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Samenvatting
Het Dutch Fraud Initiative (DFI) is een organisatie die zich richt op het verzamelen en ontwikkelen
van methoden en gegevens t.b.v. het monitoren en het detecteren van fraude.
Een belangrijke doelstelling van het DFI is het uitbrengen van een jaarlijkse fraudemonitor. Huidige
schattingen van de totale fraudeomvang in Nederland variëren aanzienlijk. Van tien miljard euro
tot veelvouden daarvan. Door gebrek aan heldere en systematische meetmethodes is het niet
mogelijk relevante data te verzamelen en zijn de effecten van interventies tegen fraude niet op een
aanvaardbare en betrouwbare wijze te meten. Dit is echter wel een eerste vereiste voor effectieve
fraudebestrijding. Duidelijke en goed onderbouwde gegevens zijn bovendien essentieel voor het
maatschappelijk bewustzijn wat betreft de ernst van fraude. Deze argumenten hebben de
Universiteit Twente ertoe doen besluiten om een faciliterende rol te spelen in de oprichting van het
Dutch Fraud Initiative.
De fraudemonitor zal de basis vormen voor betrouwbare data over de Nederlandse fraudeomvang.
Deze vormt de grondstof voor de detectie van fraude. Daartoe zal het DFI wetenschappelijke
methoden t.b.v. fraudedetectie ontwikkelen, verzamelen en bundelen. Tot op heden wordt kennis,
van wisselende kwaliteit, m.b.t. fraudedetectie vaak ad hoc opgebouwd en gaat deze op een later
tijdstip weer verloren. Er is weinig of geen sprake van kennisdeling waardoor het spreekwoordelijke
wiel regelmatig opnieuw uitgevonden moet worden. Door een centraal punt te creëren waar deze
kennis beschikbaar is en kwaliteitstoetsing plaats kan vinden, kunnen organisaties hiervan
profiteren en veel efficiënter te werk gaan. De aanwezige en ontwikkelde kennis wordt gebruikt om
voor afzonderlijke organisaties onderzoek te doen naar fraudedetectie systemen waarbij gebruik
gemaakt wordt van geavanceerde wiskundige technieken.
De financiering van het DFI zal voornamelijk uit twee bronnen komen. Doordat de fraudemonitor
zowel voor de publieke als private sector van belang is, zal basisfinanciering uit beide worden
aangetrokken. Een deel van de kosten van het DFI zal uit specifieke opdrachten worden
gefinancierd.
Er is een aantal partijen in Nederland dat zich bezig houdt met fraudedetectie en -bestrijding.
Kijken we echter naar actoren die het creëren van fraudedetectie methoden als hoofdtaak hebben,
dan is slechts een enkele organisatie op deelgebieden hier daadwerkelijk actief in. Door het grote
netwerk en de kennis en expertise die bij het DFI aanwezig is, is er vertrouwen dat een
substantieel deel van de markt te bereiken is. Andere partijen die zich met de bestrijding van
fraude bezig houden worden eerder als complementaire partners gezien, dan als concurrenten. Met
deze potentiële partners zijn inmiddels contacten gelegd en afspraken in voorbereiding.
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Introductie
Dutch Fraud Initiative (DFI)
Een kenniscentrum dat zich richt op het ontwikkelen en bijhouden van
een nationale fraudemonitor en op het ontwerpen en verzamelen van
wetenschappelijke methodes voor de detectie en opsporing van
fraude. Het kenniscentrum is een onderdeel van de Universiteit
Twente.

