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Fraude leidt tot grote financiële, emotionele en psychische schade bij

slachtoffers en schaadt het vertrouwen van burgers, bedrijven en overheden

in het economische stelsel. De laatste jaren is de aandacht voor de

bestrijding van financieel-economische criminaliteit – waaronder fraude –

toegenomen. Echter, een effectieve bestrijding van een fenomeen als fraude

is niet mogelijk zonder kennis over het ontstaan, het verloop en de afloop

daarvan. Om een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling op dit

terrein, zijn in dit onderzoek de modus operandi en de motieven van

beleggingsfraudeurs, faillissementsfraudeurs en bankfraudeurs uiteengezet.

Daarvoor zijn 41 fraudezaken geanalyseerd door de opsporingsonder-

zoeken te bestuderen, de betrokken rechercheurs en/of officieren van justitie

te bevragen en het strafrechtelijke verleden van de fraudeurs na te trekken.

Verder is nagegaan wie de betrokken fraudeurs zijn, hoe de fraude tot stand

is gekomen, waarmee is gefraudeerd, hoe de slachtoffers zijn benaderd, wie

deze slachtoffers zijn, wie bij de fraude betrokken waren, door wie en hoe de

fraude is ontdekt en wat de fraudeurs met de buitgemaakte gelden hebben

gedaan. Aan de hand van de bestedingen van de buitgemaakte gelden, de

bevragingen van de rechercheurs en/of officieren van justitie en de inhoud

van de strafdossiers zijn enkele materiële en immateriële drijfveren van de

daders afgeleid. Door het inzichtelijk maken van de werkwijzen en de

motieven van de daders, geeft dit boek een inkijk in de wereld van fraude en

fraudeurs.

Alan Kabki is criminoloog met een economisch achtergrond. Hij heeft

Beleidsgerichte Economie gestudeerd aan Radboud Universiteit in Nijmegen

en heeft als econoom bij de Nederlandsche Bank en als onderzoeker bij de

Kamer van Koophandel gewerkt. Van 2009 tot 2014 werkte hij op de

Politieacademie aan zijn promotieonderzoek dat een gezamenlijk project

was met Tilburg University en de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel is

hij docent-onderzoeker Integrale Veiligheidskunde bij Saxion Hogescholen

en onderzoeker binnen het lectoraat Criminaliteitsbeheersing en

Recherchekunde van de Politieacademie. 
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Voorwoord

Achteraf gezien is het een goede keuze gebleken om aan dit promotietraject te begin-
nen. Toen ik dit voorwoord schreef, vroeg ik mij af in hoeverre ik nog achter de oor-
spronkelijke drijfveren stond om met dit onderzoek te beginnen. Op zoek naar een 
antwoord, heb ik mijn sollicitatiebrief van destijds nog eens nagelezen. De ontdekking 
dat mijn motieven van toen nog steeds valide waren, was een aangename constatering.
Ik was namelijk hieraan begonnen omwille van ‘de kans mij verder te verdiepen in een 
maatschappelijk zeer relevant onderwerp’ en vanwege ‘mijn passie voor onderzoek’. 

Sinds de uitbraak van de huidige financiële crisis is de aandacht voor de bestrijding 
van fraude alleen maar toegenomen. Deze ontwikkeling versterkte het belang van mijn 
onderzoek dat als doel heeft een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling op dit 
gebied door de werkwijzen en de motieven van de daders inzichtelijk te maken.

Hoewel een promotietraject meestal een eenzame aangelegenheid is, hebben veel
mensen bijgedragen aan mijn onderzoek en de totstandkoming van dit boek. Ik ben hen 
erkentelijk en wil een aantal van hen in het bijzonder bedanken. Prof. Petrus van Duy-
ne dank ik voor zijn vertrouwen, voor de vele inspirerende discussies naast de houtka-
chel en voor zijn gedetailleerde opmerkingen. Al snel werd duidelijk dat Petrus zich 
bijzonder sterk maakt voor het behoud van de Nederlandse taal in de wetenschappelij-
ke teksten, wat soms tot ‘heftige’ discussies leidde. Uit zijn bericht dat hij ‘op taal geen 
acht zou slaan’ maakte ik op dat ik ook in dat opzicht zijn vertrouwen kreeg. 

Ik dank prof. Wim Huisman voor zijn grote bijdrage aan de inhoud en bovenal voor 
de lijn die hij in het onderzoek bracht. Zijn kritische en zinvolle aanwijzingen stelden 
mij in staat mijn onderzoek naar een hoger niveau te tillen. Ik spreek mijn dank en 
waardering uit naar dr. Nicolien Kop voor haar aanhoudend vertrouwen en voor de 
steun en ruimte die ik kreeg om het onderzoek op mijn manier te doen. Onze werkover-
leggen ‘onder de boogjes’ op de Politieacademie en het gezamenlijk rondneuzen in een 
berg van dossiers waren aangenaam en aanmoedigend.

Dr. Peter Klerks ben ik meer dan een dank verschuldigd. Keer op keer keek ik uit 
naar onze afspraken en gesprekken. Op twee cruciale momenten in het promotietraject 
stond hij mij met ‘raad en daad’ bij, wat een belangrijke impuls was voor mijn onder-
zoek. Omwille van zijn inhoudelijke kennis, betrokkenheid en open houding, is Peter 
een voorbeeld voor mij geworden. Ik dank prof. Tijs Kooijmans en spreek mijn waar-
dering uit voor zijn scherpe, kritische en tegelijkertijd aangename houding en werkwij-
ze in de tijd dat hij dit onderzoek begeleidde. Ik wil de leden van de promotiecommis-
sie bedanken voor het grondige commentaar op de eerdere versie van het manuscript én 
voor de kans die ik kreeg om aan de hand van hun opmerkingen het manuscript te her-
zien. Graag wil ik mijn dank uitspreken aan de Politieacademie voor het financieren en 
faciliteren van mijn onderzoek. Verder dank ik het College van procureurs-generaal 
voor de verleende toestemmingen voor dossieronderzoek.
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Dit onderzoek had niet kunnen worden uitgevoerd zonder de medewerking van de
fraudebestrijders bij de politie, de FIOD en het Openbaar Ministerie. Voor mij waren 
deze enthousiaste speurders een bron van inspiratie en motivatie. Tijdens het onder-
zoek ben ik alleen fraudebestrijders tegengekomen die hun vak vol passie en overtui-
ging uitoefenden. Omwille van de mogelijke herleidbaarheid van de fraudezaken en de 
fraudeurs kan ik helaas hun namen niet noemen. Ik dank hen en wens hen veel succes 
met hun strijd voor een rechtvaardigere samenleving. Bij wijze van uitzondering noem 
ik speciaal Jeroen Kiekens die mij introduceerde in de wereld van de fraudebestrijding.
Jaafar Halimi, Cumaali Gokalp, Peter van de Weerd, Jaap Timmer, Richard Weierink,
Jan Hulst en Jacob Adema dank ik voor hun inzet bij het zoeken naar geschikte fraude-
zaken. Mijn dank gaat uit naar medewerkers van de afdelingen ‘veiligheidszaken’ van 
ABN AMRO Bank, ING Bank, Rabobank, SNS Bank voor hun medewerking.

Mijn lotgenoten en mede-promovendi Misja, Else, Sara en Henk dank ik voor de
steun en gezelligheid. Met Else heb ik veel goede gesprekken gevoerd over het leven 
van een promotieonderzoeker. Henk gaf mij steeds een luisterend oor. Zijn heldere 
visie en kijk op de omstandigheden waren altijd welkom. Misja was een goede spar-
ringpartner die de talrijke versies van mijn theoretisch kader heeft becommentarieerd. 
Ik ben hem dankbaar ook voor zijn soms zeer kritische, maar bovenal constructieve 
kijk op de inhoud van mijn onderzoek én uiteraard voor de mooie omslagfoto. Met veel 
plezier denk ik terug aan de gesprekken en borrels met Renate en haar nuchtere mening 
over soms moeilijke situaties. Willem Schutte wil ik bedanken voor zijn steun bij het 
creëren van de omstandigheden om dit onderzoek goed af te ronden. Veel dank gaat uit 
naar Monique Wiltink, mijn steun en toeverlaat bij het regelen van allerlei administra-
tieve zaken. Medewerkers van de Mediatheek van de Politieacademie bedankt voor de 
artikelen, boeken en uiteraard voor de getoonde interesse. Peter van Os dank ik voor 
onze inspirerende gesprekken over de betekenis van de uitkomsten van het onderzoek 
voor politiepraktijk en voor de kans om dit onderzoek binnen de academie af te ronden.

