen nog 
als volstrekt onvoldoende beschouwd. Een betere samenwerking en groter onderling 
vertrouwen zullen uiteindelijk zorgen voor een betere informatie-uitwisseling en meer 
focus in de aanpak. Bedrijven geven aan goede mogelijkheden te zien in samenwerking met 
de overheid. Meerdere malen is getracht deze samenwerking vorm te geven in een pilot 
publiek-private samenwerking. Alhoewel de betrokkenen doorgaans positief zijn over de 
betreffende pilots, heeft dit in de praktijk niet geleidt tot een meer structurele 
samenwerking. Exacte redenen hiervoor kunnen door de betrokkenen doorgaans niet 
worden genoemd.  
 
Alle betrokkenen (overheid, bedrijven en instellingen) geven aan bereid te zijn meer (vaker 
en intensiever) met elkaar te willen samenwerken in de strijd tegen fraude. Er dient hierbij 
wel een omslag plaats te vinden in de wijze waarop partijen elkaar benaderen. Door over en 
weer meer inzicht te creëren en duidelijke verwachtingen van inspanningen en resultaten te 
formuleren, kan het vertrouwen groeien. De verwachting van alle betrokkenen is dat de 
aanpak van fraude alleen tot positieve resultaten kan leiden wanneer op basis van 
wederzijds vertrouwen wordt samengewerkt.   
 
 
7.5 Ten slotte  
 
Alvorens af te ronden met de slotconclusie over de preventiemogelijkheden bij horizontale 
fraude, willen we eerst nog stilstaan bij de keerzijde van fraudepreventie. 
 
Keerzijde fraudepreventie 
Voor identiteitsfraude is de verwachting dat nieuwe technologie nieuwe preventie- en 
opsporingsmogelijkheden met zich zal meebrengen. Volgens de Commissie Criminaliteit 
en Technologie (2005) kan als gevolg van deze nieuwe technische mogelijkheden een 
wapenwedloop tussen politie/justitie en criminelen optreden. De commissie waarschuwt 
voor ongewenste neveneffecten, zoals verharding en verplaatsing van de criminaliteit, 
toename van identiteitsfraude en toename van diefstal langs elektronische weg. Uit een 
inventarisatie van Van der Hulst en Neve (2008) naar de betrokkenheid van de 
georganiseerde criminaliteit bij de verschijningsvormen van high-tech crime die als 
bedreiging voor de Nederlandse samenleving zijn gekwalificeerd, blijkt dat onder meer 
identiteitsfraude en hacking als financieel lucratieve werkterreinen voor criminele 
samenwerkingsverbanden (CSV’s) en high-tech criminele samenwerkingsverbanden (HT-
CSV’s) worden gezien. De opbrengsten zijn groot, zeker als deze worden afgezet tegen de 
geringe investeringen en risico’s. Ook zijn door de toename van het gebruik van 
identificerende gegevens de mogelijkheden van fraudeurs toegenomen. Maatregelen zoals 
het BSN, biometrie en andere op technologie en centrale databanken gestoelde 
toepassingen voor identificatie, zijn weliswaar genomen om identiteitsfraude tegen te gaan, 
maar kunnen door bredere toepassingen juist leiden tot een toename van identiteitsfraude. 

8. Wat zijn de wensen en verwachtingen van stakeholders omtrent de in de vorige paragraaf
genoemde maatregelen? 
9. Wat zijn de wensen en verwachtingen van bedrijven en instellingen omtrent deze maatregelen? 
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Instrumenten voor identificatie zijn per definitie ook aantrekkelijk voor fraudeurs. Het 
pleidooi vanuit de particuliere sector, onder andere vanuit de Nederlandse Vereniging van 
Banken, voor het gebruik van een burgerservicenummer zal vanuit deze gedachtegang 
derhalve kritisch moeten worden bekeken.  
 
Over daders en hun achtergronden is bij de drie onderzochte vormen van fraude in het 
algemeen weinig bekend. Dit in aanmerking genomen is de verwachting dat preventie in 
eerste instantie vooral effectief zal zijn tegen gelegenheidsfraudeurs, omdat zij niet altijd in 
de gelegenheid zullen zijn over te stappen naar andere vormen van criminaliteit. 
 
Een neveneffect van preventie is dat er verplaatsing kan optreden. Het is niet ondenkbaar 
dat daders hun aandacht verleggen naar andere delicten, andere slachtoffers, andere 
plaatsen, andere tijden of andere werkwijzen. Het effect van preventieve maatregelen op de 
totale horizontale fraude is door verplaatsingseffecten beperkter dan op basis van de 
resultaten per fraudevorm vaak wordt verondersteld.   
 
Preventiemogelijkheden 
Horizontale fraude is een containerbegrip en omvat tal van fraudevormen, zoals bancaire 
fraude, acquisitiefraude, beursfraude, computerfraude, faillissementsfraude, identiteits-
fraude, merkenfraude, telecomfraude enzovoorts. De inventarisatie heeft zich daarom in 
eerste instantie beperkt tot drie verschillende vormen van horizontale fraude, namelijk 
faillissementsfraude, verzekeringsfraude en identiteitsfraude. Deze drie vormen van 
horizontale fraude verschillen onderling sterk in aard en vragen alle drie om een 
andersoortige preventie. Uit ons onderzoek is duidelijk geworden dat specifieke 
maatregelen die preventief kunnen werken voor alle vormen van horizontale fraude niet of 
nauwelijks te formuleren zijn. Dit betekent dat per fraudevorm afzonderlijk en zelfs 
mogelijk per sector de specifieke kwetsbaarheden en specifieke preventiemogelijkheden in 
kaart dienen te worden gebracht. 
 