Fraude is de oorzaak van vele miljarden euro’s schade per jaar in Nederland. Deze omvang alleen
al rechtvaardigt een krachtige aanpak van het probleem, maar tot op heden ontbreekt deze in
Nederland. De detectie en opsporing van fraude gebeurt versnipperd en vaak ad hoc zodat de
verworven kennis snel verloren gaat. Hierdoor wordt de kennis op het gebied van
fraudebeheersing, die zeker wel bestaat in Nederland onvoldoende benut.
Dat was de reden waarom op 20 januari 2012 een conferentie werd gehouden met circa 70
stakeholders uit vrijwel alle relevante sectoren in onze maatschappij waarin precies dit onderwerp
werd besproken. Op deze dag kwam zeer sterk de wens naar voren om een centraal punt te
creëren waar kennis over alle fraudesectoren bewaard en opgevraagd kon worden. Er was grote
consensus dat de perceptie van de ernst van fraudezaken niet voldoende was en dat er als gevolg
te weinig aandacht en middelen aan de bestrijding van fraude worden besteed. Andere misdrijven
krijgen vanwege verschillende redenen (o.a. vanwege de politiek en media-aandacht) vaak een
hogere prioriteit waardoor fraude niet adequaat aangepakt of voorkomen wordt. Dit ondanks de
enorme financiële schade die het veroorzaakt. Een organisatie die zich uitsluitend met
kennisverwerving en ontwikkeling van detectie van fraude bezig houdt, werd als prioritair
aangemerkt.
De Universiteit Twente (UT) heeft veel operationele ervaring met wetenschappelijk onderzoek op
het gebied van fraude, en in het bijzonder met faillissement- en zorgverzekeringsfraude. Daarnaast
heeft de UT meerdere afdelingen die zich bezig houden met gerelateerde onderwerpen zoals
‘conflict, veiligheid en risico’, datamining in grote ICT-bestanden, en de vakgroep
‘Onderzoeksmethodologie, Methoden en Data-analyse (OMD)’. Het is daarom een logische keuze
om een kenniscentrum dat zich richt op het verzamelen van wetenschappelijk verantwoorde
methoden om fraude te monitoren, te detecteren en op te sporen, te vestigen aan de Universiteit
Twente, zodat toegang gegarandeerd is tot state of the art technieken in de belangrijke aanpalende
disciplines Deze organisatie bestaat onder de naam ‘Dutch Fraud Initiative’, ofwel DFI.

Doelstellingen
Het DFI zal zich moeten verzekeren van zijn continuïteit door zijn waarde te bewijzen. Op basis van
de input van een veelvoud aan actoren uit het veld van fraudebeheersing (waaronder de input van
de conferentie, gesprekken met private en publieke organisaties waaronder het Ministerie van
Justitie, diverse grote consultancyorganisaties, verzekeringen etc.) is duidelijk dat er vier
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belangrijke doelstellingen zijn waar belangstelling voor is vanuit zowel publieke als private partijen
en waarvoor het DFI bij uitstek geschikt is om deze te realiseren.
1. Het ontwikkelen en opzetten van een nationale fraudemonitor; van belang voor een groot
aantal beleidsinstanties;
2. Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nieuwe detectie, opsporing en bestrijdingsmethoden, ten behoeve van zowel publieke als private organisaties;
3. Het verzamelen van kennis op het gebied van fraudebestrijding en dit beschikbaar maken
voor derden.
4. Communicatie met publieke en private partijen over de risico’s van fraude en preventie.

Het DFI bezit een unieke positie om deze doelstellingen te realiseren. De bestaande kennis is al
zeer groot. Experts op het gebied van datamining en data-ontsluiting zijn ruimschoots aanwezig.
Het opgebouwde netwerk met stakeholders op het gebied van fraudebeheersing en –bestrijding is
de afgelopen jaren zeer sterk gegroeid en heeft gezorgd voor een grote marktkennis. Bovendien is
er slechts weinig uitvoerende concurrentie die zich specifiek met deze doelstellingen bezig houdt.
De grote vraag die vanuit de politiek, overheid, publieke en private organisaties, en justitie bestaat
om deze doelstellingen te realiseren zorgt voor een gat dat gevuld moet worden. De vraag naar, en
de mogelijkheden vóór beide doelstellingen zullen hieronder toegelicht worden.
1. Opzetten van een fraudemonitor
Tot op heden is er veel onduidelijkheid in Nederland over de totale schade als gevolg van fraude.
Met enkele uitzonderingen zijn er vrijwel geen structurele methodes in gebruik om de omvang van
schade door fraude te monitoren en bij te houden. Bovendien zijn er nooit standaarden ontwikkeld
over de verschillende definities waardoor onderzoeken niet met elkaar vergeleken kunnen worden.
Dit leidt tot de vreemde situatie dat er in veel gevallen zelfs tussen de experts discussie ontstaat of
een bepaald incident überhaupt zelfs wel onder de noemer fraude geschaard kan worden.
Ook in sectoren waar wel pogingen worden gedaan om fraude systematisch te meten is veel
onduidelijkheid. Sommigen meten de gepakte fraude, anderen gedetecteerde fraude, en weer
anderen doen (vaak zeer ruwe) pogingen om de totale omvang van de fraude in een sector te
schatten. Bij dit laatste gaat het vaak om bedragen die tot stand komen door een zogenaamde
‘educated guess’. Een beargumenteerde en goed onderbouwde basis ontbreekt vaker wel dan niet.
Mede hierdoor zijn er in Nederland grote hiaten in de kennis m.b.t. de totale schade die fraude
veroorzaakt. Er wordt wel degelijk onderkend dat er een serieus probleem bestaat1, maar de ernst
hiervan lijkt niet te leiden tot een integraal beleid tegen fraude. Instanties nemen hun eigen
initiatieven, maar de samenhang hiertussen ontbreekt veelal waardoor er geen optimale resultaten
behaald worden.
Het Ministerie van Justitie is in 2011 begonnen met een nieuwe strengere wetgeving. Het
ministerie heeft een geautomatiseerd toezichtsysteem geïnitialiseerd, genaamd ‘Radar’2. Dat is
echter pas begin 2012 gebeurd. Het systeem heeft sindsdien minder meldingen verstrekt dan
1
2