Ik prijs me gelukkig met mijn familie en vrienden die mij de afgelopen promotietijd 
hebben verdragen. Veel verjaardagen en sociale aangelegenheden heb ik moeten over-
slaan. Steeds weer hebben zij de druk van mijn deadlines moeten meebeleven. Ik dank 
mijn schoonouders voor hun steun, mijn broer Karim voor zijn aanmoedigende tele-
foongesprekken en Kawa voor de goede discussies en voor zijn waardevolle beschou-
wing. Meer dan wie dan ook ben ik Mirjam dankbaar voor haar steun en voor de lief-
devolle zorg. Keer op keer ontsloeg zij mij van mijn verplichtingen zodat ik helemaal 
voor mijn onderzoek kon gaan. Tara gian en Nina gian zor spas voor de tijd die ik 
kreeg om aan ‘mijn boek’ te werken. Ik ben me er steeds weer bewust van geweest dat 
dit ten koste ging van onze tijd samen of het nou om een vakantie ging, om een ver-
haaltje voorlezen of juist om samen een film te kijken. Ik draag dit boek dan ook met 
liefde op aan de schatten in mijn leven: Mirjam, Tara en Nina. 
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1 Inleiding

There are two principal methods of getting something from others illegally. Either 
you physically force someone to give you what you want (using a gun, knife, or oth-
er weapon), or you trick them out of their assets. The first type of theft we call rob-
bery, and the second type we call fraud. Robbery is generally more violent and 
more traumatic than fraud and attracts much more media attention, but losses from 
fraud far exceed losses from robbery. (Albrecht e.a., 2011, p. 6)

Zonder geweld maar met bedrog anderen hun bezittingen afnemen is iets van alle tij-
den. Dat de gevolgen van deze vorm van misdaad verder gaan dan de financiële schade 
voor de slachtoffers is eveneens langer duidelijk. Ondanks de gevolgen daarvan, is
– vergeleken met andere vormen van misdaad – betrekkelijk weinig bekend over frau-
de. Doordat fraude feitelijk een paraplubegrip is waar uiteenlopende vormen van mis-
daad onder kunnen vallen, lijkt het een moeilijk begaanbaar terrein voor onderzoek.
Niet alleen in de wetenschappelijke zin maar ook in de praktijk van opsporing en ver-
volging is sprake van een kennistekort over fraude. Als gevolg van gebrek aan nauw-
keurige afbakening van wat fraude eigenlijk is en wat de gevolgen ervan kunnen zijn, 
is er niet alleen weinig bekend over de omvang, maar ook over hoe dit verschijnsel tot 
stand komt en hoe het kan worden tegengegaan. Het citaat van Albrecht e.a. geeft ener-
zijds het verschil weer tussen fraude en andere op geld gerichte misdrijven en ander-
zijds benadrukt het de ernst van de – vaak onderschatte – gevolgen van fraude. 

Dat de gevolgen van fraude voor slachtoffers minder ernstig zouden zijn dan bij-
voorbeeld die van straatcriminaliteit, lijkt eerder een misverstand dan een feit. Naast de 
financiële schade, die mogelijk veel hoger ligt dan die van de meeste andere vormen 
van misdaad, leidt fraude ook tot enerzijds psychologische schade voor slachtoffers en 
anderzijds tot verlies van vertrouwen in het economische verkeer (Albrecht e.a., 2011; 
Perri, 2011; Westra, 2006). Een ander misverstand over fraude is dat fraude per defini-
tie een geweldloos misdrijf is en dat de fraude eerder het gevolg zou zijn van ‘externe 
factoren’ zoals financiële nood dan van de persoonlijke en psychologische kenmerken 
van de plegers (Perri, 2011; Friedrichs, 2010; Weisburd e.a., 1991). De financiële kos-
ten die fraude voor de maatschappij als geheel met zich meebrengt, beperken zich niet 
tot het financiële verlies van slachtoffers. Evenals preventie en bestrijding van fraude
kost het terughalen van het buitgemaakte vermogen van slachtoffers de maatschappij
veel geld (Levi, 2007). Ongeacht of de slachtoffers van fraude burgers, bedrijven of 
overheden zijn, wordt de rekening uiteindelijk bij de maatschappij als geheel neerge-
legd (Westra, 2006).
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Ondanks de groeiende belangstelling voor de aanpak van fraude, is er nog altijd te 
weinig zicht op de omvang van de schade als gevolg van uiteenlopende verschijnings-
vormen van fraude (Platform Bijzondere Opsporingsdiensten, 2007; Bloem & 
Harteveld, 2012; Boerman e.a., 2012). Er zijn verschillende redenen voor deze ondui-
delijkheid, zoals het relatief lage aangiftepercentage1 door slachtoffers en het lage op-
lossingspercentage door de opsporingsdiensten.

Ondanks alle onduidelijkheden zijn er tal van pogingen gedaan om tot redelijke 
schattingen te komen van de omvang van fraude, maar zonder resultaat (Boerman e.a., 
2012; KLPD, 2008; Tromp e.a., 2010; Knegt e.a., 2005). Ook van de afzonderlijke 
verschijningvormen van fraude ontbreken cijfers over de omvang. Zo meldt de Autori-
teit Financiële Markten (AFM) in haar jaarverslagen geen bedragen meer van de om-
vang van de geconstateerde gevallen van beleggingsfraude. In haar jaarverslag van 
2010 schat de AFM de schade uit beleggingen boven de 50.000 euro op honderden 
miljoenen euro’s in de afgelopen jaren (AFM, 2011). In haar recentere jaarverslagen 
brandt de AFM haar vingers niet aan dergelijke schattingen (AFM, 2013). Onbetrouw-
baarheid en nietszeggendheid van dergelijke grove schattingen zouden een reden kun-
nen zijn voor het uitblijven daarvan, terwijl het aannemelijk is dat de omvang van frau-
de wereldwijd toeneemt (Bolton & Hand, 2002).

Slachtoffers van fraude ondervinden – evenals slachtoffers van andere misdrijven –
emotionele en psychische schade, maar bij fraude en bedrog kan het psychologische
effect anders liggen. Slachtoffers van (uiteenlopende vormen van) fraude hebben in de 
voorkomende gevallen namelijk de fraudeur vertrouwd en daarmee zichzelf onbedoeld 

1 Er zijn meerdere redenen waarom sommige slachtoffers van fraude geen aangifte doen van hun 
slachtofferschap. Ten eerste kan een fraude als zodanig niet worden herkend. Er zijn namelijk be-
nadeelden die, hetzij door eigen naïviteit of door de overtuigingskracht van de fraudeur, niet we-
ten of willen geloven dat ze slachtoffer zijn geworden van fraude. Zelfs als een slachtoffer meent 
benadeeld te zijn, wil dat nog niet zeggen dat de politie dat ook als een strafbaar feit herkent en 
kwalificeert. Ten tweede worden veel fraudegevallen bewust niet aangegeven. Zo weegt bij kleine 
zaken de moeite van het ‘gedoe van een aangifte’ niet op tegen de geleden schade. Of verwacht 
men toch geen schadeherstel omdat het geld niet meer te traceren is of de fraudeur niet meer in 
staat is terug te betalen; het zogenaamde ‘kale kikker’ verhaal. Maar ook grotere vormen van 
fraude kunnen uit vrees voor imagoschade (wat voor bedrijven meer kosten met zich meebrengt 
dan de fraude zelf) buiten beeld worden gehouden. Bovendien kan het doen van aangifte ertoe 
leiden dat de modus operandi van de daders (dus ook de zwakke plekken van het systeem) naar 
buiten komen. Ten derde zullen de benadeelden die in hun ‘zwart vermogen’ zijn aangetast, met 
het oog op hun eigen belastingontduiking weinig behoefte hebben hiermee naar buiten te treden. 
Ten vierde speelt schaamte een rol bij het achterwege laten van aangifte door burgerslachtoffers 
van fraude. Een slachtoffer kan het beschamend vinden om te vertellen hoe naïef hij is geweest. 
Door te zwijgen probeert men een tweede slachtofferschap, hetzij door de politie of door de eigen 
sociale omgeving, te voorkomen. Ten slotte is er ook een bewust niet-aangifte beleid bij belang-
rijke institutionele benadeelden, omvattend de overheid, verzekeringsmaatschappijen en financi-
ele instellingen. Hierbij gaat het vooral om een ‘drempelbeleid’ waarbij de grote stroom van klei-
ne zaken zelf of door particuliere recherchebedrijven wordt afgedaan.
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opgeworpen om slachtoffer te worden gemaakt. Ze kunnen zichzelf ‘naïviteit’ en 
‘stommiteit’ verwijten (Kunst & Van Dijk, 2009). Hierdoor blijven de niet-financiële 
gevolgen de slachtoffers soms jarenlang achtervolgen. Zo vertelde een slachtoffer van 
fraude tegen een rechercheur dat hij,2 gezien de psychische en emotionele gevolgen 
achteraf, zijn geld liever onder de dreiging van een pistool tegen zijn hoofd had afge-
geven dan door zijn naïviteit en misbruik van zijn vertrouwen. Hij zou namelijk zich-
zelf minder verwijten maken als hij was gedwongen zijn geld af te staan in plaats van 
te worden bedrogen.3 Slachtofferschap van fraude kan op deze wijze tot het verlies van 
zelfvertrouwen en/of twijfels in eigen intelligentie leiden.

