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De verborgen wereld van 
financieel-economische 

criminaliteit

A.H.M. de Groot RA & mr. E.C.S. Crouwel*

Naar schatting wordt door bedrijven jaarlijks ongeveer 26 
miljard euro aan schade geleden als gevolg van Financieel-
Economische Criminaliteit (hierna: FEC). In dit artikel 
zal een uiteenzetting worden gegeven van verschillende 
onderwerpen die van invloed zijn voor de aanpak van FEC, 
zoals de mate van beschikbaarheid van informatie ten 
aanzien van de omvang van FEC en de afwijkingen tussen 
verschillende definitie bepalingen ten aanzien van FEC, 
worden beschreven. Tevens zal een korte voorzet worden 
gedaan voor een innovatieve visie op de bestrijding en het 
terugdringen van FEC.

Historische ontwikkelingen van FEC

De geschiedenis erop nageslagen laat door de eeuwen 
heen honderden opvallende fraudeschandalen zien. Denk 
aan de Tulpenmanie rondom 1630, de bekentenissen 
van Cornelis Musch, voormalig griffier van de Staten 
Generaal in 1650, de Alchemistenfraude in de 18e eeuw, 
de beursmanipulaties vanaf 1930 en de affaires rondom 
bouwfraude, bankenfraude en verzekeringsfraudes vanaf 
de jaren ’80 van de vorige eeuw. En wat te denken van de 
eerste affaires in deze eeuw bij woningcorporaties, wéér 
de financiële sector en de zorg. Al enkele honderden 
jaren steekt fraude regelmatig de kop op, het lijkt een 
verschijnsel van alledag.

* De heer A.H.M. de Groot RA is werkzaam als Partner bij 
Deloitte Forensic & Dispute Services; mevrouw mr. E.C.S. 
Crouwel is werkzaam als Manager bij Deloitte Forensic & 
Dispute Services B.V. Het artikel is op persoonlijke titel 
geschreven.

Historische fraudeschandalen

In 1496 maakte Michelangelo zich al schuldig aan 
fraude door het vervalsen van een sculptuur, een 
slapend cupidobeeld. Deze bewerkte hij met zure 
aarde zodat het ouder leek, waarna hij het verkocht 
aan een kardinaal. Deze eiste zijn geld terug toen hij 
de fraude opmerkte.
Een ander alledaags voorbeeld is te vinden in de 
casus van het bekende Melk- en waterarrest uit 1916. 
Een veehouder had aangelengde melk als volle melk 
verkocht, een daad die volgens de Amsterdamse 
plaatselijke verordening verboden was. De knecht 
van de veehouder wist niets van dit bedrog en hem 
viel niets te verwijten. Uit dit arrest vloeit de buiten-
wettelijke schulduitsluitingsgrond afwezigheid van 
alle schuld (AVAS) voort.

Hoewel er sprake lijkt te zijn van een historisch fenomeen 
ten aanzien van FEC worden gegevens over FEC maar zeer 
beperkt gericht bewerkt en veredeld tot voor de bestrijding 
geschikte informatie.

Beschikbare informatie ten aanzien van FEC

Er zijn veel publieke en private onderzoeken uitgevoerd 
naar FEC.2 Deze zijn echter voornamelijk gericht op het 
inzichtelijk maken van de effectiviteit van bestrijding 

1 Vergelijk hiervoor bijvoorbeeld de verschillende rapportages 
uitgebracht door dienst IPOL, het ministerie van Justitie en 
de verschillende ‘Reports to the Nations’ van de Association 
of Certified Fraud Examiners.

2 Zie bijvoorbeeld Birgitte Bloem, Albert Harteveld (red.) 
‘Horizontale Fraude Verslag van een onderzoek voor het 
Nationaal Dreigingsbeeld 2012’, Dienst IPOL, Zoetermeer 
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van FEC en in veel mindere mate op de aard en omvang. 
Ons vermoeden is dan ook dat de omvang van FEC 
waarschijnlijk veel groter is dan gedacht. Wat onderzoek 
wel laat zien, is een opwaartse trend in de omvang van 
FEC3, ondanks een versterkte inzet op bestrijding en 
handhaving. De huidige aanpak van FEC lijkt niet vol-
doende efficiënt te zijn en niet tot meer opgespoorde of 
voorkomen fraude gevallen te leiden. De toekomstige 
aanpak van FEC zou een sterke focus moeten krijgen op 
data en intelligence. Dit zullen wij in dit artikel nader 
toelichten.