Zie bijvoorbeeld de Kamervragen van Gesthuizen (2012)
Zie Financieel Dagblad 5 november 2012, p1 (Toezicht Justitie op bedrijven werkt niet)
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beloofd en ook waren de kosten flink hoger dan gepland. De werkzaamheden van DFI kunnen een
wezenlijke aanvulling betekenen op dit initiatief. Daartoe is contact opgenomen.
Als we naar andere landen kijken zien we dat er andere pogingen zijn ondernomen om het
fraudeprobleem daar beter inzichtelijk te maken. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is het
‘National Fraud Authority’ opgericht op basis van een eerste poging om de hoogte van de fraude in
het V.K. in kaart te brengen. Deze fraudemonitor blijft één van de speerpunten van de organisatie
(National Fraud Authority, 2012b). Naarmate de methodes voor het detecteren van fraude
effectiever werden, bleek de omvang van de schade door fraude in het Verenigd Koninkrijk vele
malen hoger te liggen dan oorspronkelijk verwacht werd (National Fraud Authority, 2012a). Het is
zeer goed mogelijk dat dit ook in Nederland het geval is.
Zonder betrouwbare gegevens kunnen ook geen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit
van maatregelen om fraude aan te pakken. Door het ontbreken van een degelijke nulmeting kan
de regering of de politiek niet aantonen of interventies succesvol zijn geweest. Ditzelfde geldt voor
talrijke publieke en private organisaties die fraude in een bepaalde sector willen tegengaan. Het
ontbreken van een nulmeting is noodzakelijk, maar niet voldoende. Fraudemetingen staan en
vallen met heldere definities. Een fraudemonitor biedt de ruimte om de verschillende soorten
fraudes helder te definiëren en te omschrijven, en om een beeld te geven van de verschillende
meetmethodes die worden toegepast.
Het ontwikkelen van een fraudemonitor heeft aanloop nodig. Niet alleen zullen de definities moeten
worden bepaald, ook zal aandacht moeten worden gegeven aan de analyseerbaarheid ervan.
Enkele sectoren hebben hier al stappen in gezet. Daarom is er voor gekozen eerst een blik te
werpen op wat er al bekend is in de verschillende velden met betrekking tot het meten van fraude.
Vanuit deze bestaande kennis kan verder gewerkt worden aan meer verfijnde methodes om fraude
te meten.
Samenvattend zal het DFI in het eerste jaar met de fraudemonitor:


Een overzicht geven van de bestaande kennis m.b.t. fraudebedragen in alle sectoren.



Meetmethodieken identificeren die gebruikt kunnen worden voor een gestandaardiseerde
meting van sectoren waar hiaten zijn m.b.t. de kennis over fraudebedragen.



Het netwerk van toekomstige gebruikers van de diensten van het DFI activeren.