Om richting te kunnen geven aan deze specifieke te ontwikkelen preventieve maatregelen is 
in dit onderzoek gebruik gemaakt van de rationele keuzetheorie. Met behulp van dit model 
is in beeld gebracht wat voor de drie onderzochte fraudevormen (faillissementsfraude, 
verzekeringsfraude en identiteitsfraude) de mogelijkheden zijn om interventies op te 
verankeren alsmede aangrijpingspunten te formuleren voor het beïnvloeden van het 
beslissingsproces in de richting van prosociaal niet crimineel gedrag. Daarnaast zijn met 
focusgroepen ook mogelijke algemene uitgangspunten besproken voor horizontale fraude in 
het algemeen. Wanneer de invulling en de uitkomsten van de verschillende elementen van het 
gebruikte rationele keuzemodel met elkaar worden vergeleken, zijn enkele algemeenheden 
voor bedrijven te formuleren die een rol (zouden moeten) spelen bij de aanpak van 
horizontale fraude.  
 
Allereerst hebben de meeste mogelijke preventieve maatregelen tegen de verschillende 
vormen van horizontale fraude betrekking op het verhogen van de onvoorwaardelijk 
materiële kosten en het verhogen van de voorwaardelijke kosten. De betrokken stakeholders 
geven aan in de praktijk bij deze vormen van kostenverhoging de meeste praktische 
mogelijkheden te zien. Zo zijn in het licht van de verhoging van de materiële kosten 
maatregelen in hoofdlijnen gericht op het verhogen van het fraudebewustzijn, het verbeteren 
van de fysieke en de digitale beveiliging en de screening van werknemers en personeel. 
Eerder is aangegeven dat hiervoor relatief eenvoudige maatregelen kunnen worden genomen, 
zoals: het installeren van antivirussoftware en anti-spyware; het nastreven van een clean 
deskpolicy; en de beveiliging van computers en bestanden met wachtwoorden. Bij het 
verhogen van de voorwaardelijke kosten hebben de meeste (mogelijke) preventieve 
maatregelen betrekking op het verhogen van de (gepercipieerde) pakkans. Dit is ook niet 
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vreemd, aangezien is gebleken dat een verhoging van de (gepercipieerde) pakkans in de 
praktijk meer effect sorteert dan het verhogen van de straf. We hebben gezien dat een 
verhoging van de (gepercipieerde) pakkans onder meer is te bewerkstelligen door 
bijvoorbeeld naming en faming, aandacht voor succesverhalen van detectie en goede 
registratiesystemen.  
 
Voor het verhogen van de onvoorwaardelijke immateriële kosten en het verlagen van de 
onvoorwaardelijke baten zijn de minste maatregelen aangetroffen. Ook in de toekomst zien 
de betrokkenen hiervoor de minste mogelijkheden. Een reden voor de geringe mogelijkheden 
voor maatregelen die gericht zijn op het verhogen van de immateriële kosten is dat het 
moeilijk is om in te spelen op individuele gevoelens van schuld en schaamte. Het is 
bijvoorbeeld maar de vraag in hoeverre grote publiekscampagnes die wijzen op de morele 
verwerpelijkheid van fraude de relatief kleine groep van potentiële fraudeurs bereikt en kan 
beïnvloeden. Ook het verlagen van de onvoorwaardelijke baten blijkt in de praktijk niet 
eenvoudig. Bijvoorbeeld door aspecten van gecompliceerde fraudevormen en de 
grensoverschrijdende modus operandi van fraude is het lastig om voordelen die door fraude 
zijn verkregen te ontnemen.  
 
Gezien het voorgaande lijkt het in eerste instantie dan ook het meest zinvol om voor de 
aanpak van vormen van horizontale fraude in te zetten op het verhogen van de 
onvoorwaardelijk materiële kosten en het verhogen van de voorwaardelijke kosten. Als 
absolute randvoorwaarde is in dit onderzoek steeds het belang van samenwerking naar voren 
gekomen. Alle betrokkenen geven aan dat zonder samenwerking de aanpak van horizontale 
fraude niet goed mogelijk is. Deze benodigde samenwerking verloopt in de praktijk (nog) niet 
(optimaal). Alvorens kan worden ingezet op allerlei mogelijke vormen van preventie, dient 
eerst een goede samenwerking te worden gerealiseerd en gewaarborgd.   
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BIJLAGE  FOCUSGROEPEN 
 
 
 
In deze bijlage wordt aangegeven welke organisaties in de verschillende focusgroepen 
vertegenwoordigd waren. 
 
1.  Verzekeringsfraude: 
-  medewerkers van acht grote verzekeringsbedrijven 
 
2.  Faillissementsfraude: 
-  medewerkers van Fraudemeldpunten 
-  medewerker van de FIOD-ECD 
-  medewerker van een bureau voor financieel-economisch onderzoek 
-  curatoren 
 
3.  Identiteitsfraude: 
-  medewerkers van autoverhuurbedrijven 
-  medewerker van Nationale Infrastructuur Cyber Crime 
- medewerker van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit 
-  medewerker van een internetwinkel 
-  medewerker van een bedrijf gespecialiseerd in document- en identiteitsscans 
-  medewerker van een verzekeringsbedrijf 
-  medewerker van een bank 
 
4.  Algemeen: 
-  medewerker van een Universiteit 
-  medewerker van een Fraudemeldpunt 
-  medewerker van de Kamer van Koophandel 
-  medewerker van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit 
-  medewerker van het Verbond van Verzekeraars 
-  medewerker van een accountantskantoor 
-  medewerker van het Openbaar Ministerie 
-  medewerker van de Bovenregionale Recherche 
-  medewerker van het Computer Emergency Response Team (GOVCERT.nl) 
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