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De Pruimenboom



Mijn persoonlijke pruimenboom

• Verticale fraude

- Ten nadele van de overheid

- Bv: fiscale fraude

• Verslaggevingsfraude
• Ten nadele van beleggers, 

financiers

• Bv: Enron, Lernout & Hauspie



Mijn persoonlijke pruimenboom

• Corruptie & 
belangenvermenging
• Alleen maar winnaars????

• Werknemersfraude

• Externe fraude
• Factuurfraude

• Id Fraud

• Subsidiefraude



Forensic auditor
• Het geheel van activiteiten bestaande uit het verzamelen, controleren, 

bewerken, analyseren van en rapporteren over gegevens

• Met het oog op waarheidsvinding en/of bewijsvoering

• In een geijkt referentiekader

• Op het terrein van juridische/financiële geschillen en/of onregelmatigheden
(waaronder fraude)

• En het geven van preventieve adviezen op dit terrein



Fraude en dus geen fouten!
• Het gaat om opzettelijk handelen

• Er wordt een misleidende voorstelling van zaken gegeven

• Er is het oogmerk economisch voordeel te behalen

• Er is een benadeelde

• Er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen

•Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Fraude

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fraude


http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/788/609/RUG01-001788609_2012_0001_AC.pdf

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/788/609/RUG01-001788609_2012_0001_AC.pdf


Keuzemenu

1. Het Fraude universum: Lessen na 25 jaar fraudeonderzoek 

2. Fraudevormen: Het kruipt en zit overal: een overzicht
1. Misbruik van Activa

2. Verslaggevingsfraude

3. Corruptie

3. Forensic Audit vs Forensics Investigations 
1. We vinden de dader

1. Klokkenluiden, gedragscodes en meldpunten

2. Pre-employmentscreening

3. Knipperlichtenanalyse

2. We vinden de frauduleuze transactie
1. Interne controle

2. Coso en ERM

3. Data-analyse

4. Fraud risk management tool

5. Het Fraude onderzoek
1. Het openbronnenonderzoek

2. Het confrontatiegesprek : de tip van de sluier

3. Werken met Excel



Mijn definitie na 25 jaar 
fraudeonderzoek

1. Onvoorspelbaarheid
• Of was het struisvogelpolitiek

• Interne controle en Knipperlichten worden misbegrepen

2. Gevolgen: 
• De waarschijnlijkheid en de impact van fraude worden totaal onderschat

3. De Club van de Achteraffers
• Wie heeft gefaald?

4. Fraude is nooit standaard!



Onvoorspelbaarheid



Of was het Struisvogelpolitiek? 

• Liever bedrogen worden dan wantrouwend over te komen?

• Is dit mijn verantwoordelijkheid?

• Verdenkingen lossen zichzelf niet op!

• Negeren is geen optie!

• Wegpromoveren?

• De bladzijde moet worden omgedraaid

• Fraude is een voortdurend misdrijf

“The fact is that most people would prefer to be 
deceived than be perceived as being distrustful”



Waarschijnlijkheid en impact
• Wetende dat “hoe groot de impact kan zijn” gebruiken interne auditoren 

vaak de verkeerde 

• Risk 3*1 of 3*3

• Zou in feite moeten zijn 1*999



Waarschijnlijkheid en impact

• Het is immers de impact (de gevolgen) die belangrijk is!

• Of iets zich zal voordoen of niet is slechts van belang als de impact enorm is

• Hoe zeldzamer: hoe minder we de impact ervan kunnen kennen

• Waarom forensische auditoren dan ook in God geloven! 



Ernstige gevolgen







Bedrijf

Revisor

Interne Audit

ManagementGerecht

RVB, AV

“ Het management is verantwoordelijk voor de goede
werking van de interne controle => clausule” ; 

Materialiteit ; geen fraudejagers ;  “de algemene
marge is ok”

Raad van bestuur

Strafrecht, 
finaliteit= veroordeling ,  
Prioriteit?, Capaciteit?

Bonusregeling, vertrouwen in 
hun CEO? Chinese walls,”we 

zien al weer verbetering”

De Rvb is hier al jaren van op de 
hoogte, er is toch een 

handtekeningsbevoegdheid



De Club van de Achteraffers





De CEO 





De CEO



Het management

De TIJD Het financieel dagblad





De loyale medewerker

• James Liang

- pleitte schuldig ‘Clean Air Act’

- Schreef mee aan de code sjoemelsoftware

- "uit misleidde loyaliteit tov werkgever“

• Vonnis:

- 200.000 dollar boete 

- 40 maanden gevangenisstraf



Financiële Audit vs Forensic audit
Financiële audit Fraude audit

▪ Objectief Oordeel over de jaarrekening Ontkrachting / bevestiging van 
fraude en opleggen van sanctie

▪ Reden Wettelijk gegeven en t.b.v. 
de gebruikers van 
jaarrekening

Vermoeden en/of incident

(voldoende aanwijzingen)

▪ Toegevoegde    

waarde

Geloofwaardigheid aan 
financiële rapportering van 
bedrijfsleiding

Probleemoplossing en verbeteren 
controle

▪ Bronnen van 

bewijs

Financiële data en 
ondersteunende documenten

Financiële en niet-financiële data, 
open bronnen, interviews,…

▪ Voldoende 

bewijs

Deugdelijke grondslag Afhankelijk van afhandelingstraject 
(arbeidsrecht, civiel recht, 
strafrecht)



Publiek onderzoek vs Forensic audit 

• Finaliteit = verdachte
veroordelen

• Formele strafrecht, 
strafvorderlijke hiërarchie

• Verticale verhouding tussen
overheid en individu 
(dwangmiddelen)

• Bewijs(drempel) in strafzaken: 
« beyond reasonable doubt »