Het ontbreken van inzicht en definities

Het fenomeen fraude is te divers en dynamisch om sta-
tisch te kunnen vangen in een eenduidig fraudebegrip 
en bijbehorende delictsomschrijving in het strafrecht. 
Dit is wat ons betreft anders voor de aanpak van FEC, 
een begripsomschrijving die breder gaat dan de vraag 
omtrent strafbaarstelling. Een breed gedragen definitie van 
(financiële) fraude en goed inzicht in de aard en omvang 
daarvan kan wel degelijk helpen met het terugdringen 
van FEC, omdat op deze manier een beter beeld ontstaat 
over wat men nu precies wil aanpakken en welke methode 
hiertoe geschikt is.

Fraude is een containerbegrip, ontstaan in het maatschap-
pelijk verkeer. Ook in de verhouding tussen burgers, 
bedrijven en overheden is er onduidelijkheid over wát 
fraude nu eigenlijk is. Een goed voorbeeld hiervan is de 
in 2014 gehouden parlementaire enquête woningcorpora-
ties waarin het financieel management van Vestia er blijk 
van geeft een andere definitie van fraude te hanteren dan 
maatschappelijk en politiek wordt ervaren.

Ten overstaan van de Commissie bevestigde een van de 
financiële managers dat hij ruim 10 miljoen euro had 
ontvangen van een financieel adviesbureau dat tussen-
persoon was bij de aankoop van derivatencontracten door 
Vestia; het adviesbureau betaalde de financiële manager 
door middel van een kickback constructie. Desgevraagd 
antwoordde de financiële manager het volgende aan de 
Commissie4:

‘Ik heb dat voor mezelf gerechtvaardigd. Ik vind dat nog 
steeds niet strafbaar, dat moeten de juristen bepalen.’

2012, p.151. alsook de ‘Global Economic Crime Survey’ 
uitgebracht door PriceWaterhouseCoopers.

3 Zie hiertoe onder andere de door PriceWaterhouseCoopers 
in 2011 uitgebrachte ‘Global Economic Crime Survey’ en de 
door de Association of Certified Fraud Examiners 2-jaarlijks 
uitgebrachte ‘Reports to the Nations’. 

4 Quote verkregen via het youtube kanaal van de Tweede 
Kamer: http://www.youtube.com/playlist?list=PLJKP3p2v
pcUVBtdGPw069LO5T751KPu-p

‘Vanaf dat moment kreeg ik 50 procent van de aan G. 
uitgekeerde fee. Daarover heb ik altijd belasting betaald, 
meer dan 5 miljoen euro.’

Ook politiek lijkt het lastig, zo schrijft Minister Opstelten 
in zijn brief aan de Tweede Kamer5 naar aanleiding van 
het Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit 
2012 en de Vierde rapportage op basis van de Monitor 
Georganiseerde Criminaliteit diverse malen over de aanpak 
van fraude, financiële criminaliteit en witwassen. Hoewel 
woorden als ‘horizontale fraude’ en ‘fraude’ veelvuldig 
worden gebruikt door de Minister, wordt hiervoor geen 
gerichte definitie of omschrijving gegeven. In een latere 
brief van Minister Opstelten aan de Tweede Kamer6, 
spreekt de Minister zich wel uit over de term ‘fraude’. 
Hij geeft in de brief de volgende omschrijving:

‘Met fraude wordt bedoeld het opzettelijk opgeven van een 
onjuiste voorstelling van zaken, om hieruit wederrechtelijk 
voordeel te verkrijgen. In de context hiervan omvat de 
Rijks-brede fraudeaanpak ook het bredere begrip misbruik 
en het oneigenlijk gebruik van regeling. Van dit laatste is 
sprake als er niet tegen de letter, maar wel tegen de geest van 
bepaalde wet- of regelgeving wordt gehandeld. Daarnaast 
kan er sprake zijn van vergissingen, die ook door goedwil-
lende burgers en bedrijven worden begaan.
(…) Het is zaak deze gevallen te detecteren en er op gepaste 
wijze op te reageren.’

Het door de Minister aangehaalde politierapport Nationaal 
Dreigingsbeeld 2012 Horizontale Fraude7 geeft tevens aan 
dat van fraude geen eenduidige definitie bestaat, maar 
verschaft wel een opsomming van omstandigheden die 
worden aangemerkt als bestanddelen van fraude, zoals ‘een 
benadeelde’ en ‘onrechtmatig of onwettelijk handelen’. 
Tevens wordt in het rapport vermeld dat ook de wet niet 
voorziet in een specifieke definitie van fraude.