Een ander gevolg van fraude is het verlies van vertrouwen van burgers, bedrijven en 
overheden in het economische stelsel. Niet alleen het monetaire deel van de economie 
maar ook de financiële relaties, verplichtingen en handel zijn voor het leeuwendeel 
gebouwd op het vertrouwen dat de deelnemende partijen (burgers, bedrijven en over-
heden) in elkaar en in het economische stelsel hebben (Simpson & Weisburd, 2009).
Dat fraude dergelijke schade tot gevolg kan hebben, lijkt aannemelijk omdat fraude 
direct of indirect het vertrouwen van de actoren in het economische stelsel schade toe-
brengt, hetgeen op zijn beurt – omwille van het ondermijnend effect – de economische 
bedrijvigheid schaadt.

Ondanks de grote financiële en niet-financiële gevolgen van fraude, is er geen dui-
delijk zicht op de omvang van de schade van de diverse verschijningsvormen van frau-
de. Ook over de fraudeurs, hun werkwijze en hun beweegredenen is weinig bekend. 
Kennis over en inzicht in enerzijds fraudeurs en hun beweegredenen en anderzijds de 
totstandkoming en uitvoering van de fraude kunnen bijdragen aan een effectievere 
bestrijding van deze vorm van misdaad. Dit onderzoek is dan ook een reactie op het
tekort aan kennis over en inzicht in fraude, fraudeurs, hun werkwijze en hun drijfveren.

1.1 Aanleiding

Edwin Sutherland is een van de eerste criminologen die de noodzaak van de aanpak 
van witteboordencriminaliteit, waar een groot deel van fraude onder valt, heeft aange-
kaart. Bepaalde gedragingen van mensen in nette pakken en in respectabele posities die 
door anderen niet als crimineel werden gezien, werden door Sutherland aangemerkt als 
crimineel. Sutherland stond een dader-georiënteerde benadering van witteboordencri-
minaliteit voor die uitgaat van de plegers die respectabele posities bekleden en hoge 
sociale status hebben. Het ging Sutherland eerder om de daders met ‘witte boorden’ die 

2 Ter bevordering van de leesbaarheid wordt in dit boek steeds gesproken van ‘hij’ waar ‘hij of zij’ 
wordt bedoeld. 

3 Bron: vraaggesprek met een fraudespecialist van de Dienst Internationale Recherche Informatie 
(IPOL) van het (voormalige) Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).
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juist omwille van hun positie in staat waren uiteenlopende misdrijven, anders dan de 
straatcriminaliteit, te plegen (Friedrichs, 2010). Daarentegen ging Herbert Edelhertz uit 
van een delict-georiënteerde benadering van witteboordencriminaliteit die eerder het 
delict als uitgangspunt neemt (Weisburd e.a., 1991). De kijk van Edelhertz op witte-
boordencriminaliteit heeft geleid tot een verschuiving van de aandacht van de daders 
en hun posities naar de misdrijven en de bijbehorende modi operandi (Benson e.a., 
2009). Dit betekent dat het plegen van witteboordencriminaliteit niet voorbehouden is 
aan mensen met witte boorden, sociale status, hoge posities en goede opleidingen. De 
gelegenheden voor deze vorm van misdaad en de nodige vaardigheden daarvoor zijn 
ook beschikbaar voor mensen die in de sociale hiërarchie lager zitten dan beschreven 
door Sutherland (Weisburd & Waring, 2001).

Uit studies die uitgaan van een dader-georiënteerde definitie blijkt dat de daders 
veelal blank, werkzaam, goed geschoold zijn en weinig criminele antecedenten hebben, 
terwijl uit studies die uitgaan van een delict-georiënteerde definitie blijkt dat de groep 
plegers in vele opzichten zeer heterogeen is (Ragatz & Fremouw, 2010; Weisburd e.a., 
1991). Een delict-georiënteerde benadering leidt in ieder geval tot een bredere cirkel 
van daders en misdaden dan een dader-georiënteerde benadering.4 In het onderhavige 
onderzoek wordt voor de afbakening uitgegaan van een delict-georiënteerde benade-
ring, waarbij de verschijningsvormen van de fraude centraal staan.

Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw is de aandacht voor de aanpak van witte-
boordencriminaliteit en fraudedelicten zo nu en dan toegenomen en dan weer afgeno-
men. Enkele grote fraudezaken in de recente geschiedenis hebben de discussie over de 
aanpak van fraude een duidelijke impuls gegeven. Te denken valt aan de zaken Ber-
nard Madoff, Enron en WorldCom (Albrecht e.a., 2011; Perri, 2011). Ook Nederland 
kent eigen voorbeelden van relatief grote zaken zoals de Klimopzaak, Palm Invest en 
Easy Life.

Omdat ‘fraude’ een paraplubegrip is waar vele vormen van misdaad onder vallen, 
heeft dit gevolgen voor de bestrijding daarvan. Fraude valt ook onder het begrip Finan-
cieel-economische Criminaliteit (FinEc) waar de laatste jaren veel aandacht voor is 
geweest (Bloem & Harteveld, 2012). Zowel vanuit de politie als vanuit het Openbaar 
Ministerie zijn programma’s gestart om de bestrijding van deze vormen van misdaad
niet alleen op de agenda te zetten, maar deze daadwerkelijk aan te pakken. Dit geldt 
ook voor de aandacht die is ontstaan voor witwassen en wetsovertredingen door bedrij-
ven en organisaties (Boerman e.a., 2012; Huisman, 2001; KLPD, 2008). Recentelijk 
verschuift de aandacht voor de aanpak van op geld gerichte misdaden, waaronder frau-
de, van enkel straffen naar het afpakken van de criminele opbrengsten (Kruisbergen
e.a., 2012). Kort samengevat is er in de hele keten van herkenning, preventie, opspo-
ring, vervolging en ontneming sprake van een toegenomen aandacht voor fraude. Hoe-

4 In paragraaf 2.3 wordt nader ingegaan op de vergelijking van witteboordencriminelen met ‘tradi-
tionele’ criminelen.
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wel de aandacht hiervoor al decennia lang met golfbewegingen toeneemt, lijkt het erop 
dat de huidige economische crisis heeft bijgedragen aan de groeiende belangstelling. 
De verslechterde economische omstandigheden kunnen namelijk tot een stijging van 
zowel politieke als maatschappelijke drang voor de bestrijding van fraude leiden (Wes-
tra, 2006). Dit betekent dat de maatschappelijke overtuiging dat fraudeurs niet onge-
straft ten koste van anderen financieel voordeel mogen behalen, groeit.

Deze ontwikkeling heeft zijn weerslag in het handhavingsbeleid gevonden. Zo heeft 
de Nederlandse politie evenals de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en 
het Openbaar Ministerie de ambitie om de komende jaren meer werk te maken van de 
aanpak van fraudedelicten.5 Kennis over fraude, fraudeurs, hun werkwijze en hun be-
weegredenen is essentieel om de kwaliteit van financieel rechercheren een impuls te 
geven en een effectieve bestrijding van financieel-economische misdaad te verwezen-
lijken. Waar financieel rechercheren binnen de opsporing niet alleen wordt ingezet bij 
de bestrijding van financieel-economische criminaliteit maar ook bij andere misdrijven 
zoals moord en doodslag (Kabki & Lankveld, 2011), heeft het onderhavige onderzoek 
tot doel om ook een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de professie 
van financieel rechercheren en bestrijding van misdaad in het algemeen. Met name de 
systematische analyse én het inzichtelijk maken van de modi operandi van fraudeurs 
kan financieel rechercheurs helpen de werkwijze van fraudeurs beter te begrijpen. Om 
deze ambities van de politie te verwezenlijken en kennisvergaring en -verspreiding op 
het gebied van de bestrijding van fraudedelicten een impuls te geven, is dit onderzoek
uitgevoerd vanuit de Politieacademie als onderwijs-, kennis- en onderzoeksinstelling
van de Nederlandse politie.

Het onderhavige onderzoek is kwalitatief en explorerend van aard en richt zich op
het inzichtelijk maken van de modus operandi en de drijfveren van fraudeurs die be-
leggingsfraude, faillissementsfraude of bankfraude hebben gepleegd.

1.2 Verschijningsvormen van fraude

Alvorens nader in te gaan op de drie verschijningsvormen, wordt eerst stilgestaan bij 
het begrip fraude en de keuze voor deze verschijningsvormen.