• Finaliteit = problemsolving

• Burgerlijk recht / arbeidsrecht, 
relatieve zelfstandigheid

• Horizontale relatie tussen
burgers onderling

• Bewijs (drempel) in 
burgerrechtelijke zaken of 
arbeidszaken: « on the 
preponderance of probabilities »

Publiek Privaat



2. Soorten fraude

Horizontale vs verticale fraude

1. Verticale fraude: 
• Belastingsfraude

• Fraude met directe belastingen: 
• PB-Venn B: kostenbewijzers, zwarte omzet, valse kosten, gezwollen dagboeken,…

• BTW-carrousels

• Subsidiefraude
• Witwassen
• Sociale fraude



Horizontale fraude: een ruim palet 



Maar er is meer: Van fraude tot bedriegers

• Wetenschapsfraude

• Mededingingsregels

• Licentiefraude

• Match fixing

• Namaak

• Vervalsingen 

• Dieselgate

• Ticketfraude

• Voedselfraude



https://meldpunt.belgie.be



https://meldpunt.belgie.be



https://meldpunt.belgie.be



Verduisteren van activa



Verduistering van activa
Diefstal

• Goederen: 

- Voor eigen gebruik

- Soms ook om door te verkopen

• Gebruiksmiddelen: van gebouw tot de kaas uit het restaurant

• Informatie

• Tijd

• Geld



Misbruik van activa
Cash, ontvangsten 

• Afromen:
- Wat: Het weghalen van cash voordat het in de boekhoudsysteem van de onderneming wordt 

geregistreerd

- Wie: 

- Aan de kassa!

- Niet intikken (vrienden & familie)

- Retours

- Tweede kassa

- Vertegenwoordigers:

- Goederen verkopen maar ze registreren als gratis bezorgde goederen (bv omruiling)

- Voorhouden dat kortingspercentages werden toegekend

- Backoffice en consulenten

- Geldcreatie : aanmaken vervalste cheques/aankoopbonnen edm

- Data-analyse: 

- Vergelijkende analyse tussen verkoopfacturen, verzendings-gegevens en creditnota’s

- Per verkoper statistieken van kortingen, creditnota’s, gratis stalen,...



Misbruik van activa

Cash, uitgaven

• Frauduleuze uitbetalingen:
- Wat: Het ontvreemden van geld na de registratie in het boekhoudsysteem van het bedrijf

- Niet verantwoorde bedragen

- Schijnbaar verantwoorde bedragen

- Wie:

- Bestuurders: onterechte zitpenningen, onkostennota’s

- Management: persoonlijke aankopen betaald door bedrijf

- Boekhouder: rechtzetten van de boekhouding

- Aankoopafdelingen: valse facturen

- Personeelsdienst: loonlijst, onrechtmatige loonsverhogingen



Misbruik van activa

Cash, uitgaven

• Frauduleuze uitbetalingen: uw vertegenwoordiger!

- Wat: Onjuiste onkostennota’s

- (On-)opzettelijke rekenfouten (Let op met Excel files!)

- Geen verantwoordingsstukken 

- Terugbetaling van fictieve uitgaven

- Meermaalse terugbetaling (bv via Visa)

- Fraude met tankkaarten

- Fraude met VISA kaarten (een lekker italiaans restaurant) 

- Procedures!

- Data-analyse:

- Statistieken van onkostennota’s per vertegenwoordiger 

- Analyse onkostennota’s; data-analyse; koppelen aan agenda, rapportering



Misbruik van activa

Cash, uitgaven

• Frauduleuze uitbetalingen: Het management

- Wat:

- Opnames uit de kas

- Bedragen laten overschrijven naar eigen rekeningen

- Fictieve onkostennota’s

- Persoonlijke uitgaven laten betalen door het bedrijf

- Reizen, congressen boeken en annuleren

- Procedures!

- Data-analyse:

- Betalingsverkeer

- Aankoopfacturen



Misbruik van activa

Cash, uitgaven

• Frauduleuze uitbetalingen: De boekhouder!

- Wat:

- Frauduleuze betalingen zonder meer!

- Frauduleuze betalingen in relatie tot schijnbaar correcte boekingen (bv niet afgehouden 
creditnota’s)

- Boeken van valse facturen

- Diverse boekingen (rol Revisor?)

- Procedures: 

- Hoe grondig is nazicht van de uitgaande betalingen?

- Handtekeningsbevoegdheid

- Data-analyse:

- Betalingsverkeer



Forensische data-analyse: Betalingsanalyse



Overschrijvingen





De camouflage van de boekhouding



ERP pakket 



Isabel



Analyse in excel

• Draaitabellen

- Iban Bankrekening – naam begunstigde

- Naam begunstigde – Iban bnakrekening

- Op mededeling : een zelfde mededeling kan wijzen op dubbele betalingen

• Collctieve overschrijvingen



Misbruik van activa

Voorraden en andere activa

• Wat:

- Bureelmateriaal (computers,...)

- Werkmateriaal (... en plots nog een bijactiviteit...)

- Diefstal van voorraden

- Overaankoop van voorraden (zal uitmonden in verouderde voorraad)

- Schroot is geld waard!

- Wat met personeelsverkopen?