In zijn brief van 28 maart geeft de Minister zelf aan dat er 
naast ‘fraude’ ook ‘vergissingen’ bestaan die door goedwil-
lende burgers en bedrijven worden begaan. De uitspraak 
van de Minister is opvallend te noemen en zal mogelijk 
meer verwarring hebben veroorzaakt dan vragen hebben 
beantwoord. Want wat is nu precies een vergissing die 
niet kwalificeert als fraude?

Het ontbreken van een heldere breed gedragen fraude 
definitie die kan fungeren als een maatschappelijk (en 
wellicht zelfs een juridisch) kader maakt het lastig om 
fraude op een juiste wijze te classificeren; heeft de finan-

5 Kamerstukken II 2012/13, 29 911, nr. 79. 
6 Kamerstukken II 2013/2014, 17 050, nr. 450.
7 Birgitte Bloem, Albert Harteveld (red.) ‘Horizontale Fraude 

Verslag van een onderzoek voor het Nationaal Dreigingsbeeld 
2012’, Dienst IPOL, Zoetermeer 2012, p. 11.
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ciële manager van Vestia wellicht gelijk en waren zijn 
acties te rechtvaardigen? Of is hier toch sprake van fraude?

Een tweede belangrijk punt is gelegen in een goed inzicht 
in de aard en omvang van financiële fraude.

Een goed onderbouwd beeld van de daadwerkelijke 
omvang van financiële fraude en daadwerkelijke effec-
tieve middelen voor de aanpak van financiële fraude is 
van essentieel belang om te komen tot goede keuzes in 
methoden en technieken voor de aanpak van financiële 
fraude.

Nationale rapporten ten aanzien van FEC

Het blijkt in de praktijk lastig om te komen tot een gedegen 
onderbouwd cijfermatig beeld van de omvang en aard van 
financiële fraude in Nederland. Weliswaar worden door het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum 
(WODC) regelmatig rapportages uitgebracht ten aanzien 
van omvang en aard van georganiseerde criminaliteit in 
Nederland, hierin ligt de focus toch sterk op algemene 
georganiseerde criminaliteit en de criminaliteitsaanpak 
in Nederland.

Het in 2012 uitgebrachte politierapport Nationaal 
Dreigingsbeeld 2012 Horizontale Fraude8 geeft wel inzicht 
in wat cijfers. Zo is in het rapport het aantal aangiften 
opgenomen dat betrekking heeft op horizontale fraude. 
Ook zijn in het rapport de gecumuleerde bedragen voor 
de totale schade als gevolg van horizontale fraude opge-
nomen.

Volgens het rapport bedraagt de schade als gevolg van 
horizontale fraude ruim 3 miljard euro9. Horizontale 
fraude heeft echter betrekking op fraude tussen bedrij-
ven, burgers en financiële instellingen onderling. Ten 
aanzien van verticale fraude (fraude tussen burgers c.q. 
bedrijven en overheden) verschaft het rapport geen infor-
matie. Daarnaast wordt door het rapport onder horizontale 
fraude vrijwel alle vormen van fraude meegenomen, zoals 
handelsfraude, acquisitiefraude, merkfraude en telecom-
fraude. Deze vormen van fraude zijn breder dan alleen 
financieel-economische fraude.

In het rapport is tevens een sterke trend naar inzicht in 
de effectiviteit van fraude aanpak merkbaar en in mindere 
mate inzicht in concrete cijfermatige onderbouwingen ten 
aanzien van de (schade-)omvang van individuele fraude 
soorten.

8 Te vinden via de website: http://www.politie.nl/onderwerpen/
publicaties.html 

9 Birgitte Bloem, Albert Harteveld (red.) ‘Horizontale Fraude 
Verslag van een onderzoek voor het Nationaal Dreigingsbeeld 
2012’, Dienst IPOL, Zoetermeer 2012, p. 151.

Ook vanuit overige instanties en toezichthouders is er 
weinig tot geen bruikbare informatie beschikbaar ten 
aanzien van de aard en omvang van financiële fraude en 
de succesratio in de aanpak van financiële fraude.