1.2.1 Fraude

Het begrip fraude als zodanig is niet gedefinieerd in het Wetboek van Strafrecht noch 
in enige andere Nederlandse wet. ‘In het strafrecht wordt de maatschappelijke werke-

5 Zie bijvoorbeeld Openbaar Ministerie (2006), Lensvelt-Mulders e.a. (2007), Horst en Hirsch 
Ballin (2007a) en (2007b).
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lijkheid per definitie gereduceerd tot aan de hand van vooraf geformuleerde delictsom-
schrijvingen geselecteerde, strafrechtelijke gedragingen. […] Het gaat daarbij in de 
eerste plaats om klassieke delicten zoals valsheid in geschrift, verduistering en oplich-
ting die niet specifiek met het oog op fraude zijn geformuleerd, terwijl in de tweede 
plaats de meer specifieke fiscale fraudebepalingen en fraudebepalingen in de sociale 
zekerheid aan de orde komen’ (Mevis & Sackers, 2000, p. 11). Dit betekent dat bij
fraude het niet om één maar meerdere strafbaar gestelde gedragingen kan gaan, hetgeen 
een afbakening van het begrip fraude bemoeilijkt.

In de loop der jaren zijn er nieuwe begrippen ontstaan die het verschijnsel fraude 
geheel of gedeeltelijk dekken. ‘Financieel-economische criminaliteit’, ‘witteboorden-
criminaliteit’ (Bloem & Harteveld, 2012; Pheijffer, 2000), ‘bedrijfsmatige misdaad’ en 
‘economische misdaad’ (Van Duyne, 1988) zijn voorbeelden hiervan. In feite zijn deze 
benamingen eveneens paraplubegrippen waar uiteenlopende criminele gedragingen en 
handelingen onder vallen. In de afzonderlijke onderzoeken wordt steeds specifieker 
naar bepaalde verschijningsvormen van witteboordencriminaliteit gekeken (Boerman 
e.a., 2012; Knegt e.a., 2005; Kruisbergen e.a., 2012; Levi, 2008). Wat betreft de fraude 
wordt onderscheid6 gemaakt tussen verschijningvormen (beleggingsfraude, voorschot-
fraude, acquisitiefraude enzovoort) of de context waarin deze plaatsvinden (interne 
fraude, faillissementsfraude, verzekeringsfraude enzovoort).

Ook in de (criminologische) literatuur is fraude een verzamelbegrip die verschillen-
de verschijningsvormen van misdaad bestrijkt waardoor burgers, bedrijven, organisa-
ties en overheden financieel worden benadeeld. In de studies naar fraude wordt bij de 
bespreking van dit begrip vaak – zonder een definiëring ervan – een indeling weerge-
geven van zijn verschijningsvormen (Albrecht e.a., 2011; Simpson & Weisburd, 2009; 
Brookman e.a., 2010; Levi, 2008; Boerman e.a., 2012; Pheijffer, 2000). In plaats van 
een formele definitie kan door het benoemen van onderscheidende kenmerken van 
fraude een opsommingsdefinitie worden opgesteld. Naast opzet en doelbewuste hande-
lingen, zijn de onderscheidende kenmerken: misleidende voorstelling van zaken en/of
misbruik van vertrouwen. Het oogmerk is veelal financieel gewin, maar een immateri-
eel doel, zoals status, kan ook het oogmerk zijn (zie bijvoorbeeld KLPD, 2008; Kunst 
& Van Dijk, 2009; Duffield & Grabosky, 2001).

Er zijn echter ook slachtoffergerichte definities en omschrijvingen die fraude vanuit 
het oogpunt van het slachtoffer definiëren. Zo gaat het in de omschrijving van Levi e.a. 
niet alleen om het voordeel dat een fraudeur ten koste van zijn slachtoffers behaalt, 
maar ook om het verlies dat slachtoffers leiden zonder dat deze een (financieel) voor-
deel van de fraudeur weerspiegelt: ‘Fraud is the obtaining of financial advantage or 
causing of loss by implicit or explicit deception; it is the mechanism through which the 
fraudster gains an unlawful advantage or causes unlawful loss’ (Levi e.a., 2007, p. 9).

6 Zie voor de verschillende indelingen Bloem & Harteveld (2012), Boerman e.a. (2012), Openbaar 
Ministerie (1997) en Pheijffer (2000).
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Hiermee bedoelen Levi e.a. dat er sprake kan zijn van fraude zelfs wanneer de fraudeur 
nauwelijks financieel voordeel behaalt of wanneer zijn voordeel aanzienlijk lager is 
dan het verlies van zijn slachtoffers. Volgens Levi e.a. kan hier nog steeds worden 
gesproken van fraude, wat betekent dat winst of winstgevendheid wel een bijkomend, 
maar geen noodzakelijk onderdeel van de definitie van fraude hoeft te zijn. Maar bij 
fraude is hoe dan ook altijd sprake van een benadeelde partij oftewel een slachtoffer.

Om het paraplubegrip fraude beter te begrijpen, worden verschillende indelingen 
weergegeven. Een belangrijke indeling is die in horizontale, verticale en diagonale 
fraude (Openbaar Ministerie, 1997; Pheijffer, 2000). Dit onderscheid is een slachtof-
fergerichte indeling waarbij naar ‘soort’ slachtoffer wordt gekeken. Zijn burgers en/of
bedrijven slachtoffer geworden van fraude, dan is sprake van horizontale fraude. Wan-
neer overheden of overheidsinstanties slachtoffer zijn geworden van fraude, wordt 
gesproken van verticale fraude. En wanneer zowel burgers en bedrijven als overheden 
benadeeld zijn, is er sprake van diagonale fraude. Echter, er is in de praktijk zelden 
sprake van een zuivere indeling naar horizontale en verticale fraude (Openbaar Minis-
terie, 1997; Westra, 2006). Dit komt doordat de kosten van de fraude uiteindelijk direct 
of indirect bij de maatschappij terecht komen. Derhalve zou een dergelijk onderscheid 
geen gevolgen moeten hebben voor de bestrijding van fraude (Westra, 2006). Naast 
indelingen naar slachtoffers en het delict zelf is er ook een indeling van fraude moge-
lijk naar daders (Pheijffer, 2000). Zo kan onderscheid worden gemaakt tussen fraude 
gepleegd door een of meer individuen en die gepleegd door of namens een organisatie.

Hoe ook naar fraude wordt gekeken, is fraude een misdrijf tegen het bezit en ver-
mogen of andere belangen van individuen, organisaties en overheden en niet tegen een 
persoon. Aan de hand van de hiervoor besproken kenmerken kan fraude, althans voor 
deze studie, worden omschreven als:

Een opzettelijke handeling waarbij natuurlijke personen of rechtspersonen – door 
gebruik van valse voorwendselen, het verschaffen van onjuiste informatie en/of het 
schenden van vertrouwen – worden misleid met het oogmerk om (financieel) voor-
deel te behalen ten koste van deze personen of organisaties.

Dit is een gedragsdefinitie waaronder een reeks van misdrijven zoals oplichting, fles-
sentrekkerij en valsheid in geschrift valt. In het onderhavige onderzoek wordt de fraude 
in eerste plaats vanuit het perspectief van de fraudeurs bestudeerd. De fraudeurs be-
trokken bij de onderzochte fraudezaken in deze studie hebben het ‘vertrouwen’ dat zij 
hebben gekregen van hun slachtoffers misbruikt: beleggingsfraudeurs dat van hun in-
leggers, faillissementsfraudeurs dat van de zakelijke relaties van hun rechtspersonen en 
de bankfraudeurs dat van hun werkgevers. Vandaar ook dat het kenmerk ‘misbruik van 
vertrouwen’ in de omschrijving van het begrip fraude in de onderhavige studie bena-
drukt wordt.
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1.2.2 Keuze van verschijningsvormen

Dit onderzoek richt zich op drie verschijningsvormen van horizontale fraude, namelijk 
beleggingsfraude, faillissementsfraude en bankfraude. Aan de keuze voor deze ver-
schijningsvormen liggen drie overwegingen ten grondslag. Ten eerste is gekeken naar 
de maatschappelijke relevantie, uitgedrukt in de aard en de (geschatte) omvang van de 
schade als gevolg van deze vormen van horizontale fraude. De enorme omvang van de 
financiële schade (verlies van het vermogen van slachtoffers) en de niet-financiële 
schade (verlies van vertrouwen in het economische stelsel en bedrijvigheid) bij de eer-
ste twee vormen is zonder meer duidelijk (Roest, 2009; Knegt e.a., 2005). Zo zijn er 
beleggingsfraudezaken in Nederland bekend met schade van tientallen miljoenen eu-
ro’s. Al in de beginfase van deze studie werd duidelijk dat er faillissementsfraudezaken
bekend waren met tientallen faillissementen en met schade van miljoenen euro’s. Wat 
de bankfraude betreft, kwam in de vraaggesprekken met financieel rechercheurs en 
andere fraudespecialisten bij de politie en de FIOD naar voren dat de financiële schade 
als gevolg van fraude door medewerkers groot zou zijn maar dat de banken uit angst 
voor imagoschade er alles aan doen om deze voor de buitenwereld te bagatelliseren of 
te verbergen. De maatschappelijke schade als gevolg van gebrek aan vertrouwen in 
banken kan – mede gezien de huidige financiële crisis – groot zijn.