Op dit moment zijn er geen andere partijen in Nederland die zich specifiek richten op het opzetten
van een dergelijke fraudemonitor. Hierdoor zijn de resultaten relevant zijn voor vele partijen,
waaronder overheid, private en publieke organisaties, zoals het Ministerie van Justitie.
Methodieken voor het meten van fraude worden zowel in binnen- als buitenland (bijvoorbeeld bij
het National Fraud Authority) gezocht. Daarnaast worden deze binnen het DFI zelf ontwikkeld. De
kennis en de expertise hiervoor is aanwezig en de ruwe data kan worden gehaald vanuit de
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samenwerking met andere partijen zoals de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen
(ICOV).
Een jaarlijkse fraudemonitor die maatschappelijk geaccepteerd is, zal van grote waarde zijn voor
de strijd tegen fraude. Harde, concrete cijfers kunnen zorgen voor een groeiend bewustzijn over de
ernst van het fraudeprobleem. Wanneer op een valide wijze kan worden beargumenteerd dat er
jaarlijks vele, vele miljarden verloren gaan op fraude, zal het moeilijk te ontkennen zijn dat een
nationaal geïntegreerde aanpak noodzakelijk is. De kosten daarvan zullen slechts een fractie zijn
van de te verwachte opbrengsten (belastingen, maar ook particuliere verliezen). Aan de hand van
de maatschappelijke relevantie wordt er een grote vraag en belangstelling verwacht naar de
fraudemonitor.
2. Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van detectie- en opsporingsmethoden
De tweede doelstelling is het ontwikkelen en verzamelen van gedegen methoden voor de detectie
en opsporing van fraude. Momenteel worden veel middelen verspild doordat organisaties bij elke
fraudezaak hun methodes opnieuw uit moeten vinden en daardoor als het ware het wiel opnieuw
uitvinden. Kennis over het detecteren en opsporen van fraude bestaat wel, maar wordt niet vrijelijk
gedeeld tussen organisaties. Vaak is dit in het kader van concurrentie. Als binnen één organisatie
fraude wordt gepleegd heeft dit echter zijn weerslag op de gehele sector. Het vertouwen van
klanten in de betrouwbaarheid van de sector daalt. Concurrentie op het gebied van
fraudebeheersing is daarom zinloos. Het is veel effectiever om, preconcurrentieel, kennis m.b.t.
fraudebeheersing centraal te ontwikkelen en bewaren om deze dan vervolgens toe te kunnen
passen wanneer en waar het nodig is. Bovendien kan door deze specialisatie verdieping
plaatsvinden van de gebruikte methodes waardoor deze aan effectiviteit winnen.
Daarnaast is er in veel sectoren en bij veel fraudedomeinen ook een gebrek aan detectiemethoden.
Dit kan komen door een veelvoud aan oorzaken. Vaak is er geen duidelijke eigenaar van het
probleem, de financiële kosten worden verspreid over meerdere actoren, of er is simpelweg niet
voldoende kennis in de sector over de fraudevorm. In alle gevallen is het van belang dat gedegen,
betrouwbare en valide meetmethodes worden ontwikkeld.
Specifiek betekent dit dat er wordt gestreefd om binnen een termijn van één jaar:


Een start maken met het verder ontwikkelen van methodes op enkele fraudedomeinen
alsmede het ontwikkelen van nieuwe methodesop basis van geavanceerde wiskundige
technologieën;



Het vinden van enkele sterke maatschappelijke partners die betrokken zijn in de strijd
tegen fraude.



Het aantrekken van enkele projecten waarbij deze methoden toegepast kunnen worden.