Wanneer men gaat kijken naar rapportages uitgegeven 
door private organisaties10 blijkt dat hier weliswaar meer 
informatie beschikbaar is, maar dat deze niet altijd inzicht 
geven in effectiviteit van fraudebestrijding, laat staan de 
efficiency daarvan. Dit heeft primair zijn oorsprong in 
het doel van de verschillende rapportages (niet altijd zijn 
deze gericht op inzicht in de omvang van fraude) en de 
verschillende definities van ‘fraude’ en ‘schade’ die worden 
gebruikt in de verschillende rapportages.

Zo blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door PWC op 
basis van informatie uit openbare registers, databases en 
publieke bronnen dat de omvang van financiële fraude in 
Nederland alleen al zo’n 11 miljard euro zou bedragen. 
Hiervan is ongeveer 3,7 miljard euro toe te wijzen aan hori-
zontale fraude en ongeveer 7,3 miljard euro aan verticale 
fraude. Het is echter onduidelijk waarop deze bedragen 
zijn gebaseerd, welke open bronnen zijn gebruikt en wat 
nu precies wordt verstaan onder het begrip ‘omvang’. Uit 
het rapport is dan ook niet duidelijk te herleiden of het 
nu gaat om schade, verlies of gederfde inkomsten. Ook 
wordt in het rapport niet vermeld hoe deze bedragen tot 
stand zijn gekomen.

Dit maakt dat op basis van het rapport niet voldoende kan 
worden bepaald wat nu eigenlijk de direct herleidbare 
economische schade is van FEC. Immers, de toedracht 
van derving van inkomsten is mogelijk breder dan alleen 
FEC waardoor bedragen mogelijk ten onrechte worden 
toegerekend aan FEC. Anderzijds is de term ‘verlies’ een 
economisch subjectief begrip dat er voor kan zorgen dat 
bedragen onterecht niet aan FEC worden toegerekend. 
Opvallend is wel dat de bedragen ten aanzien van hori-
zontale fraude genoemd in de rapportage van PWC en 
het rapport Nationaal Dreigingsbeeld 2012 Horizontale 
Fraude vergelijkbaar zijn. Omdat de beide rapporten niet 
ingaan op de wijze van berekening van de bedragen, is 
niet precies te verklaren waarom de bedragen vergelijkbaar 
zijn. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat voor 
de bepaling van de bedragen vergelijkbare definities zijn 
gebruikt, maar dit is slechts ons vermoeden.

10 Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de ‘Global Economic 
Crime Surveys’ uitgegeven door PriceWaterhouseCoopers, 
de ‘Reports to the Nations’ uitgegeven door de Association 
of Certified Fraud Examiners en het recentelijk uitgebrachte 
‘State of the State’ door Deloitte.
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Internationale rapporten ten aanzien van FEC

Ook internationaal worden rapportages uitgebracht door 
zelfverklaarde onafhankelijke instituten. Zo brengt de 
internationale Association of Certified Fraud Examiners11, 
de ACFE, elke twee jaar een ‘Report to the Nations’ uit 
waarin door ACFE-leden aangedragen informatie wordt 
verwerkt tot een internationaal beeld op het gebied van 
fraude. Dit levert interessante cijfers op. Zo blijkt uit het 
rapport uit 2014, dat er in 2013 voor ruim $3 miljard aan 
schade is geleden. Dit bedrag is afkomstig uit ruim 1.400 
individuele fraudegevallen12.

Een kanttekening bij het rapport is dat het gebruik maakt 
van (rapporten van) onderzoeken gehouden onder de 
leden van de ACFE en dat deze alleen betrekking hebben 
op reeds afgeronde onderzoeken aangaande fraude. Voor 
de berekening van de totale schade wordt aan de leden 
van de survey gevraagd een schatting te maken hoeveel 
schade de fraude als percentage van de jaarlijkse omzet 
heeft berokkend. De mediaan van alle schattingen wordt 
vervolgens geëxtrapoleerd over het wereldwijde BBP. Zo 
komt de ACFE tot een schatting van de totale omvang van 
schade als gevolg van fraude.

Een andere kanttekening bij het rapport is dat de ACFE 
de rapportage beperkt tot ‘occupational fraud and abuse’, 
en deze als volgt definieert13:

‘The use of one’s occupation for personal enrichment 
through the deliberate misuse or misapplication of the 
employing organization’s resources or assets.’

Blijkens deze definitie hebben de rapporten uitgebracht 
door de ACFE betrekking op bedrijfsfraude gepleegd door 
medewerkers en geven derhalve geen volledig beeld van 
de omvang van horizontale of verticale financiële fraude.