Ten tweede is gekozen voor verschijningsvormen van horizontale fraude waarbij 
sprake is geweest van rechtstreeks contact tussen de fraudeur en zijn slachtoffers. De 
totstandkoming van fraude is namelijk niet altijd gebonden aan fysieke bijeenkomst 
van dader en slachtoffer. Globalisering en digitaliseren hebben er toe geleid dat poten-
tiële daders en slachtoffers makkelijker bij elkaar komen waardoor ook de gelegenheid 
voor daders aanzienlijk toeneemt (Grabosky, 2009). Potentiële daders en slachtoffers 
zijn dan niet meer gebonden aan een plaats in de fysieke zin. Om een diepgaand en 
uitgebreid onderzoek mogelijk te maken, is in het onderhavige onderzoek gekozen 
voor verschijningsvormen en fraudezaken waarbij juist wel sprake is geweest van 
rechtstreeks contact tussen de daders en hun slachtoffers. 

Ten derde is bij de keuze van de verschijningsvormen gekeken naar beschikbaar-
heid van strafrechtelijke onderzoeken. Dit argument heeft enkel met de onderzoekbaar-
heid van de fraudevormen te maken. Aangezien dossiers van opsporingsonderzoeken 
de belangrijkste gegevensbron van dit onderzoek zijn (zie paragraaf 1.4), was het van 
belang fraudevormen te selecteren die niet alleen gezien de financiële en niet-financiële 
schade van belang zijn, maar ten aanzien waarvan ook voldoende opsporingsonder-
zoeken voorhanden zouden zijn. Aan de hand van de vraaggesprekken (in totaal 37) 
met de betrokkenen bij fraudebestrijding binnen de politie, het Openbaar Ministerie, de 
FIOD en de banken is een schatting gemaakt van de beschikbaarheid van opsporings-
onderzoeken. In subparagraaf 1.4.2 wordt nader ingegaan op de keuze van de fraude-
zaken en de beschikbaarheid van dossiers van strafrechtelijke onderzoeken. Hieronder 
worden de drie uitgekozen verschijningsvormen afzonderlijk besproken.
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1.2.3 Beleggingsfraude

Met beleggingsfraude wordt fraude bedoeld waarbij inleggers (latere slachtoffers) in-
vesteren in uiteenlopende financiële en niet-financiële producten waar dikwijls hoge
rendementen tegenover staan. Naast een onderscheid naar het aangeboden product, 
kunnen op hoofdlijnen twee vormen van beleggingsfraude worden onderscheiden. 

De eerste vorm betreft zogenoemde Ponzi-zwendel waarin beleggingsproducten 
worden aangeboden met (zeer) hoge rendementen. Deze vorm van beleggingsfraude is 
vernoemd naar Charles Ponzi die in 1920 schuldpapieren verkocht met een looptijd van 
45 dagen en een rendement van 50% (Ponzi, 2009; Roest, 2009). Bij deze vorm wor-
den de rendementen van de eerste inleggers gefinancierd met de inleg van de latere 
inleggers. De uitbetaling van rendementen aan de eerdere inleggers leidt ertoe dat 
nieuwe inleg binnenstroomt. De rendementen aan deze tweede generatie inleggers 
worden bekostigd door de inleg van de derde generatie enzovoort totdat de inleg op-
droogt en de constructie instort (Roest, 2009). Wanneer als voorwaarde voor het uitke-
ren van rendement wordt gesteld dat de (eerdere) inleggers ervoor moeten ‘zorgen’ dat 
nieuwe inleggers worden binnengehaald, wordt gesproken van een piramidespel. Aan-
gezien de eerdere inleggers, die veelal mooie rendementen hebben genoten, als ambas-
sadeur voor de constructie en wervers van nieuwe inleggers optreden en omdat de uit-
gekeerde rendementen gefinancierd worden door de nieuwelingen, kan in al deze zaken 
worden gesproken van een piramideconstructie (Albrecht e.a., 1995; Roest, 2009).

De tweede vorm van beleggingsfraude wordt boilerroomfraude genoemd. Boiler-
rooms van waaruit deze vorm van beleggingsfraude wordt gepleegd, zijn ‘kantoortjes’ 
waar vandaan de slachtoffers telefonisch of per e-mail worden benaderd om te investe-
ren in aandelen of andere financiële producten (Van Duyne e.a., 1990; Roest, 2009). 
De aangeboden aandelen zijn veelal weinig tot niets waard. De verkopers met vlotte 
babbel doen de slachtoffers geloven dat de aandelen makkelijk verhandelbaar zijn of 
binnen afzienbare tijd aanzienlijk in waarde zullen stijgen. Omwille van het ontwijken 
van toezicht en opsporing, zijn deze boilerrooms veelal in het buitenland gevestigd. 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om alleen gevallen van beleggingsfraude mee te 
nemen waarin er rechtstreeks contact is geweest tussen de fraudeur en de inleggers. 
Juist in de beleggingsfraudezaken met rechtstreeks contact tussen de fraudeurs en hun 
slachtoffers speelt het vertrouwen een belangrijke rol. Dat zonder vertrouwen van 
slachtoffers in de fraudeurs de fraude niet tot stand komt, is het sterkst voor beleg-
gingsfraude. Daarom zoeken sommige beleggingsfraudeurs hun slachtoffers in eigen 
leefomgeving waar ze mogelijk vertrouwen genieten. Dat beleggingsfraudeurs makke-
lijker binnen een (etnisch of religieus) gemeenschap slachtoffers kunnen maken, heeft 
met het vertrouwen te maken die de fraudeurs binnen deze kringen kunnen genieten
(Foley, 2008). Zo begon Madoff zijn omvangrijke fraude met ‘beleggen’ voor de leden 
van de Joodse gemeenschap die hij goed kende (Blois & Ryan, 2013). Pas later zijn er 
slachtoffers bijgekomen die niet Joods waren en de Joodse gemeenschap niet kenden. 
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Wanneer in dit onderzoek van beleggingsfraude wordt gesproken, wordt hiermee be-
doeld een piramideconstructie waarbij (hoge) rendementen zijn beloofd aan inleggers 
om ze over te halen te investeren in de uiteenlopende aangeboden beleggingsproducten 
en waar met de inleg van nieuwe deelnemers de rendementen aan de eerdere inleggers 
zijn bekostigd. Voorts worden beleggingsfraudezaken door middel van een piramide-
constructie (Ponzi-zwendel en piramidespel) waarin rendementen met de inleg van 
nieuwe inleggers worden uitgekeerd en de waarin eerdere inleggers vaak – direct of 
indirect – een rol hebben gespeeld bij het werven van nieuwe inleggers, meegenomen 
in dit onderzoek. Daarentegen worden beleggingsfraudezaken via de zogenoemde boi-
lerrooms waarbij de fraude ‘op afstand’ tot stand is gekomen, buiten beschouwing 
gelaten. Tot slot worden de fraudeurs betrokken bij de bestudeerde zaken van beleg-
gingsfraude hierna beleggingsfraudeurs genoemd.

1.2.4 Faillissementsfraude

In eerdere studies naar faillissementsfraude en/of misbruik van rechtspersonen wordt 
onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van faillissementsfraude (Hilverda, 
2012; Knegt e.a., 2005; Kabki e.a., 2011). Ruwweg kunnen twee vormen van faillisse-
mentsfraude worden onderscheiden.

De eerste vorm betreft gelegenheidsfraude bij een dreigend of juist uitgesproken
– aanvankelijk bonafide – faillissement. Dit is eerder een traditionele vorm van faillis-
sementsfraude bij een faillissement als gevolg van onmacht of van onkunde van de 
betrokken ondernemers/bestuurders. Aangezien het faillissement onvermijdelijk lijkt, 
maakt de betrokkene gebruik van de gelegenheid om activa te onttrekken aan de boe-
del, bepaalde schuldeisers te bevoordelen, niet bestaande vorderingen aan bestuurders 
uit te betalen, de geïnde vorderingen weg te sluizen enzovoort (Hilverda, 2012). Deze 
vorm van faillissementsfraude is geen onderwerp van dit onderzoek.

