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Fraude en de praktijk

Weer fraudezaak op de Rijksuniversiteit Groningen: 

Medewerkers sluisden 1,2 miljoen euro weg.

Schooldirecteur speciaal onderwijs ontslagen wegens fraude

wegens het doorsluizen van schoolgeld naar zijn privérekening.

Onderzoek naar fraude met inburgeringsexamens: huiszoeking 

op 11 locaties, teveel lesuren gedeclareerd, handtekeningen 

vervalst, voorkennis bij examen vragen.

Docent ontslagen wegens examenfraude.

Fraude en plagiaat door leerlingen middels toegang tot 

systemen

Onderzoeksfraude: Meer dan 1 op de 10 vacatures voor 

promovendi biedt te weinig tijd om een proefschrift af te ronden.
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Stelling 1: 

Uw controller moet, wanneer het verantwoordelijke management 

onvoldoende maatregelen neemt, fraude melden bij de externe 

accountant en de raad van toezicht.
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Stelling 2: 

Gedragscodes en dilemma-trainingen leiden niet tot wenselijke gedrag, 

maar vooral tot een afrekencultuur en schijnintegriteit.
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Stelling 3:

Ik ben in control als het gaat om mijn verantwoordelijkheden ten 

aanzien van fraude. 



Definitie fraude

Van Dale: bedrog, gepleegd door vervalsing van administratie.

Openbaar ministerie: Fraude is 'opzettelijke misleiding om onrechtmatig 

voordeel te verkrijgen'.

NVCOS 240.11

Fraude - een opzettelijke handeling door een of meer leden van het 

management, met governance belaste personen, werknemers of 

derden, waarbij gebruik wordt gemaakt van misleiding teneinde een 

onrechtmatig of onwettig voordeel te verkrijgen;

frauderisicofactoren - gebeurtenissen of omstandigheden die wijzen op 

een stimulans of druk om fraude te plegen of die een gelegenheid 

scheppen om te frauderen.



Rollen en verantwoordelijkheden

Code goed bestuur PO: Artikel 15.4 

Het schoolbestuur onderzoekt periodiek en op 

gestructureerde wijze welke onzekere factoren het realiseren 

van zijn strategisch beleid en doelen in de weg kunnen 

staan.

Code goed bestuur PO: Toelichting artikel 15.4

Het vierde lid van artikel 15 refereert aan wat tegenwoordig 

wel ‘risicomanagement’ wordt genoemd. Bedenken welke 

onzekerheden op strategisch, maar ook op tactisch en 

operationeel niveau, kunnen noodzaken tot koersaanpassing 

of het treffen van andere voorzieningen om deze risico’s te 

beheersen (reserveringen, verzekeringen, 

controleprocedures e.d.). 



Fraudepreventie

SOFT CONTROLS – HARD CONTROLS

KOERS
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Frauderisico-analyse 

Breng onderscheid aan in individuele fraude en institutionele fraude

Denk na over de fraudegevoeligheid binnen uw organisatie

Maak onderscheid in processen en individuele fraudegevoeligheid

Gebruik hierbij de fraudedriehoek 

Geef weging aan de risico’s middels kans en (financiële) impact

Inventariseer maatregelen die uw organisatie heeft getroffen op 

gebied van normen, waarden en interne controle.

Evalueer periodiek de effectiviteit van de maatregelen.

Evalueer periodiek de actuele ontwikkelingen op gebied van fraude. 



Fraudepreventie de praktijk

Interne rapportages en jaarcijfers

Verslaggeving: verschuiven budgetten of rubrieken om prestatiecijfers of 

afrekeningen te beïnvloeden;

Voorzieningen: manipuleren schattingsmethodiek;

Eigen vermogen: presentatie publieke en private reserves.

ICT

Toegangsbeveiliging: hack gegevens;

Toegangsbeveiliging: identiteitsfraude; 

Hardware: onttrekken van bezittingen aan de organisatie.
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Onderwijs

Examens: ongeautoriseerde toegang tot cijfers of examenmateriaal;

Diploma: aanpassing resultaten leerling;

Onderzoek: aanpassen uitkomsten onderzoek. 
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Opbrengsten

Subsidies: niet naleven subsidievoorwaarden;

Subsidies: manipulatie van uren / niet realiseren van gestelde doelen;

Huuropbrengsten / kantine opbrengsten: persoonlijke verrijking.

Geldverkeer:

Inning opbrengsten: opbrengsten op andere bankrekening dan 

schoolrekening;

Betalingsverkeer: spoedbetalingen;

Kasgelden: onrechtmatige onttrekkingen.



Fraudepreventie de praktijk

Personeel

Salarisadministratie: loonbetaling zonder tegenprestaties;

Omzetbelasting en loonbelasting: niet juiste / volledige aangifte;

Onkostenvergoedingen: niet naleven declaratiereglement.

Inkopen:

Aannemers- leveranciersselectie: onafhankelijkheid;

Naleving contractvoorwaarden: meer- minderwerk;

Facturen: prestatielevering en valse facturen.



Vragen