Over de aanpak van financiële fraude (niet zijnde preven-
tiemaatregelen bij werkgevers) wordt in geen van beide 
rapporten iets opgemerkt en ook de duiding van de cijfers 
in het rapport van de ACFE blijft onduidelijk; betreft dit 
nu de gemaakte totale kosten of alleen de berokkende 
schade? Wat zijn nu de concrete betrouwbare cijfers ten 
aanzien van de fraude? En wat is nu precies de omvang 
van interne en externe fraude?

11 De ACFE is een wereldwijde organisatie met ruim 70.000 
aangesloten Certified Fraud Examiners. De ACFE is wereld-
wijd de grootste ‘Anti Fraud Organisation’.

12 Rapport Association of Certified Fraud Examiners ‘Reports 
to the Nation on Occupational fraud and Abuse’, Association 
of Certified Fraud Examiners Inc., 2014, p. 6.

13 Zie voetnoot 7.

Wanneer men zicht wil krijgen op harde cijfers ten aan-
zien van de omvang van financiële fraude en de aanpak 
hiervan, blijken deze in praktijk slechts zeer beperkt en 
fragmentarisch beschikbaar te zijn. Dit levert een belem-
mering op in de aanpak van financiële fraude. Voor het 
succesvol terugdringen van financiële fraude is het van 
belang zicht te hebben op de omvang van financiële fraude 
om zo inzichtelijk te krijgen waar zich de echte probleem-
gebieden bevinden en waarop de aanpak zich zou moeten 
concentreren.

FEC: een complex landschap

Een complicerende factor in de aanpak van FEC is de 
grote hoeveelheid rechtshandhavers, regelgeving, toezicht-
houders, onderzoekers en andere betrokken organisaties, 
instanties en particulieren die zich in Nederland binnen 
het speelveld van FEC bevinden. Dit maakt het onderzoek 
en de aanpak van FEC nog complexer omdat geldende 
juridische kaders vaak versnipperd zijn over meerdere 
wet- en regelgeving, soms zelfs met verschillende toezicht-
houders. Daarnaast is het door de versnippering van kaders 
en ketens veelal lastig om geharmoniseerde, toetsbare 
onderzoeksinformatie te verkrijgen. Tevens bemoeilijkt 
de hoeveelheid aan betrokkenen de bepaling en beperking 
van bevoegdheden in de opsporing en aanpak. Het is vaak 
lastig om te bepalen of een casus zich bevindt binnen de 
bevoegdheden van een toezichthouder of rechtshandhaver. 
Dit alles heeft een potentieel belemmerende werking op 
een transparant beeld van financiële fraude en een effici-
ente fraude aanpak.

De status van FEC aanpak

In een onlangs onder de naam ‘State of the State’14 door 
Deloitte gestart project is een analyse uitgevoerd om meer 
inzicht te krijgen in de aard en omvang van FEC (hiermee 
specifiek doelend op financiële fraude en corruptie) en de 
effectiviteit van de aanpak van FEC.

Onderdeel van het project is een onderzoek naar de 
omvang van FEC. In het onderzoek voor dit project is 
gebruik gemaakt van twee verschillende interpretaties ten 
aanzien van de omvang van FEC: enerzijds de algemene 
cijfers over de omvang van de kosten voor veiligheidszorg 
en anderzijds de omvang van de maatschappelijke schade. 
De cijfers ten aanzien van deze kosten zijn afkomstig uit 

14 State of the State is een actuele data-analyse van ons land 
op de beleidsthema’s zorg, onderwijs, arbeidsmarkt, wo-
ningmarkt en fraude. Met behulp van data-analyse wordt 
getracht concrete verbeteringen in het bestrijdingsbeleid aan 
te dragen. De informatie uit het ‘State of the State’ project 
van Deloitte is te vinden via de website: www.stateofthestate.
nl
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het rapport Criminaliteit & Rechtshandhaving 201215, 
uitgebracht door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Onder kosten voor veiligheidszorg zijn volgens het rapport 
onder andere kosten ten aanzien van opsporing en aanpak 
van vermogensdelicten, economische misdrijven en ver-
nielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 
meegenomen. Naast deze misdrijven en delicten zijn ook 
andersoortige misdrijven (zoals geweldsdelicten) opgeno-
men in de kosten voor veiligheidszorg. Voor de omvang 
van de kosten is gekeken naar het totaal aan kosten door 
de volledige strafketen heen, van preventie en opsporing 
tot en met tenuitvoerlegging en rechtskundige diensten.