De tweede vorm van faillissementsfraude betreft het doelbewust aansturen op een 
faillissement om uiteenlopende redenen. Hierbij gaat het om een beroepsmatige fraude 
en misbruik waarin rechtspersonen worden opgericht en/of overgenomen om (een deel 
van) deze rechtspersonen na het plegen van de fraude failliet te laten gaan of door te 
laten starten (Hilverda, 2009). Bij deze vorm gaat het de fraudeurs niet om het faillis-
sement zelf maar om de onderliggende delicten, zoals flessentrekkerij en oplichting
(Kabki e.a., 2011), waarmee geldelijk gewin wordt gerealiseerd. Om deze delicten te 
kunnen plegen, worden rechtspersonen opgericht en/of overgenomen. Daarnaast wor-
den voor deze vorm bij de oprichting en/of overname of kort voor het faillissement 
katvangers ingeschakeld om de identiteit van de fraudeurs te verhullen of hen in te 
dekken tegen mogelijke aansprakelijkheid. Het faillissement van de betrokken rechts-
personen is in feite niet meer dan een instrument om de achterliggende strafbare hande-
lingen te verhullen of een punt achter de fraude te zetten. Bij deze vorm is sprake van 
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een doelbewust aansturen op faillissement van een rechtspersoon. Hierbij gaat het in 
feite om de onderstaande (strafbare) handelingen die met de rechtspersonen worden 
verricht teneinde financieel gewin te behalen (Kabki e.a., 2011; Hilverda, 2012; Knegt 
e.a., 2005).

1. flessentrekkerij: bestellen van goederen en diensten zonder betaling;
2. oplichting: verkopen van goederen en diensten zonder levering;
3. oplichting: verkrijgen van kredieten bij financiële instellingen zonder terugbetaling;
4. belastingfraude: onterecht terugvorderen van belastingen en/of niet overdragen van 

verschuldigde belastingen;
5. insolventie: benadelen van (enkele) schuldeisers door het maken van een doorstart;
6. lozen van personeel: eenvoudig en goedkoop afkomen van personeel;
7. afstoten van bedrijfsonderdelen: onderbrengen van schulden bij bepaalde onderde-

len, waarna deze failliet gaan.

Bij faillissementsfraude worden dikwijls op een doelbewuste en bedrijfsmatige wijze 
rechtspersonen opgericht of overgenomen. Bij deze vorm zijn vaak zogenoemde be-
drijvendokters en BV-handelaren betrokken die via advertenties in de media of via 
mond-tot-mondreclame rechtspersonen zoeken die in financiële problemen zitten en 
waarvan de eigenaren zich met de hoge schulden geen raad meer weten. Deze frau-
deurs – bedrijvendokters en BV-handelaren – zijn beroepsmatig met de overname, 
statuutwijziging, zetelverplaatsing en het faillissement van deze overgenomen rechts-
personen bezig. Zij worden voor de overnames – veelal onderhands – betaald door de 
voormalige eigenaren van deze rechtspersonen. Van de voormalige eigenaren van deze 
rechtspersonen staat meestal niet vast dat zij op de hoogte zijn geweest van de fraudu-
leuze bedoelingen van de betrokken daders die hun ondernemingen hebben overgeno-
men. Deze groep daders maakt veelal gebruik van katvangers en (buitenlandse) 
rechtspersonen om hun identiteit te verhullen en/of zich tegen aansprakelijkheid in te 
dekken (Knegt e.a., 2005; Kabki e.a., 2011).

Na de overname van deze rechtspersonen worden deze meestal op naam van een 
katvanger gezet, activa en liquide middelen weggesluisd, de vorderingen op debiteuren 
geïnd en de opbrengst weggesluisd, goederen en diensten besteld en niet betaald en 
belastingen teruggevorderd waarna het faillissement volgt. Vrijwel in geen enkel geval 
kan de curator een (volledige) boekhouding of administratie verwachten (Hilverda, 
2012). Ook bij deze vorm gaat het in feite om de onderliggende delicten oplichting, 
flessentrekkerij, verduistering en belastingfraude. Bij deze vorm van faillissement gaat 
het de fraudeurs evenmin om het faillissement zelf maar is het faillissement slechts 
een handeling en sluitstuk waarmee de eerder verrichte frauduleuze handelingen wor-
den verhuld. 

Faillissementsfraude kan echter ook een strategische zet zijn waarbij door inzet van 
insolventieadviseurs een slechtlopend bedrijf of een bedrijf met een slechte balans weer 
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‘gezond’ wordt gemaakt, het personeel goedkoop wordt geloosd enzovoort (Hilverda, 
2012; Knegt e.a., 2005). Bij de totstandkoming van deze vorm van misbruik van faillis-
sement zijn (insolventie- of herstructurerings)adviseurs betrokken die tegen riante ver-
goedingen de gaten in en de grenzen van de wet opzoeken of over deze grenzen heen 
gaan om hun klanten – bedrijven in financiële nood – af te helpen van schulden, be-
drijfsonderdelen of personeel. Ook hier gaat het de betrokkenen bij deze vorm van 
misbruik niet om het faillissement van de bedrijven zelf maar om het misbruik van
– vaak meerdere – rechtspersonen waarvan een deel alsnog failliet gaat om een beoogd 
financieel gewin te behalen. 

In het onderhavige onderzoek worden met faillissementsfraude die fraudezaken 
bedoeld waarin de fraudeurs beroepsmatig te werk zijn gegaan en waarin minimaal 
twee rechtspersonen failliet zijn gegaan. In deze zaken hebben de fraudeurs de rechts-
personen opgericht en/of overgenomen om deze vervolgens failliet te laten gaan ten-
einde hiermee een punt te zetten achter de fraude. Faillissementsfraude is een vorm 
van fraude waarbij met name andere bedrijven, banken en de fiscus als schuldeisers 
benadeeld worden. Dit betekent dat de slachtoffers veelal geen natuurlijke personen 
zijn. ‘Kennis van faillissementen’, ‘aansprakelijkheid van rechtspersonen’ en het ‘op-
richten en overnemen van rechtspersonen’ zijn kernbegrippen in de fraudegevallen. De 
plegers maken zich voornamelijk schuldig aan flessentrekkerij, oplichting, kredietfrau-
de (aanvragen van leningen bij banken zonder terugbetaling) en belastingfraude (niet 
afdragen van belastingen en/of onterechte terugvorderingen van belastingen). De ple-
gers van deze vorm hebben meestal een bestemming voor de goederen en diensten die 
ze bestellen, alvorens ze besteld zijn. Ze sluizen meestal het geld onmiddellijk weg om 
te voorkomen dat de schuldeisers of de opsporingsdiensten het kunnen achterhalen. De 
fraudeurs betrokken bij de bestudeerde zaken van faillissementsfraude worden hierna 
faillissementsfraudeurs genoemd.

1.2.5 Bankfraude

Banken zijn beheerders van de gelden van derden, hun klanten. Medewerkers van ban-
ken kunnen door het plegen van fraude direct of indirect de bank en daarmee de klan-
ten van de bank benadelen. Van een directe benadeling is sprake wanneer een fraude-
rende bankmedewerker het geld dat de bank toebehoort, verduistert of anderszins weg-
haalt bij de bank. Een indirecte benadeling vindt plaats via de rekeninghouders bij de 
bank. Aangezien deze klanten vrijwel altijd door de bank schadeloos worden gesteld, is 
de bank indirect benadeeld. 

In dit onderzoek wordt met bankfraude bedoeld fraude waarbij de klanten van de 
bank of de bank rechtstreeks door een frauderende medewerker zijn benadeeld. Organi-
satiecriminaliteit en diefstal zoals deze zich in iedere andere organisatie of bedrijf 
voordoen en (dus) ook bij de banken voorkomen, worden niet meegenomen in dit on-
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derzoek. Het gaat hier bijvoorbeeld niet om het declareren van valse of onterechte fac-
turen. De focus ligt op de bank als beheerder van het geld van klanten. In dit onderzoek 
ligt de nadruk op de interne fraude bij banken omdat de banken (en daarmee ook de 
medewerkers) de beschikking hebben over het geld van klanten. Wat de plegers van 
deze vorm van fraude interessant maakt, is dat zij al een pre-employment screening 
hebben doorstaan en zich toch schuldig hebben gemaakt aan fraude. 

Aangezien de banken dankzij het vertrouwen van hun klanten bestaan (Hollow,
2014), zijn de banken terughoudend met het buitenhangen van de vuile was. Het be-
staansrecht van een bank houdt op als de klanten hun vertrouwen in de bank verliezen 
en hun geld en vermogen niet meer aan de bank toevertrouwen. Dat de banken terug-
houdend zijn met het doen van aangifte tegen frauderende medewerkers blijkt ook uit 
eerdere studies (Kabki e.a., 2013; Van Och, 2010). In het onderhavige onderzoek is 
getracht voldoende strafrechtelijke onderzoeken te vinden waarin medewerkers van de 
banken wegens fraude zijn vervolgd. Uiteindelijk zijn de beoogde vijftien strafrechte-
lijke onderzoeken niet gevonden, maar slechts elf. De reden hiervoor is mogelijk het 
uitblijven van aangifte door de banken en/of het intern afdoen van de fraudezaken.7 Tot 
slot worden hierna de frauderende medewerkers van banken die betrokken waren bij de 
bestudeerde fraudezaken, bankfraudeurs genoemd.