De huidige medewerkers hebben voldoende expertise en kennis in huis om deze doelstellingen te
volbrengen. Zowel de inhoudelijke kennis als het benodigde netwerk om opdrachten binnen te
halen, is aanwezig.
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3. Verzamelen en beschikbaar stellen van beschikbare kennis over fraude bestrijding
De derde doelstelling van het DFI ligt op het gebied van kennisdeling. Daartoe wordt het bestaande
(internationale) netwerk uitgebreid. Dit netwerk bestaat uit bestuurders, professionals en
wetenschappelijke onderzoekers, die zich bezig houden met fraude detectie, fraude preventie en
fraude bestrijding (o.a. EU & Benelux3). Via de website van het DFI worden specialisten
uitgenodigd zich aan te melden voor het netwerk. Dit kan onder andere door het gebruik van
sociale media als LinkedIn.
Daarnaast wordt een online documentatiecentrum ingericht. Hierin worden relevante publicaties
verzameld en referenties naar wetenschappelijke artikelen opgenomen.
4. Communicatie over risico’s fraude en preventie.
Door middel van de moderne media wordt er contact gehouden met de doelgroep. Via de website
en LinkedIn wordt een online platform gecreëerd waarop (potentiële) klanten met elkaar kunnen
discussiëren en waarop artikelen gepubliceerd kunnen worden. Op deze wijze kunnen interessante
artikelen snel gedeeld worden, worden actuele kwesties snel opgepikt en ontstaat er een snelle
verbinding met geïnteresseerde stakeholders. Gegeven de know how op de UT zal met name
aandacht worden gegeven aan de vraag hoe de opgebouwde kennis over fraude kan worden
gecommuniceerd met de doelgroepen. Communicatiestrategieën zoals die van NFA zullen worden
geëvalueerd.

Beschrijving DFI
Formele gegevens
Het DFI is een organisatie die deel uitmaakt van het Kenniscentrum voor Risicomanagement en
Veiligheid van de Universiteit Twente (voorzitter prof. mr P.van Vollenhoven) en dat gebruikt
maakt van de faciliteiten van de UT.
De opstartfinanciering komt eenmalig van de UT. In de komende jaren zal het DFI in staat moeten
zijn om zichzelf te bedruipen door middel van subsidies en opdrachten van externe organisaties.

Werknemers
Directeur: dr. ir. Bernard Veldkamp
Bernard Veldkamp heeft veel ervaring op het gebied van methodologie en statistiek. Zijn
onderzoek richt zich met name op het gebied van meetmethodes in het onderwijs en op
mathematische modellen voor het detecteren van fraude. Hij is een van de grondleggers van het
onderzoek naar fraude bij faillissementen, Met een universitaire carrière die begonnen is aan de
Universiteit Twente, heeft hij naam gemaakt als onderzoeker en wetenschapper. Na eerdere
ervaringen in Italië, heeft hij een jaar lang in de Verenigde Staten gewerkt. Momenteel is hij
directeur van het ‘Research Centre for Examination and Certification’, Associate Professor bij het

3

Secretaris Generaal Benelux, De strijd tegen de grootschalige fiscale fraude: De Benelux-aanpak,
Focus cahier mei 2012.
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‘Department of Research Methodology, Measurement and Data-Analysis, en zit hij in de
wetenschappelijke adviesraad van het ‘CITO’.

Ambassadeur en adviseur: prof. dr. ir. Theo de Vries
Theo de Vries is een gepassioneerd wiskundige. Zijn doel is om moderne wiskundige technologieën
toe te passen op maatschappelijke vraagstukken. Hij is de grote aanjager geweest achter het
creëren van een centrale wetenschappelijke organisatie die zich bezig houdt met het
maatschappelijk probleem van fraude. Theo de Vries is een ervaren wiskundige met veel ervaring
in het toepassen van wetenschappelijke modellen bij fraudedetectie en heeft een zeer uitgebreid
netwerk met binnenlandse en buitenlandse organisaties die zich richten op fraudebeheersing en –
bestrijding.

Onderzoeker: Marcia Fissette, MSc
Marcia Fissette werkt sinds september 2012 als junior adviseur bij KPMG Forensic Technology. Na
het behalen van de bachelors Kunstmatige Intelligentie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en
Communication & Multimedia Design aan de Hogeschool Zuyd, heeft zij aan de Universiteit van
Amsterdam de Master Forensic Science afgerond. Het bijbehorend afstudeerproject, in opdracht
van KPMG, had als doel het visueel inzichtelijk maken van geldstromen binnen in een bedrijf om
zo afwijkingen te detecteren die op fraude kunnen duiden.
Twee dagen per week werkt ze voor Universiteit Twente aan haar promotieonderzoek dat zich richt
op fraudedetectie in jaarverslagen door middel van data mining. Haar promotors zijn prof. dr. Cees
Glas en prof. dr. ir. Theo de Vries. Ze wordt begeleid door dr. ir. Bernard Veldkamp.