Voor het bepalen van de omvang van de maatschappe-
lijke schade is volgens het rapport zowel gekeken naar de 
schade veroorzaakt door verticale fraude alsook de schade 
veroorzaakt door horizontale fraude. Voor de bepaling van 
de schade is uitgegaan van de gecumuleerde (geschatte) 
schade binnen het bedrijfsleven, huishoudens en de over-
heid. Hierbij wordt opgemerkt dat zowel directe schade 
(daadwerkelijk verlies van bedrijfsmiddelen of geld) als 
indirecte schade (gederfde inkomsten, emotionele schade) 
tot schade wordt gerekend.

State of the State concludeert op basis van het rapport 
dat de omvang van FEC op twee manieren valt te bezien. 
Namelijk enerzijds als maatschappelijke schade uitgedrukt 
in euro, welke in 2011 wordt geschat op een bedrag van 
26.1 miljard euro. Anderzijds kan men de omvang bezien 
als de kosten voor veiligheidszorg, toezicht en opsporing 
die te relateren zijn aan de bestrijding van FEC. Dit komt 
neer op 12,5 miljard euro, waarvan 4.6 miljard euro spe-
cifiek voor vermogensdelicten.

Uit de analyse volgt tevens dat de maatschappelijke schade 
als gevolg van horizontale fraude aanzienlijk meer bedraagt 
dan de schade als gevolg van verticale fraude, namelijk 
ruim 3 miljard euro als gevolg van horizontale fraude en 
674 miljoen euro als gevolg van verticale fraude.

Ook uit het rapport Criminaliteit & Rechtshandhaving 
2012 en de hierop voortgaande analyse van ‘State of the 
State’ blijft het lastig om concrete cijfers ten aanzien van 
financiële fraude af te leiden. Dit komt enerzijds omdat 
de beschikbare cijfers niet volledig zijn gedifferentieerd 
naar specifieke financiële fraude en anderzijds omdat 
bij de bepaling van het schadebegrip en schadeomvang 
aannames en schattingen zijn gedaan wegens gebrek aan 
concreet cijfermateriaal. Wel is uit de analyse van ‘State  

15 D.E.G. Moolenaar, B. Nauta en F.P. van Tulder 2013, ‘Kosten 
van criminaliteit’ in: S.N. Kalidien (WODC)

 N.E. de Heer-de Lange (CBS) (red.) Criminaliteit en Rechts-
handhaving 2012, Den Haag: CBS, WODC, Raad voor de 
rechtspraak 2013, p. 227-257. 

of the State’ op te maken dat er een duidelijke opwaartse 
trend zichtbaar is in de omvang van FEC.

‘State of the State’ levert tevens een beeld op van het succes 
in opsporing van FEC. In het onderzoek is de verhouding 
onderzocht tussen het aantal geregistreerde financieel-
economische misdrijven en de uitgaven aan toezicht op 
en opsporing van financieel-economische criminaliteit. 
Op deze manier is geprobeerd een uitspraak te doen over 
het succes in de aanpak van financieel-economische cri-
minaliteit.

Onderstaande grafiek is gebaseerd op de cijfers afkomstig 
uit het rapport Criminaliteit & Rechtshandhaving 2012 en 
toont hoe de twee genoemde factoren zich ten opzichte 
van elkaar ontwikkelen in de periode 2008 – 2012.

Afbeelding 2: Trendlijnen misdrijven  
en uitgaven toezicht en opsporing

Te zien is dat het aantal financieel-economische misdrij-
ven flink is gestegen. Ook de uitgaven aan toezicht en 
opsporing zijn gestegen. Uit de analyse blijkt echter wel 
dat ondanks de verhoogde kosten voor de aanpak van 
financiële fraude er tot op heden geen evenredige stijging 
is van succes in de aanpak van financiële fraude. Deze ana-
lyse dient echter wel in samenhang te worden beschouwd. 
Een mogelijke verklaring is dat er meer delicten aan het 
licht komen als de uitgaven aan toezicht en opsporing 
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toenemen. Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan 
ten aanzien van het succes van de aanpak.