Verslaggevingsfraude
An 

INFECTIOUS GREED SEEMED TO 

GRIP MUCH OF OUR BUSINESS 

COMMUNITY

(ALAN GREENSPAN)

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://i.cnn.net/cnn/2003/BUSINESS/02/24/ahold/ahold.gif&imgrefurl=http://www.cnn.com/2003/BUSINESS/02/24/ahold/&h=168&w=220&sz=6&tbnid=4Vv0ymYd98UJ:&tbnh=77&tbnw=100&start=22&prev=/images?q=Ahold&start=20&hl=nl&lr=&sa=N
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.underconsideration.com/speakup_v2/bad_logos/enron.gif&imgrefurl=http://www.libertythink.com/2003_09_28_archives.html&h=150&w=150&sz=2&tbnid=hRhISJfFHhQJ:&tbnh=90&tbnw=90&start=2&prev=/images?q=ENRON&hl=nl&lr=
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.consultronic.com/tecnoticias/images/worldcom.jpg&imgrefurl=http://www.consultronic.com/tecnoticias/03_06_2003/worldcom.html&h=150&w=150&sz=3&tbnid=jsMvzUojb7sJ:&tbnh=90&tbnw=90&start=7&prev=/images?q=worldcom&hl=nl&lr=&sa=N
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.acadia.org/competition-98/sites/integrus.com/html/library/tech/www.lhs.com/images/LHLogo1.gif&imgrefurl=http://www.acadia.org/competition-98/sites/integrus.com/html/library/tech/www.lhs.com/voicexpress/pro/&h=170&w=150&sz=9&tbnid=CX-6yM3iZQoJ:&tbnh=93&tbnw=82&start=43&prev=/images?q=lernout&start=40&hl=nl&lr=&rls=GGLD,GGLD:2004-18,GGLD:nl&sa=N
http://www.wm.com/
http://www.kmart.com/home.jsp


Motieven sturing/manipulatie  
winst en vermogen

• Beloning van ondernemingsleiding

• Verbergen zwakke prestaties

• Aftoppen goede prestaties

• Voldoen aan druk beleggers

• “Covenants” bij leningen

• Beïnvloeding financiële markten



De 7 meest toegepaste methoden van 
creatief boekhouden 

“Wat markten en de institutionele beleggers 
niet (meer) accepteren”



Verslaggevingsfraude

1. Oppompen omzet 

Wat: Een sterke groei van de omzet 
betekent dat de onderneming 
succesvol draait. Met bepaalde trucs 
kunnen ondernemingen de omzet 
sneller laten groeien.

2. Activeren operationele kosten

Wat: Kosten drukken normaliter de 
winst. Behalve als je de kosten 
schaart onder investeringsuitgaven, 
activeert en periodiek afschrijft. 

Bv: Worldcom



• De hoofdzonden
• Onterechte consolidatie

• Sideletters dienden dit te maskeren

• Opkloppen bedrijfsresultaat
• Inkooppremies

• Niet vermelden buiten balans 
verplichtingen
• Uitkoopverplichtingen

• Special purpose entities
• Verkopen uitstaande vorderingen

http://www.ahold.com/index.asp






Ahold : Schikkingen met Deloitte (07/06/18)



Verslaggevingsfraude

3. Winsten van langdurige 
contracten naar voren 
halen

Wat: Op langdurige 
contracten wordt gedurende 
de contracttermijn winst 
gerealiseerd. Door aannames 
te wijzigen kan de winst naar 
voren worden gehaald. 

Bv. Xerox

4. Voorzieningen 

Wat: Voorzieningen treft een 
onderneming met het oog op 
de duidelijk aanwijsbare 
toekomstige kosten. Maar in 
de praktijk is de link tussen de 
vrijval en de aanwijsbaarheid 
van de kosten aanzienlijk 
minder duidelijk. 

http://www.xerox.com/go/xrx/template/013.jsp?Xcntry=USA&Xlang=en_US


Verslaggevingsfraude

5. Verwerken van goodwill 

Wat: De waardering van immateriële activa, 
waarvan goodwill het meest bekend is, blijft 
een subjectief proces. Immateriële activa 
nemen een steeds belangrijkere plaats in op 
de balans van veel bedrijven. 

bv. Elsevier 

6. Financiële communicatie

Wat: Naast puur cijfers, verschaffen 
ondernemingen andere belangrijke 
informatie zoals bijvoorbeeld 
marktaandelen en groeipercentages. De 
definitie van de betreffende informatie is 
soms onvoldoende helder en kan de 
markt voor verrassingen stellen. 



Verslaggevingsfraude

“What we are looking at here is an 
example of superbly complex 
financial reports.  They didn’t have to 
lie.  All they had to do was to 
obfuscate it with sheer complexity—
although they probably lied too.”

Senator 
John Dingell

7. Off balance-verplichtingen

Wat: Door verplichtingen buiten 
de balans te plaatsen, komt het 
financiële plaatje van de 
onderneming er beter uit te 
zien. 

bv. Enron 



Corruptie

• “Corruption is like a ball of snow, once it’s set a rolling it must 
increase” (Charles Caleb Colton, 1832)



Corruptie perceptie index 





Corruptie met ICT projecten



Overheid laat zich rollen...



Siemens Case

• Spaarpot € 1,5 miljard 

• Dadingen afgesloten met zowel het 
Duitse, Amerikaanse gerecht als met 
de SEC

• € 2,5 miljard boetes, erelonen 
consultants en bijkomende 
investeringen

• Ex-toplui naar gevangenis



Siemens Case



Philips case



Philips case



Corruptie



Corruptie:  ICT

70



Corruptie met ICT projecten



Corruptie 

• Marketingbudgetten

• Vriendengroepen



Identiteitsfraude

• Whatsapp fraude

• CEO fraude

• Factuur fraude

• Coronafraude



Identititeitsfraude : Brandend actueel

Type here the title of the presentation 74

• Virussen²



Brandend actueel

• Facebooklek

- 533 miljoen Facebookgebruikers

- waaronder 3,18 miljoen in België

• https://benikerbij.be

• https://haveibeenpwned.com

Type here the title of the presentation 75

https://benikerbij.be/
https://benikerbij.be/
https://haveibeenpwned.com/


Identiteitsfraude : Waar gaat het over ?