1.3 Probleem-, doel- en vraagstelling

Onderzoeken zoals dat van Pak en Shadel (2007) hebben uitgewezen dat niet alleen de 
constructies maar ook de slachtoffers van verschillende vormen van fraude aanzienlijk 
van elkaar kunnen verschillen. Dit zou ook voor de fraudeurs en hun persoonlijkheids-
kenmerken kunnen gelden (Friedrichs, 2010). Pak en Shadel hebben in hun studie The 
Psychology of Consumer Fraud de slachtoffers van investeringsfraude (beleggings-
fraude) en loterijfraude bestudeerd. Ze kwamen tot de conclusie dat de slachtoffers van 
deze twee vormen haast tegenovergestelde kenmerken vertonen. Zo zijn de slachtoffers 
van beleggingsfraude vaak hoogopgeleide getrouwde mannen met hoog inkomen en 
goede financiële kennis. Ze geloven in succes door eigen inspanning en prestatie. Ze 
zijn toekomstgericht en hebben vertrouwen in professionals. Daarentegen zijn slachtof-
fers van loterijfraude vaak laagopgeleide vrouwen die alleen wonen (weduwe, geschei-
den of alleenstaand) met laag inkomen en weinig financiële kennis. Ze geloven in ge-
luk en toeval, zijn gericht op heden en wantrouwen professionals (Pak & Shadel, 
2007). Een sterkere tegenstelling tussen slachtoffers van verschillende vormen van 
fraude is vrijwel ondenkbaar. Een dergelijke verscheidenheid geldt in zekere zin ook 
voor de modi operandi behorende bij verschillende vormen van fraude én voor de 

7 Zie subparagraaf 1.4.2 voor meer uitleg over de zoektocht naar en de beschikbaarheid van opspo-
ringsonderzoeken naar aanleiding van interne fraude bij banken.
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kenmerken van de fraudeurs van elk afzonderlijke vorm van fraude en hun drijfveren
(Duffield & Grabosky, 2001). Individuen verschillen qua neiging en vaardigheden om 
anderen op te lichten, zelfs wanneer ze in identieke omstandigheden verkeren.

Aangezien het begrijpen en analyseren van een verschijnsel een voorafgaande be-
schrijving van zijn ontstaan vergt, begint dit onderzoek met een weergave van de 
werkwijze van de fraudeurs, de zogenaamde modus operandi. In dit onderzoek wordt 
een reconstructie gegeven van de totstandkoming, het verloop en de afloop van de drie 
specifieke vormen van fraude. Aangezien in dit onderzoek het gedrag van de fraudeurs
centraal staat, wordt bij de beschrijving van de modi operandi de fraudeconstructie 
vanuit het oogpunt van de fraudeurs bekeken. Daarnaast wordt nagegaan in hoeverre
– op grond van de opsporingsdossiers en aanvullende beschikbare gegevens – het mo-
gelijk is om zicht te krijgen op de mogelijke drijfveren van de plegers van deze drie 
verschijningsvormen van fraude. Een bijdrage van dit onderzoek aan de vermindering 
van fraude beperkt zich niet tot de opsporing daarvan maar beoogt ook een betere en 
doelmatigere herkenning, preventie en vervolging. In dit geval strekt de bestrijding van 
fraude zich verder uit dan alleen het straffen daarvan. Behoefte aan kennis over fraude 
en fraudeurs beperkt zich overigens niet tot de politie en justitie, maar geldt ook voor 
andere opsporingsdiensten, toezichthouders, beleidsmakers, bestuurders, bedrijven en 
banken die zich bezighouden met preventie en bestrijding van fraude. 

Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling op het 
gebied van fraudebestrijding door enerzijds het ontstaan, het verloop en de afloop van 
de fraude inzichtelijk te maken en anderzijds door te zoeken naar inzichten in de drijf-
veren van de daders om te frauderen. Aan de hand van wat hiervan in kaart wordt ge-
bracht en de vergelijking van de drie bestudeerde vormen van fraude worden aanbeve-
lingen gedaan voor betere en vroegere herkenning, preventie, opsporing en vervolging 
van fraude. De aard van dit kwalitatieve onderzoek is beschrijvend en verkennend: de 
werkwijze van de plegers van de drie verschijningsvormen wordt beschreven en er 
wordt gezocht naar inzichten in de mogelijke drijfveren van deze fraudeurs. Voor het
inzichtelijk maken van de werkwijzen van de daders wordt ingegaan op de aard van de 
drie genoemde verschijningsvormen van fraude. Hierin worden de modi operandi van 
de plegers van deze vormen van fraude in kaart gebracht. Het praktische belang van dit 
onderzoek zit voornamelijk in dit beschrijvende deel waarin een antwoord wordt gege-
ven op het tekort van, en behoefte aan kennis over de werkwijze van de plegers. Voor 
het verkennende deel worden de mogelijke beweegredenen van de fraudeurs belicht om 
inzicht te krijgen in de totstandkoming en de uitvoering van fraude.

Voortvloeiend uit de literatuurstudie, het verkennende onderzoek (zie subparagraaf 
1.4.2) en gesprekken met de experts uit de praktijk van de fraudebestrijding, zijn de 
onderstaande onderzoeksvragen geformuleerd. De vraagstelling van dit onderzoek 
bestaat uit drie onderzoeksvragen en een viertal deelvragen. De centrale drieledige 
vraagstelling luidt als volgt:
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Hoe zien de modi operandi van de plegers van beleggingsfraude, faillissements-
fraude en bankfraude eruit? Is het mogelijk om de mogelijke drijfveren van de ple-
gers van deze verschijningsvormen van fraude te achterhalen? Welke aangrijpings-
punten kunnen worden afgeleid uit deze modi operandi en drijfveren ten behoeve 
van een betere herkenning, preventie, opsporing en vervolging?

Deelvragen
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de modi operandi van de 
plegers van de drie verschijningsvormen?
In hoeverre verschillen de achtergronden, kennis, vaardigheden en kenmerken 
van plegers van de drie verschijningsvormen?
Zijn er verschillen in de mogelijke drijfveren bij de drie verschijningsvormen?
Welke afweermaatregelen hebben de plegers getroffen om te voorkomen dat de 
fraude mislukt of (voortijdig) ontdekt wordt? 
Hoe en in welke mate hebben de plegers van deze feiten geprobeerd de naspeu-
ring van het buitgemaakte geld te verhinderen?

Aan de hand van deze onderzoeksvragen wordt getracht de werkwijzen van de plegers 
van de drie verschijningsvormen van fraude met inbegrip van de daarbij samenhangen-
de aspecten inzichtelijk te maken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de tot-
standkoming, uitvoering en afronding van de fraudes. Daarnaast wordt nagegaan in 
hoeverre het mogelijk is om aan de hand van de beschikbare bronnen enig inzicht te 
krijgen in de beweegredenen van de daders om deze vormen van fraude te plegen.

1.4 Wijze van aanpak

Deze studie is begonnen met een literatuuronderzoek naar de beschikbare studies naar 
fraude, fraudeurs, hun modi operandi en drijfveren. Om de nodige informatie over de 
modi operandi en de drijfveren van de fraudeurs te vinden, zijn vervolgens in totaal 41
fraudezaken bestudeerd, waar in deze studie verslag van wordt gedaan. Per fraudezaak 
zijn verschillende informatiebronnen geraadpleegd. Daarom is er afhankelijk van de 
beschikbaarheid van de bronnen sprake van enig verschil in de diepte en breedte van de 
dataverzameling in de bestudeerde fraudezaken. Zo zijn bij een aantal fraudezaken 
enkel de dossiers van de opsporingsonderzoeken en de uitspraken van de rechters be-
studeerd. Daartegenover staat dat in enkele andere fraudezaken ook vraaggesprekken 
(soms meerdere) zijn gevoerd met de betrokken rechercheurs en/of de officieren van 
justitie. Daarnaast zijn – indien beschikbaar – ook de psychologische rapporten over de 
fraudeurs, de reclasseringsrapporten en de resultaten van interne onderzoeken van de 
banken bestudeerd. Tot slot is de doorzoeking bij een fraudeur alsmede vier zittingen 
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van rechtszaken bijgewoond. Hieronder wordt nader ingegaan op de gevolgde metho-
dologie en de geraadpleegde bronnen. 