De analyses gemaakt in het kader van ‘State of the State’ 
geven evenals de onderliggende cijfers vanuit het rapport 
Criminaliteit & Rechtshandhaving 2012, dan ook geen 
sluitend beeld maar leveren een gewogen schatting van de 
omvang van financiële fraude en het succes van de aanpak. 
Wel wordt in ‘State of the State’ aangegeven dat er gezien 
de huidige trends behoefte lijkt te zijn aan coördinatie in 
de aanpak van FEC. Dit kan leiden tot beter inzicht en 
een verbetering in de opsporing en aanpak van FEC. Ook 
wordt in het project een opmaat gegeven naar de inzet van 
nieuwe opsporingsmethodieken zoals geavanceerde data 
analyse en innovatieve monitoring.

‘State of the State’ staat niet alleen in deze aanbeveling; 
ook de minister van Veiligheid & Justitie, Ivo Opstelten, 
noemt dit in zijn brief aan de Tweede Kamer d.d. 28 maart 
2014.16 Hij zegt in algemene termen het volgende:

‘Ik zet niet alleen in op de verbetering van het aangiftepro-
ces maar wil ook de prestaties van de strafrechtketen verster-
ken. De strafrechtketen moet met behulp van innovatieve 
werkwijzen, vakmanschap en heterdaadkracht strafzaken 
sneller, slimmer, beter en transparanter afhandelen.’

Het citaat ziet niet specifiek op FEC maar geeft wel aan dat 
ook vanuit de Nederlandse politiek veel aandacht is voor 
de strafrechtketen waar FEC onderdeel van is.

De toekomst voor FEC

In de afgelopen decennia is financiële fraude in toenemende 
mate op de politieke en maatschappelijke agenda gekomen. 
Meer en meer wordt onderzoek verricht naar de aard en 
omvang van financiële fraude en naar de effectiviteit van 
de aanpak ervan. Recente private projecten als ‘State of the 
State’, maar ook onderzoeken door publieke instellingen 
zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Raad van 
de Rechtspraak en het WODC, laten een trend zien in de 
toename van financiële fraude en geven aanleiding tot het 
overdenken van de toekomstige strategie in de aanpak.

Een goede aanpak van financiële fraude begint bij het ver-
krijgen van een gedegen, onderbouwd inzicht in de proble-
matiek. Hiervoor is gericht nader onderzoek noodzakelijk. 
Pas als een onderbouwd beeld kan worden verkregen van 
de aard en omvang van financiële fraude kan de doorstap 
worden gemaakt naar strategische keuzes in de aanpak. 
Zoals zowel in ‘State of the State’ alsook door Opstelten 
in zijn brief wordt onderkend, is een van deze keuzes de 
inzet van innovatieve werkwijzen om te komen tot een 

16 Kamerstukken II 2013/14, 29 628, nr. 447, p. 5.

verhoging van de prestaties in de strafketen en hiermee 
ook tot een succesvollere aanpak van financiële fraude. 
De toekomstige aanpak van FEC zou een sterke focus 
moeten krijgen op data en intelligence. Geavanceerde 
analysetechnieken op ‘big data’ kunnen helpen om FEC 
(en meer specifiek financiële fraude) vroegtijdig te detec-
teren en opsporing te faciliteren.

Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld datagedreven risi-
coprofilering waarbij op grond van meerdere informa-
tiebronnen en profielen een inschatting gemaakt kan 
worden van de kans op financiële fraude. Hoewel veel 
publieke en private instanties reeds (een vorm van) risico 
gedreven profilering gebruiken, is het met de komst van 
nieuwe technieken meer en meer mogelijk om profilering 
preventief in te zetten.

Met de komst van innovatieve statistische methodieken 
zoals bijvoorbeeld zelflerende wiskundige algoritmen en 
kunstmatige intelligentie, is het mogelijk geworden om 
zeer snel en effectief profileringen toe te passen op steeds 
bredere onderwerpen en diverse groeperingen. wDit is 
een methode die al reeds gebruikt wordt in de financiële 
sector17 en recentelijk voorzichtig in gebruik is genomen 
binnen overheidsdiensten. De techniek heeft veel potentie 
om in de toekomst een grotere functie te krijgen in de 
aanpak van financiële fraude.