76

Verzamelterm voor technieken waarmee personen (slachtoffers) verleid
(gemanipuleerd) worden om :

• handelingen te verrichten 

• gegevens te verstrekken 

ten behoeve van / aan een derde

Die deze dan gebruikt om mensen schade te berokkenen/op te lichten

Bron : www.socialengineering.nl



Slachtoffers

• Particulieren
• Naieve (liefdes) verhalen, erfenissen en lottowinnaars

• Microsoftscam

• Bankenscam

• 2e hands sites : 1 eurocent scam

• Bedrijven



Whats app fraude

• een van de meeste toenemende vormen 
van online criminaliteit

• vriend-in-noodfraude

• Het schadebedrag loopt gemiddeld in de 
duizenden euro's per slachtoffer.

• Voorkomen

- Open WhatsApp en tik op Instellingen > 
Account > Verificatie in 2 stappen > 
Inschakelen. 

- Kies een code 

=>WhatsApp zal je geregeld om de code 
vragen, 

Type here the title of the presentation 78



Microsoft scam



Bankenscam : brandend actueel

• internetgebruikers hebben in 2020 exact 
3.225.234 berichten doorgestuurd naar 
het e-mailadres 
verdacht@safeonweb.be

Type here the title of the presentation 80

mailto:verdacht@safeonweb.be


Bankenscam : brandend actueel

81Type here the title of the presentation



Phishing : 67.000 frauduleuze transacties voor 34M Euro

82Type here the title of the presentation



Bankenscam (niet altijd zo naief)

83Type here the title of the presentation



Bankenscam (niet altijd zo naief)

84Type here the title of the presentation



2e handswebsites

85

• Phishing via tweedehandswebsites

- De koper wil je het overeengekomen bedrag overschrijven, maar vraagt jou eerst 1 
eurocent aan hém over te schrijven, zodat hij zeker weet dat hij naar de juiste 
persoon en het juiste rekeningnummer overschrijft

- Betaallink

- Van zodra je de bankgegevens invult wordt je bankrekening leeggemolken

Type here the title of the presentation



Slachtoffers

• Particulieren
• Naieve (liefdes) verhalen, erfenissen en lottowinnaars

• Microsoftscam

• Bankenscam

• 2e hands sites : 1 cent scam

• Bedrijven



Identiteitsfraude







Casus Pharma : CEO fraude: stap 1



Casus Pharma : stap 2



Casus Pharma : CEO fraude: stap 3



En wat nu???

• Politie

• Contacteer uw bank!

• Contacteer de fraud desk van de begunstigde bank





https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/hoe-fraudeurs-voor-miljoenen-aan-goederen-konden-
wegsluizen



Bedrijfsaankoper

• 21 Europese bedrijven opgelicht

- Wijnhandelaren

- Leveranciers van elektronica

- In Frankrijk (Domaine de Sauzet), Duitsland (HMS Healthcare Market Solutions uit
Hamburg) Spanje, Italië en Portugal 

- Transportfirma ARC transport en Dimotrans

- Voor bedragen uiteenlopend van 19.000 euro tot 750.000 euro



Bedrijfsaankoper

• Fraudeurs: 

- Zuid-Engeland, Frankrijk en Nigeria

- Twee loodsen in Horsmonden en Brenchley, 
(kleine plaatsjes in Zuid-Engeland)

- De eigenaar, de 26-jarige Timothy R.



Bedrijfsaankoper

• Werkwijze

- Begin 2017:

- Uitvoerig mail- en telefooncontact 

- Echte namen van mensen die bij Simply Market werken (website, LinkedIn)

- De e-mailadressen: nagenoeg identiek (de extensie .fr wordt .com

- Btw en accijnsnummers kloppen

- “Toen wij vroegen om vooraf te betalen, iets wat we altijd doen, zeiden ze dat ze als groot bedrijf 
dat nooit deden. Een kwestie van bedrijfsvoorwaarden."

- Één opmerkelijke uitzondering: "Normaal onderhandelen supermarkten flink door over de 
prijs, tot het laagst mogelijke bedrag. Maar zij gingen vrij snel akkoord





Ons onderzoek

• Connecting the dots

- Afhaalpunten

- Magazijnen

- Transportfirma’s

• Gecontroleerde zendingen

• Informatie aan alle leveranciers

• Zeer snelle informatie doorstroming
naar de politie

Type here the title of the presentation 100



Factuurfraude



Ceo Fraude

















Hoe er ons tegen wapenen



Wees kritisch en stel vragen!

• Bij twijfel : Vraag advies aan uw IT-helpdesk. 

- Zij zullen bv. via de eigenschappen van de e-mail proberen na te gaan waar die 
werkelijk vandaan komt.  

• Neem via een andere manier contact op met de vermeende afzender.

• Verander onmiddellijk eventueel vrijgegeven wachtwoorden, op alle 
websites of toepassingen waar datzelfde wachtwoord wordt gebruikt. Kies 
dit wachtwoord in de toekomst niet meer. 

• Raadpleeg het laatste nieuws en de tips over online veiligheid op de site van 
de Vlaamse overheid (https://overheid.vlaanderen.be/klikgevaar) of  
CERT.be (www.safeonweb.be)

https://overheid.vlaanderen.be/klikgevaar
http://www.safeonweb.be/


Tweefactorauthenticatie

112

• Inloggen met tweefactorauthenticatie (2FA) verkleint de kans dat hackers 
toegang krijgen tot je accounts of gegevens.