Medewerker: Alex van Geldrop, BSc
Alex van Geldrop is één van de personen die heeft meegewerkt aan het onderzoek dat leidde tot de
conferentie van 20 januari 2012. Voor zijn bachelorthesis onderzocht hij de (psychologische)
kenmerken van fraudeurs. Daaropvolgend heeft hij meegewerkt aan de quick scan ‘Fraude Loont’
(van Geldrop & de Vries, 2012) die het achtergronddocument voor de eerdergenoemde conferentie
vormde.
Data-analisten
De UT beschikt over een pool van data-analisten. Geschat wordt dat er in het komende jaar daar
twee van nodig zullen zijn ter realisatie van de ophanden zijnde projecten.

Netwerk
Zoals eerder vermeld is er een sterke affiniteit met de Universiteit Twente en met de daaraan
gelieerde werknemers. Andere organisaties waar contact mee is, zijn:


Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD)
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu



Ministerie van Veiligheid en Justitie



De fraude helpdesk



Regionale Platforms Fraudebestrijding



KPMG Forensic



KLPD (programma Versterking, Opsporing en Vervolging)



Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (ICOV)



Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (OOM)



Gemeente Amsterdam

Raad van Advies
Om de positie van het DFI binnen de maatschappij en overheid te borgen, wordt in het eerste jaar
een Raad van Advies opgezet. Uitgenodigd zijn of worden vertegenwoordigers van verschillende
sectoren (overheid, bedrijfsleven, verzekeringsmaatschappijen). Van belang is dat er een
principiële toezegging is ontvangen van de National Fraud Authority in het V.K.

Financiering
Er wordt uitgegaan van een budget van €225.000 in het eerste jaar. Dit wordt bereikt door de
dekking van verschillende sponsoren en door het binnenhalen van projecten:




Universiteit Twente: €50.000
Projecten: €150.000
Loket functie voor advies: €25.000

Vanuit dit budget wordt de vergoeding van de werknemers (prof. dr. ir. Theo de Vries & dr. ir.
Bernard Veldkamp), het secretariaat, en twee data-analisten betaald. Het geld voor de dataanalisten komt voort uit de vergoedingen voor projecten.
Hiernaast heeft KPMG de toezegging gedaan voor de financiering van een AIO (Marcia Fissette) van
0,4 FTE voor zes jaar.

Marktanalyse
Klanten
Onder druk van de recente economische crisis moeten organisaties in alle sectoren bezuinigen of
op zijn minst scherp op de kosten letten. Waar fraude in voorgaande jaren nog als een klein, maar
onvermijdelijk probleem werd gezien, is het in het huidige klimaat niet langer te tolereren dat
bezuinigingen gedaan moeten worden terwijl er tegelijkertijd geld verdwijnt in de handen van
individuen of organisaties die daar geen recht op hebben.
Mede hierdoor ontstaat er een steeds sterker bewustzijn dat fraude hard aangepakt moet worden.
De eerste stap hiervoor is weten of en in welke mate fraude plaatsvindt binnen een sector of
organisatie of sector. Zowel publieke als private organisaties kampen met deze ontwikkeling.
De overheid heeft hierin een voortrekkersrol. Zowel vanuit pragmatisch als vanuit een
maatschappelijk en ethisch standpunt. Er is een algemene perceptie dat er grote groepen
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frauderende individuen zijn die misbruik maken van gaten in het systeem en van de vaak kleine
controleapparaten die enorme groepen mensen moeten controleren. Belastingfraude, sociale
fraude en fraude bij semipublieke woningbouwcorporaties zijn terugkerende onderwerpen. De
kosten hiervan lopen naar alle waarschijnlijkheid in de miljarden al is er een gebrek aan informatie.
Kleine maatregelen die een percentage van deze fraudes aanpakken zouden een groot effect
kunnen hebben op de verloren inkomsten.
Het ethische en maatschappelijke perspectief heeft ook een sociale waarde. Als blijkt dat het
makkelijk is om fraude te plegen bij bijvoorbeeld uitkeringen of PGB’s dan gaat dat ten koste van
ons sociale stelsel in Nederland. Zijn we bijvoorbeeld bereid om de helft van ons inkomen op te
geven als blijkt dat de buurman onterecht, maar ook ongestraft, jarenlang op een uitkering leeft
terwijl er sprake is van een inkomen? Vanuit de pragmatische en vanuit de ethische component zal
de overheid zeer bereid zijn in methodes om fraude te detecteren en zal zij ook bereid zijn om
daarvoor een compensatie te geven.
In de andere hoek liggen de private organisaties. Hoewel de ethische kant hier misschien minder
sterk speelt, is deze zeker aanwezig. Bovendien zorgen berichten over fraude voor een daling van
de imagowaarde en willen organisaties dit graag voorkomen. Nog belangrijker echter is dat
investeringen om fraude te detecteren en om deze vervolgens te stoppen, of liever: voorkomen,
zichzelf dubbel en dwars terugverdienen. De ‘return on investment’ ratio is hoog. Organisaties die
in aanmerking komen zijn grote organisaties, waar veel data wordt bijgehouden en waar bekend is
dat fraude een probleem is. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan (zorg)verzekeraars en banken
(internetfraude).