Voorbeeld van hedendaagse inzet van machine learning

Casus
Een grote overheidsinstelling zag zich geconfron-
teerd met een groot aantal uitkeringen waarvan 
achteraf werd vastgesteld dat deze frauduleus waren. 
Na vaststelling hiervan werd besloten tot het terug-
dringen van deze fraude. 
De ambitie van de overheidsinstelling was tweeledig 
en bestond enerzijds uit het terugdringen van frau-
duleuze uitkeringen en anderzijds uit het vroegtijdig 
kunnen signaleren van frauduleuze aanvragen voor 
uitkeringen. 
Een beperkende factor bij het behalen van deze doel-
stelling was dat de overheidsinstelling te maken had 
met een rechtmatigheidstoets die achteraf plaatsvond 
en tevens grote hoeveelheden uitkeringen moest 
(blijven) faciliteren. Dit beperkte de keus in conventi-
onele detectie en opsporing methodieken.

17 C. Carter en J. Catlett ‘Assessing Credit Card Applications 
Using Machine Learning’, IEEE Expert, (volume 2) 1987, pp. 
71 -79 alsook M.J. Shaw en J.A. Gentry ‘Inductive learning 
for risk classification’, IEEE Expert, (volume 5) 1990, pp. 
47-53. 
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Methodiek
Er werd gekozen voor een nieuwe aanpak waarbij 
met behulp van innovatieve technieken de uitke-
ringsaanvragen konden worden geclassificeerd op 
een risico van fraude. Zo konden specifieke behan-
delmethodieken worden toegekend aan aanvragen. 
Hierbij werd gekozen voor de inzet van een zelfle-
rend (machine learning) algoritme dat, op basis van 
historische cases en met gebruik van verschillende 
databronnen, verschillende vormen en patronen van 
uitkeringsfraude werd geleerd. Het model leerde op 
basis hiervan voorspellingen te doen over de waar-
schijnlijkheid dat een aanvraag voor een uitkering 
frauduleus was. Het model kon na voltooiing van het 
leerproces elke keer opnieuw leren van nieuwe cases 
en steeds sneller en accurater voorspellingen doen 
ten aanzien van het risico op fraude van een speci-
fieke aanvraag. 
Een bijkomend voordeel van het zelflerend algoritme 
is dat het geen gebruik maakt van (vaak bekende) 
vaste controle-indicatoren maar telkens opnieuw 
patronen herkent. Dit maakt detectie dynamisch in 
plaats van statisch.

Resultaat
Met behulp van de inzet van een machine-learning 
algoritme kon de instelling een vrijwel real-time 
‘risico classificatie’ toepassen op alle inkomende 
aanvragen en zo aanvragen met een verhoogd risico 
een speciale behandeling toekennen. De aanvragen 
met een laag risico ondervonden geen hinder van dit 
nieuwe proces. De inzet van het algoritme verlaagde 
de uitkering van middelen op grond van frauduleuze 
aanvragen aanzienlijk. 
Ook konden met behulp van eenzelfde algoritme 
bestaande groepen uitkeringen worden ‘gescreend’ 
op het risico op fraude om zo bestaande frauduleuze 
uitkeringen sneller te detecteren.

Met vergelijkbare technieken kunnen met behulp van 
‘big data’ bijvoorbeeld ook bredere causale verbanden 
en netwerkanalyses gedaan worden tussen bijvoorbeeld 
locaties, delicten en zelfs ondernemingen. Ook hier is het 
dynamische en zelflerende karakter van de technieken een 
nieuwe stap in de richting van verbeterde opsporing- en 
recherche faciliteiten. Voor de inzet van innovatie in de 
aanpak van FEC is een versterkte samenwerking en gege-
vensdeling tussen ketenpartners, zoals de Belastingdienst, 
opsporingsdiensten, gemeenten, uitkeringsdiensten en 
politie, maar ook de private sector, een belangrijke rand-
voorwaarde. Daarnaast moet rekening worden gehouden 
met geldende juridische kaders en voorwaarden, zoals 
strafwetgeving en privacywetgeving. Hier zullen wij in 
dit artikel niet nader op in gaan, maar het onderwerp is 

zeker geschikt voor nader onderzoek en biedt grond voor 
een vervolgpublicatie.

Geconcludeerd kan worden dat een eerste stap in een suc-
cesvolle aanpak van financiële fraude ligt in het verkrijgen 
van een goed onderbouwd cijfermatig beeld van de aard 
en omvang van financiële fraude. Indien vervolgens door 
ketenpartners gecoördineerd wordt samengewerkt en 
wordt ingezet op innovatieve methoden en technieken 
in de opsporing en aanpak van financiële fraude, is het 
wellicht mogelijk om niet alleen de ijsberg zichtbaar te 
krijgen maar deze ijsberg tevens ook te beperken.
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