• 2e identificatie via :

• een sms via een ingesteld telefoonnummer

• een app die een code genereert, zoals Google Authenticator of Microsoft 
Authenticator

• Op een moment dat iemand inlogt op jouw account vanaf een ander 
apparaat, lokatie of na een ingestelde periode

• Tweefactorauthenticatie is inmiddels beschikbaar voor veel online diensten, 
zoals Google, Facebook, Twitter en de betere wachtwoordmanagers. (bron 
:twofactorauth.org met een overzicht van websites die2FA ondersteunen)

Type here the title of the presentation

https://support.google.com/accounts/answer/1066447?hl=nl
https://www.microsoft.com/nl-nl/account/authenticator
https://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/test-wachtwoordmanagers
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Vier stappen voor de organistaie

113

• Two factor authentication

• Spreek uw medewerkers er op aan

• Train uw medewerkers en volg dit op

• Test programma

• Hoe efficiënt zijn de back-ups?

- Die kunnen ook besmet zijn ! Cloud versus fysiek

• Anti virus systemen

- Kwetsbaarheid vaak enkel op zero day

• Geupdate software op alle systemen

- Soms zit de zwaktste schakel in de productieomgeving

•

Type here the title of the presentation



Check look-a-like varianten





Overheid.vlaanderen.be Klikgevaar







Online cursus veilige wachtwoorden

119Type here the title of the presentation



3. Wie zijn die fraudeurs? 



Het profiel van de fraudeur

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4qGbsy-wct4lfM&tbnid=ofkwlhAzfOb8uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://liefsjill.nl/clearblue-digital-zwangerschapstest/zwanger/zwangerschapsklachten-zwangerschapssymptomen/attachment/clear-blue-digital-zwangerschapstest-met-conceptie-indicat&ei=hhFVUruIFcPP0AXKyYCICA&bvm=bv.53760139,d.d2k&psig=AFQjCNF48vzUiM2rz40707vl-hfXYvbihA&ust=1381393135573667


Gelegenheidsfraudeurs…

10% 

Zeer eerlijke 
mensen

80%

Mensen die zo eerlijk zijn 
als het systeem hen 
toelaat

10%

Zeer 
oneerlijke 
mensen
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De verleiding kan soms groot zijn…!

Nauwe 
samenwerking

Hoffelijkheid

Zakendiner

Kerstpakket

Exclusief diner 
met partner(s)

Waardevolle 
geschenken voor 
hobby e.d.

Gratis diensten

‘Prettige dienstreis’

Vakantiereis

Geldbedrag

Aanspraak op geld

Corruptie

Bron: PwC en Lennartz (2000)
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Profiel van de dader

Rationalisatie

Druk

Opportuniteit



Druk

Persoonsgebonden

Hoge persoonlijke schulden of

financiële verliezen door: 

- Gokverslaving

- Koopzucht

- Familiale problemen

Functiegebonden

Jobfrustratie:

• Termijnen die moeten gehaald
worden

• Bonussysteem

• Leveranciers die je van alles
beloven



Opportuniteit

• Geen effectieve of interne controle

- Procedures zijn wel aanwezig maar niet in gebruik

- Geen interne auditor

- Controles eerder gericht naar de vorm

• Zwak management gericht op omzet

- Controle omgeving is tijdrovend en brengt niets op

• Bedrijf zit in een dipje en alle aandacht moet naar de omzet, interne auditbudgetten
dalen,…



Rationalisatie
• Tijdelijkheid: het is maar een…lening

• Compensatie: ik word uitgebuit, dus...

• Minimalisatie: het is maar voor een klein bedrag

• Generalisatie: iedereen doet het!

• Legitimisatie: de bazen zijn nog erger

• Neutralisatie: wat is het probleem?



Report to the Nations



3. We vinden de Frauduleuze transactie

• Waarom wordt fraude ontdekt? 
- Omdat we de fraudeur vinden

- Omdat we de frauduleuze transactie vinden



Waarom wordt de fraude ontdekt?
• Omdat we de fraudeur vinden!

- Op welk tijdstip?

- Vóór hij bij ons start

- Hoe? Omdat zijn vorige werkgever het ons vertelt

Pre-employment screening 



Pre-employmentscreening



CV fraude





Een zijsprong

• Het waarschuwingsregister - NL

- http://www.stichtingfad.nl/waarschuwingsregister/

- Ook al in andere sectoren

- Protocol

- Gerechtvaardigd belang

- Voortdurend geconfronteerd met activiteiten van individuele personen, die 
op enigerlei wijze schade toebrengen aan die detailhandel

- Bedreiging vormen voor de continuïteit en de integriteit van de 
detailhandel

- Criminaliteitsbeheersing en risicomanagement vergen dat de 
ondernemingen in de detailhandel samenwerken

http://www.stichtingfad.nl/waarschuwingsregister/


Een zijsprong

- Databank 24/7 raadpleegbaar

- Enkel toegankelijk voor vooraf geautoriseerde computers

- Enkel opzoekfunctie (geen lijsten)

- Logging

- Screening:

- Barrezeele: BARREDDMMYYYY

- Al dan niet treffer

- Verificatie bij het referentbedrijf



Raadplegen van de kruispuntbank



Raadplegen van de kruispuntbank



Op detectie gerichte analyses 



Op detectie gerichte analyses



Waarom wordt de fraude ontdekt?
• Omdat we de fraudeur vinden!

- Nadat hij bij ons is beginnen werken

Omdat zijn collega’s het ons vertellen! 
Meldpunten en klokkenluiders

Omdat we de belangenvermenging opmerken

Open bronnen onderzoek en nevenactiviteiten









Waarom wordt de fraude ontdekt?
• We vinden de frauduleuze transactie!