Concurrentie
Er is in Nederland geen organisatie die zich specifiek op fraude in het algemeen richt. Hierdoor zijn
er grote kansen voor een organisatie die de beschikking heeft over de juiste hoeveelheid
deskundigheid en een uitgebreid netwerk op het gebied van fraudebeheersing.
Wel zijn er enkele organisaties die zich richten op specifieke fraudedomeinen of die fraudedetectie
weliswaar niet als hoofdtaak uitvoeren, maar als nevenactiviteit. Ook vanuit het Ministerie van
Veiligheid en Justitie wordt natuurlijk aandacht geschonken aan het bestrijden van fraude. Enkele
van de meest belangrijke van deze actoren zullen kort beschreven worden.


De Fraudehelpdesk; De fraudehelpdesk presenteert zich op de eigen website als een
organisatie met als voornaamste doel: “zo veel mogelijk voorkomen dat de Nederlandse
bevolking slachtoffer wordt van fraude”. In de praktijk moet de fraudehelpdesk zich echter
voornamelijk beperken –door een gebrek aan middelen- tot acquisitiefraude en bepaalde
vormen van oplichting op internet. Hoewel de fraudehelpdesk zeker een nuttige functie
heeft en een eerste aanspreekpunt kan zijn voor burgers en bedrijven die het slachtoffer te
zijn van fraude, richten zij zich meer op het voorkomen van fraude door bewustwording,
dan op het detecteren van fraude.



Accountancy kantoren (zoals KPMG, PWC, E&Y en Deloitte); deze kantoren zijn veelzijdig
en zijn ook in staat om ingewikkelde patronen te herkennen. Hierdoor hebben zij de
potentie om afwijkende data in grote gegevensbronnen te herkennen als frauduleus.
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Hoewel deze organisaties zeker de expertise in huis hebben, richten zij zich vaak meer op
interne bedrijfsfraude dan op grootschalige fraudes vanuit buitenaf4.


Openbaar Ministerie; fraude is in eerste instantie een taak voor het OM. Te verwachten valt
dan ook dat hier de expertise en de daadkracht schuilt om dit misdrijf af te stoppen. De
praktijk wijst echter uit dat fraudegevallen vaak te laag op de politieke ladder staan om
serieuze aandacht te krijgen. Andere misdrijven die meer media-aandacht ontvangen
krijgen meer middelen toegeschoven. De intentie bij de professionals van het OM is er
zeker –en dit is ook terug te zien in een aantal initiatieven die de afgelopen twee jaar zijn
ontvouwd- maar tot op heden is er niet genoeg draagvlak en kennis om een platform te
creëren waarop een gestructureerde, wetenschappelijk onderlegde basis kan worden
gebouwd.



Andere onderzoeksfaculteiten; er zijn enkele faculteiten die zich ook bezig houden met de
detectie van fraude5. Dit zijn faculteiten die voor een groot deel dezelfde taak als het DFI
proberen uit te voeren. Deze faculteiten missen veelal echter het grote netwerk en de
opgedane ervaring die reeds gehuisvest is bij het DFI.

Samenvattend zijn er weinig partijen die echte concurrentie bieden op de gezette doelstellingen.
De partijen die zich hier wel mee bezig houden, zullen eerder blij zijn met een partner waar zij
samen mee kunnen werken dan dat er sprake is van sterke concurrentie6.