- Door de zwakheden in de interne controle te zien

- Fraud risk assessment

- Door de vreemde transactie te herkennen

- Forensische data-analyse



Van COSO tot ERMF
• Managementmodel

• Standaardmodel voor onderzoek interne controlesysteem

• Interne beheersing: proces gericht op een redelijke mate van zekerheid mbt:

- Bereiken strategische doelstellingen (strategic)

- Effectiviteit en efficiëntie bedrijfsprocessen (operations)

- Betrouwbaarheid financiële informatieverzorging (reporting)

- Naleving van relevante wet- en regelgeving (compliance)



COSO
• 2004: > interne controle ‘ERMF’

• 2013: 8 controlecomponenten



COSO’s 17 principes van interne controle



COSO/EFRM ‘simpel’ uitgelegd
COSO /EFRM Eenvoudige vraagstelling

Objectieven Wat moet uw afdeling bereiken?

Risico Wat zou er verkeerd kunnen gaan?

Inherent gevolg Welke schade zou er zijn moest het inderdaad misgaan?

Waarschijnlijkheid Hoe groot is de kans dat dit zou kunnen misgaan?

Risico management 
technieken

Moeten we dit risico proberen te beperken?

Zo ja, Wat zou er minimaal dienen te gebeuren om dit risico te voorkomen of te 
detecteren?

Monitoring Waarom ben je er zeker van dat deze technieken werken?



Fraud Risk Management Guide - COSO
• Nadruk op intentie

• Breed frauderisico management programma (meer dan risico-inschatting)

• Verhogen van kans op voorkomen

• Zo snel mogelijk detecteren

• Afschrikkend effect

• 5 principes (cfr. COSO)





Ambitie van Fraude management! 





FRMG – (1) Fraud risk governance
• Ontwikkelen + communicatie frauderisico management programma

• Duidelijke verwachtingen van kader en hoger management + engagement

• Belang van integriteit en ethische waarden duidelijk stellen

• Degelijke documentering

• Continue focus op fraude

• Rollen en verantwoordelijkheden bepalen

Niet enkel interne auditor

3 ‘lines of defense’
- Management

- Interne auditor

- Iedereen van de organisatie



FRMG – (2) Fraud risk assessment

▪ Identificatie interne en externe frauderisico’s

▪ Aandacht voor mogelijke fraudeschema’s en potentiële fraudeurs

▪ Sessies in werkgroep 

▪ Externe begeleiding = meerwaarde

▪ (1) Bepalen risico’s => (2) bepalen impact en waarschijnlijkheid

▪ ! Impact vaak onderschat



FRMG – (3) Fraud control activities

▪ Preventief:  risico op fraude

▪ Detectief: indien fraude, zo snel mogelijk detecteren

▪ Dubbel effect

▪ Selectie – ontwikkeling – implementatie – monitoring

▪ Bestaande controlemaatregelen toetsen

▪ Aandacht mogelijkheden om maatregelen doelbewust te omzeilen 



FRMG – (4) Fraud investigation and corrective action

▪ (1) verkrijgen info potentiële fraude

▪ (2) ontwikkelen aanpak onderzoek en actie

▪ Proactief in detail uitwerken:  effectiviteit en krachtdadig optreden

▪ Autoriteit + vaardigheden

▪ Case management

▪ Vertrouwelijkheid



FRMG – (5) Fraud risk management monitoring activities 

▪ Continue + periodieke evaluatie

▪ Functionering zoals voorzien?

▪ Aanpassingen nodig?

▪ Nieuwe fraudevormen => voorbereiding eigen organisatie



Corruptie binnen het aankoopproces

Interne
behoefte

Leveranciers
selectie

Uitvoerings-
fase

Betalings-
fase

Behoeftebepaling
MRP-pakket
Budgetten

Wie komt in aanmerking?
Marktstudie
Beoordeling offertes
Toewijzing
Contractuele bepalingen

Plaatsen bestelling
Goederenreceptie

Goedkeuringsprocedure
3-way match

Betaling facturen



Corruptie binnen het aankoopproces

Interne
behoefte

Leveranciers
selectie

Uitvoerings-
fase

Betalings-
fase

Is er wel een behoefte?
Worden budgetten opgesoupeerd

Vriendendienst
Overfacturatie

Goederen/diensten 
worden niet 
geleverd
Persoonlijk gebruik

Leveranciers worden te snel betaald
Afgesproken kortingen niet verrekend

Betaling naar eigen rekening



Tussen normbesef en incidenten

Duidelijke regels en 
normen

Snelle, rechtvaardige en 
doeltreffende sanctie 

Incidentafhandeling
(repressieve schakel)

Versterken normbesef
(preventieve schakel)

Preventie Detectie

OnderzoekHerstel



Interne beheersingsomgeving
• Helderheid: het communiceren over en het handhaven van integriteit en 

ethische waarden.

• Voorbeeldgedrag: de opvattingen en werkwijze van het management.

• Betrokkenheid: de mate waarin managers en medewerkers zich geroepen voelen 
om op actieve wijze de belangen van de entiteit hoog te houden.

• Zichtbaarheid: de mate waarin gedrag van managers en medewerkers bekend is 
binnen de entiteit.

• Bespreekbaarheid: de mate waarin managers en medewerkers dilemma’s en 
ongewenst gedrag bespreekbaar kunnen maken binnen de entiteit.

• Aanspreekbaarheid op gedrag: de mate waarin managers en medewerkers ter 
verantwoording worden geroepen voor het vertonen van ongewenst gedrag.

• Sanctioneerbaarheid: de wijze waarop managers en medewerkers kunnen 
worden gestraft voor niet-integer gedrag.



Interne beheersingsomgeving
• Duidelijke procedures vastleggen (bv: aankopen)

• Bevoegdheidsdelegatie

• Verbod splitsen (authorisatiedrempel)

• Dossiersamenstelling vastleggen

• Standaarden opleggen kwalitatieve en kwantitatieve ontvangst (goederen en 
diensten) 

• Inventaris voorraad-en investeringsgoederen

• …

• Instructie nieuwe medewerkers

• Jobrotatie gevoelige functie

• Voldoende functiescheiding



Preventieve schakel: Integriteitsinstrumenten
• Goed aangifteklimaat creëren

• Implementeren werkbare gedragscode

• In plaats stellen van vertrouwensfuncties

• Screenen integriteit nieuwe medewerkers

• Dilemma-trainingen organiseren

• Integratie integriteitsaspecten in werkoverleg en functioneringsgesprekken

• …



5. Verloop van een 
fraudeonderzoek



Checklist eerste hulp bij fraude

• Schakel een (arbeidsrecht) advocaat in om vast te stellen welke maatregelen mogelijk zijn

• Hou een logboek bij (wie doet wat wanneer)

• Stel de werkplek van de vermoedelijke fraudeur veilig, zoals de kantooragenda, de computer, de 
elektronische agenda, e-mails

• Hou er rekening mee dat het mogelijk is dat de fraudeur niet alleen handelde

• Stel vast of er een fraudeverzekering is en neem de polisvoorwaarden door

• Verricht een (forensisch) onderzoek om de aard en omvang van de schade te bepalen en te 
achterhalen

• Schakel een woordvoerder in om te bepalen hoe intern en extern gecommuniceerd wordt over de 
fraude

• Wijs een contactpersoon aan die de contacten met de directie, de woordvoerder, de advocaat, de 
(forensisch) onderzoeker en anderen onderhoudt



Onderzoeksstappen
• Onderzoeksmethoden in functie van:

- Beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit

- In redelijke verhouding tot het doel

- Deze methode wordt geacht zo weinig mogelijk bezwarend te zijn voor de 
betrokkenen en eventuele derden

- Open of gesloten onderzoek

- Weet de betrokkene dat er een onderzoek is?

- Overwegen van een strafrechterlijk onderzoek

- Heterdaad ?

- Klacht

- Klacht met burgerlijke partijstelling



Veiligstellen van informatie
• Bij aanvang: beter te veel dan te weinig 

• Chain of custody

- Hoe kom je aan deze informatie?

- Van wie verkregen?

- Wanneer?

- Wat moest hij doen met dat document?

- Van wie zijn de doorhalingen, notities of 

markeringen

- Is het een definieve versie? Ondertekend?

- Verdorie die nietjes?!?

- Enkel de laatste pagina met handtekeningen is in 

kleur 



Interne onderzoeken



Fraude onderzoek: Vuistregels

• Wees objectief in jouw beoordeling

• Beperk u tot de feiten

• Weet wat je zegt en wat je schrijft

• Beperk het aantal mensen met wie je 
vermoedens bespreekt

• Stel bewijsmateriaal veilig

• Beveilig het werkdossier

• Bespreek tijdig juridische aspecten 

• Emotionele reactie of overhaaste actie

• Onmiddellijke confrontatie met de betrokkenen

• Beschadiging of markering van origineel 
bewijsmateriaal

• Voortgaan op van horen zeggen en op meningen

• Beperking van de draagwijdte

Bereiken Vermijden



Valkuilen bij een onderzoek
- Onderzoeksdaden maken zelf een misdrijf uit

- Ontslag om dringende reden zonder een stevige juridische basis (geen voldoende bewijs)

- Confrontatie van verdachte op een verkeerd moment

- Onvoldoende bevriezingsmaatregelen: brondocumenten zijn verdwenen, files werden
uitgewist

- Slecht moment voor het inlichten van politie/justitie. Verlies van de regie



Forensische Auditmogelijkheden

Data-analyse

Computer 
Forensics

Open 
bronnen 

onderzoek

Confrontatie

Interviews
Privé-

detective

Schriftvergelijking / inktanalyse

vingerafdrukken

Undercover

CCTV



Camerabewaking



Camerabewaking



Camerabewaking



Aanpak
• Template met vaste structuur

• Informatie sprokkelen

• Mindmap maken



Forensisch onderzoek: kader

Verzamelen
en veiligstellen

informatie

Betrokkene

Analyse &
interpretatie

Rapportering

Tactisch
onderzoek



Externe informatie
• Open bronnen onderzoek (corporate intelligence)

• Tactische onderzoekstechnieken

- Observatie

=> Privé-detective: vergunning verplicht!



Openbronnen onderzoek
• Internet (search engines)

• Telefoonboeken, Gouden Gids, ABC, www.1207.be, Infobel

• Krantendatabanken

• Financiële informatieverstrekkers: D&B, Graydon, Infobase

• DNB (registratie domeinnamen)...

• Kadaster, Hypotheekbewaarder, Registratie

• Wayback machine



Social Networks



Everything is connected



Onderzoek mogelijk?
• Zelf profiel hebben?

• Toegankelijkheid 

• Privé vs Professioneel 

Mag ik contact maken?



Addertjes

• Nalaten van sporen



Google Analytics



Wet privé-detective



Wat mag een privé-detective niet:
• Niet dwingen om vragen te beantwoorden

• Niet afluisteren, geen geluidsopname maken als de detective niet deelneemt aan het 

gesprek

• Geen foto’s in privé maken (publiek wel)

• Geen speciale registratiemethoden gebruiken (geen gadgets, geen verborgen camera’s, 

geen micro’s, etc…)

• Geen huiszoekingen doen, geen post doorsnuffelen

• Geen onderzoek naar sex, gezondheid, politiek, syndicaat, godsdienst



Interne informatie
• Beschikbare informatie:

- Financiële stukken: boekhouding, facturen, kostenstaten, purchase orders, orderbevestigingen

- Contracten

- Personeelsgegevens: dossiers, policies, procedures

- Correspondentie

- Elektronische gegevens: telefoon, toegangscontroles, servers, PC's, backup tapes, e-mail,…

• Schrijf nooit op originele documenten!