Financiële vooruitzichten
De mogelijke maatschappelijke besparingen zijn enorm. Alleen al het feit dat er vele miljarden
euro’s verloren gaan door frauduleuze praktijken, betekent dat elke kleine verbetering in de
aanpak van fraude kan leiden tot besparingen van miljoenen euro’s. Obstakels zijn er echter ook.
Vaak komt de schade van fraude niet bij één persoon of organisatie te liggen, maar wordt deze
verspreid over meerdere actoren. Bij gebrek aan een probleemeigenaar is het dan moeilijk om een
concrete aanpak te formuleren.
Als voorbeeld nemen we het eerdere onderzoek naar faillissementsfraude dat is uitgevoerd door de
directeur en adviseur van het DFI (Veldkamp & De Vries, 2008). Door het gebruik van
geavanceerde wiskundige technieken ( ‘neurale netwerken’) bleek het mogelijk 30% van alle
frauderende bestuurders te identificeren. Dit tegenover de oorspronkelijke detectiegraad van
slechts 2%. Een verbetering van een factor 15! Toch is de nieuwe methode tot op heden nog niet
volledig ingevoerd. Dit duidt erop dat een goede samenwerking met alle betrokken actoren
noodzakelijk is. Wanneer dit echter gebeurd zijn er grote mogelijkheden voor verbetering. Op dit
ogenblik is een verbeterde versie van dit onderzoek in voorbereiding. Naar verwacht kunnen
daarvoor nieuwe databronnen worden gemaakt (kadaster, belasting), waardoor het
opsporingspercentage mogelijk hoger zal zijn dan 50%. Gegeven de totale omvang van de schade

4

Zie bijvoorbeeld http://www.kpmg.com/nl/nl/issuesandinsights/integriteit-en-vertrouwen/pages/fraude.aspx
Zie bijvoorbeeld: http://fdec.math.vu.nl/fraude/
Zo is KPMG al bereid gevonden om mee te werken en heeft het KLPD ook al laten weten interesse te hebben
in de resultaten.
5
6
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van fraude bij faillissementen (circa €2 miljard op jaarbasis), kan sprake zijn van aanzienlijke
besparingen.
Dit voorbeeld maakt de kracht van geavanceerde wiskundige detectiemethodes duidelijk. Het
moge duidelijk zijn zowel overheid als organisaties er baat bij hebben als de frequentie en omvang
van fraude daalt vanuit een financieel en een sociaal oogpunt. Het gaat immers niet alleen maar
om geld. Het gaat ook over de eroderende rechtsstaat, over het imago en de betrouwbaarheid van
organisaties en bedrijfssectoren. In het geval van de overheid is de stabiliteit van de samenleving
aan de orde, indien aangetast door grootschalige en/of wijdverspreide fraude.
Vanuit deze overwegingen en vanuit contacten die al eerder gelegd zijn met organisaties blijkt er
een sterke vraag te zijn naar methoden om fraude te detecteren. De kosten wegen niet op tegen
de baten waardoor het zowel voor commerciële als publieke organisaties interessant is om gebruik
te maken van de diensten van het DFI.
Financiering in de toekomst zal uit twee bronnen moeten komen. Subsidiëring vanuit partijen die
een algehele interesse hebben in de activiteiten van het DFI (zoals de overheid) of vanuit
opdrachten die binnen gehaald worden en waar een vergoeding voor gevraagd wordt. De eerste
contacten zijn reeds gelegd en de belangstelling voor de diensten voor het DFI is aanwezig.
Concluderend kan gesteld worden dat de vraag naar een kenniscentrum dat zicht richt op het
monitoren en detecteren van fraude groot is. Daarbij is er op dit moment een gebrek aan een
organisatie die een dergelijk onderwerp als kerntaak binnen zijn bedrijfsvoering heeft. Hierdoor is
de concurrentie voor DFI binnen Nederland minimaal. Bovendien is de positionering van het DFI
zodanig dat er een directe link is met een grote kennisbron (de UT) en is er al veel contact gelegd
met allerlei actoren in het veld. Deze factoren leiden ertoe dat een kenniscentrum als het DFI een
uitzonderlijke positie bekleed en een voortrekker kan zijn op het gebied van onderzoek naar fraude
in Nederland. Wanneer het deze voordelen goed weet te vermarkten zijn de financiële
vooruitzichten zeer positief.
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