• Zoekingen in bureaus

• Schriftvergelijking (Grafologie)

• Inktanalyse



Digitaal onderzoek
Computer Forensics

- Veiligstellen elektronische data (image)

- Terughalen verwijderde data (data recovery)

- Breken paswoorden

- Controle logbestanden
(ook bv. van de firewall)

http://www.ebizcuss.com/images/imgprod/Disque dur.jpg


Belangrijke aandachtspunten
• Identificatie van potentieel digitaal bewijs
➔ waar kan bewijs zijn & welke devices werden evt. gebruikt



Interviews

• Getuigenverklaringen – confrontatiegesprek



Doel & belang v/d interviewer

• Doel van een goede ondervraging:
een verklaring bekomen die

- Accuraat

- Volledig

- Gedetailleerd

“In it’s simplest form, the interview consists of a 
straightforward description of events” and 
“involve a description of events, behaviour, feelings, 
thoughts and intentions”    (Gudjonsson 1992)



Doel & belang v/d interviewer
• Belang van de goede ondervrager:

- “Good investigators do not always make good interrogators”

- Creatie van een werkrelatie met wederzijds respect 

- Toepassing basisluistervaardigheden

- Ontwijkend gedrag & leugenachtige houding omvormen in medewerkende houding

The effectiveness of interrogation…is based on the 
ability of interrogators to detect defensiveness, 
evasiveness and various forms of deception and 
turn it to their advantage in breaking down 
resistance”  (Gudjonsson 1992)



Doel & belang v/d interviewer
• Belang van de goede interviewer:

- Het toewerken naar een keerpunt waarop de ondervraagde moet beslissen al dan 
niet mee te werken (de waarheid vertellen)

- De ondervraagde begeleiden bij de beslissing om mee te werken

Interrogations aim “…to decrease the subject’s 
perception of the consequences of confessing while at 
the same time increasing the subject’s internal anxiety 
associated with his deception”
(Jayne 1986).



Gesprekstechniek

Referentiekader
spreker

Referentiekader
bevrager (luisteraar)

funneling

globaal
gemakkelijk

onpersoonlijk
onbedreigend

specifiek

moeilijk

persoonlijk

bedreigend



Hoe omgaan met?
• “Ik kan het mij niet meer herinneren”

• “De truth is always in the detail”

• Schuldigen weten details die enkel de dader kent

• Leugenaars stellen niet de vragen die een onschuldige wel stelt

• Poneer uw vermoedens en let op de reactie



Het KEERPUNT
- Het keerpunt is het moment waarop:

- De wil om toe te geven > angst voor de gevolgen

- De angst ➔ opluchting

- Ik versus jij➔ wij

- Rebels kind ➔ behoevend kind

- Kritische ouder➔ verzorgende ouder

- Een goede interviewer onderscheidt zich van een slechte door zijn houding op het 
moment van het keerpunt

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.sdnl.nl/images/justitia.gif&imgrefurl=http://www.sdnl.nl/de-werd2.htm&h=334&w=258&sz=36&hl=nl&start=2&tbnid=sgjdp00kICkBoM:&tbnh=119&tbnw=92&prev=/images?q=weegschaal+justitie&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=nl&sa=N


Het keerpunt
• Houding gedurende het keerpunt

- Beklemtonen dat het onmogelijk is voor de ondervraagde zijn leugens vol te houden

- Overtuigen van de absolute zekerheid dat de feiten aan het licht zullen komen

- Aangeven dat het onderzoek zolang zal duren als nodig en alle mogelijke middelen zal 
gebruiken die beschikbaar zijn

- De zwakte van de respondent zijn verklaring die een bijna wanhopig karakter hebben

- Beklemtonen dat de gevolgen van zijn daden te overzien zijn

- Hoe jullie samen het probleem kunnen aanpakken zodat alle partijen nog een toekomst 
hebben

- Rationaliseren van wat er gebeurd is en de oorzaak ervan bespreekbaar maken 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.sdnl.nl/images/justitia.gif&imgrefurl=http://www.sdnl.nl/de-werd2.htm&h=334&w=258&sz=36&hl=nl&start=2&tbnid=sgjdp00kICkBoM:&tbnh=119&tbnw=92&prev=/images?q=weegschaal+justitie&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=nl&sa=N


Valkuilen
• Geen neutrale houding: verbaal- non verbaal

• Onaangepast taalgebruik (te plechtig, te formeel, CYNISCH) 

• Onderbreken van de respondent

• Slechte volgorde van vragen 

• Overrompeling met vragen

• Negatieve vraagstelling 

• (be)-oordelende opmerkingen 

• Niet inspelen op potentiële pistes (te vooringenomen)

• Niet doorvragen na vage, ontwijkende antwoorden

• Zelfvoldane blik



Verbale aanwijzingen

Waarheid

• Wenst de waarheid te kennen

• Rijk aan details

• Praatvaardig, spontaan

• Funnelt zelf het gesprek of komt met 
hypothesen

• Gebruikt kernachtige bewoordingen

• Toont ware gevoelens

• Gesprek in de ‘ik-vorm’

• ‘Feitelijk’ onschuldig

Bedrog
• Wenst dat de waarheid verborgen

blijft

• Gebrek aan details

• Verdedigende taal, gesloten

• Probeert het gesprek zo open 
mogelijk te houden

• Gebruik ontwijkende terminologie

• Verbergt ware gevoelens

• Gesprek in de ‘hij-vorm’

• ‘Juridisch’ onschuldig

• GUILTY KNOWLEDGE



Lode Barrezeele

0479/97.79.63
Lode.barrezeele@i-
force.be

www.i-force.be