1.4.1 Literatuuronderzoek

In dit onderzoek is een inventarisatie gemaakt van de bestaande Nederlands- en En-
gelstalige studies naar fraude, fraudeurs, hun risicobeheersing, hun modi operandi en 
hun drijfveren. Hoewel het onderhavige onderzoek zich beperkt tot drie vormen van
fraude, is ook gekeken naar studies over andere verschijningsvormen van fraude. Het 
feit dat er relatief weinig onderzoek is gedaan naar fraude in het algemeen en horizon-
tale fraude in het bijzonder, gaf aanleiding om ook naar bredere studies naar bijvoor-
beeld witteboordencriminaliteit, financieel-economische criminaliteit en fiscale fraude,
te kijken. In de afrondingsfase van dit onderzoek is geprobeerd het literatuuronderzoek 
zoveel mogelijk te actualiseren om eventuele nieuwe inzichten niet te missen.

Het literatuuronderzoek heeft voornamelijk tot doel gehad om criminologische 
studies naar witteboordencriminaliteit, fraude, witteboordencriminelen en fraudeurs te 
achterhalen. Ondanks het sterke criminologische accent zijn ook studies in de psycho-
logie of organisatiecriminaliteit gebruikt om meer over fraudeurs, hun werkwijze en 
hun drijfveren te weten te komen. Aangezien de drijfveren voor het plegen van fraude 
(een vorm van crimineel gedrag) en de pleegwijze van de fraude (de modus operandi) 
tot de belangrijkste onderzoeksonderwerpen in de criminologie behoren, is in deze 
studie ervoor gekozen om na te gaan of voor de analyse van de verzamelde empirische 
data de bestaande criminologische theorieën als analysekader gebruikt kunnen worden.

Theoretisch raamwerk
In dit onderzoek is uitgegaan van criminologische theorieën om inzicht te verkrijgen in 
de modi operandi van fraudeurs. Daarnaast is het theoretische raamwerk bedoeld om 
sturing te geven aan de dataverzameling en de opstelling van de variabelenlijst. De 
gedachte daarbij was dat uit een inventarisatie van de bestaande theorieën in het licht 
van de bevindingen van het verkennende onderzoek naar voren kon komen dat een 
aantal criminologische theorieën bruikbare bestanddelen bevatte die geschikt waren
voor een analyse van de werkwijzen van de plegers van fraude. Aan de hand van een 
beknopte analyse van de bevindingen van het verkennende onderzoek is er voor geko-
zen om dieper in te gaan op twee criminologische theorieën, waar in hoofdstuk 2 uitge-
breid bij stil wordt gestaan: de routine activiteitenbenadering en de rationele keuzebe-
nadering.

Voor wat betreft de mogelijke drijfveren van de fraudeurs wordt in dit onderzoek
– bij wijze van verkenning – nagegaan in hoeverre het mogelijk is om op grond van de 
beschikbare empirische data inzicht te krijgen in de drijfveren van deze groep frau-
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deurs. De belangrijkste bron van de empirische gegevens betreft de verzameling van de 
onderzochte opsporingsonderzoeken.

1.4.2 Het dossieronderzoek

In het onderhavige onderzoek zijn de strafrechtelijke opsporingsonderzoeken van in 
totaal 41 fraudezaken, verricht tussen 2002 en 2012, bestudeerd. De fysieke omvang 
van deze dossiers was zeer verschillend en was afhankelijk van de omvang van de 
fraude, omvang van het onderzoek zelf en de complexiteit van de fraudezaak. Deze 
varieerde van twee ordners (bankfraude) tot een kamertje vol ordners (faillissements-
fraude en beleggingsfraude). Naast de omvang liep ook de inhoud van deze dossiers 
sterk uiteen. In sommige dossiers waren naast de processen-verbaal enkel de aangiftes 
van de slachtoffers en de verhoren van de verdachte te vinden terwijl de andere dos-
siers ook nog de aangiftes van toezichthouders, getuigenverklaringen, tapverslagen, 
informatie van Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE), observatieverslagen, bankaf-
schriften, faillissementsverslagen, reclasseringsverslagen enzovoort bevatten.

Hoewel in de meeste in dit onderzoek bestudeerde zaken met betrekking tot beleg-
gingsfraude en faillissementsfraude de FIOD en politie hebben samengewerkt, zijn de 
opsporingsonderzoeken in 19 zaken (voornamelijk) door de FIOD uitgevoerd. De ove-
rige 22 zaken zijn (voornamelijk) door de politie onderzocht. Bij de 11 bestudeerde 
bankfraudezaken was de FIOD niet of nauwelijks betrokken. Waar het om de bestu-
deerde bankzaken ging, zijn (indien beschikbaar) ook de rapporten van de interne on-
derzoeken van de banken naar deze gevallen bestudeerd. Zo is het gebruikelijk dat de 
banken interne onderzoeken (laten) verrichten naar aanleiding van meldingen of ver-
moedens van fraude door medewerkers. De verslagen van deze interne onderzoeken
waren te vinden in de bestudeerde dossiers. In enkele gevallen waren de interne onder-
zoeken – in opdracht van de bank – uitgevoerd door een externe partij. Deze interne 
onderzoeken bevatten veel bruikbare informatie over bijvoorbeeld verklaringen van 
collega’s van de frauderende medewerker.

In de dossiers van de bestudeerde beleggingsfraudezaken en faillissementsfraude 
zijn, voor zover beschikbaar, ook de faillissementsverslagen van de curatoren bestu-
deerd. Deze faillissementsverslagen waren veelal opgenomen in de zaaksdossiers. Tot 
slot waren in tien fraudezaken reclasseringsrapporten opgesteld over de betrokken 
fraudeurs. In de bestudeerde dossiers zijn de reclasseringsrapporten over drie beleg-
gingsfraudeurs, vier faillissementsfraudeurs en drie bankfraudeurs aangetroffen. Deze 
rapporten zijn bestudeerd.

Om te kunnen achterhalen welke informatie in de dossiers van de strafrechtelijke 
onderzoeken te vinden was, is het onderzoek in tweeën opgedeeld: het verkennende 
onderzoek waarbij 12 fraudezaken en het hoofdonderzoek waarin nog 29 fraudezaken 
zijn bestudeerd. 
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Verkennend onderzoek en hoofdonderzoek
Om het ‘terrein’ van de drie verschijningsvormen van fraude te verkennen en de be-
schikbare gegevens in de dossiers van de strafrechtelijke onderzoeken in relatie tot de 
onderzoeksvragen te bekijken, is het verkennende onderzoek verricht. Hierbij zijn in 
totaal 12 fraudezaken (vier per verschijningsvorm) bestudeerd en zijn vraaggesprekken 
gevoerd met de betrokken rechercheurs bij deze zaken. Hieraan voorafgaand zijn de 
bestaande strafdossiers bij het Openbaar Ministerie, de politie of de FIOD doorgeno-
men. Hiermee zijn onderstaande doelen nagestreefd:

verkennen van de beschikbare informatie over de werkwijze van de fraudeurs en 
hun drijfveren;
in kaart brengen van de informatiebehoefte voor het hoofdonderzoek;
onderzoeken of de vergaarde informatie door het dossieronderzoek toereikend is om 
de onderzoeksvragen te beantwoorden, en indien niet, ontbrekende informatie in 
kaart brengen;
inschatten van de omvang van de dossiers van de strafrechtelijke onderzoeken in 
verband met het bepalen van het aantal fraudezaken dat zou worden bestudeerd; en
inschatten of ontbrekende informatie kan worden vergaard door vraaggesprekken
met de rechercheurs.

In het hoofdonderzoek zijn de aanvullende bronnen – voortgekomen uit de resultaten 
van het verkennende onderzoek – geraadpleegd. De vraaggesprekken met betrokken 
rechercheurs en officiëren van justitie zijn voorbeelden van aanvullende bronnen. De 
analyse van de verzamelde gegevens in het verkennende onderzoek aangevuld met de 
criminologische theorieën heeft een reeks variabelen opgeleverd aan de hand waarvan 
de fraudezaken – in het hoofdonderzoek – zijn bestudeerd. De opgestelde variabelen-
lijst heeft als uitgangspunt gediend voor de dataverzameling. In de loop van het hoofd-
onderzoek is de variabelenlijst – naar aanleiding van vergaarde nieuwe inzichten en 
vraaggesprekken – verder uitgebreid.

Toetsing van de variabelenlijst
De opgestelde variabelenlijst (zie hoofdstuk 3) op grond van het literatuuronderzoek, 
het verkennende onderzoek en vraaggesprekken met de rechercheurs, is voorafgaand 
aan het hoofdonderzoek voorgelegd aan experts uit de praktijk van fraudebestrijding.
Het doel hiervan was om te kijken of het haalbaar was om de in de variabelenlijst op-
genomen informatie te achterhalen en of deze praktijkdeskundigen nog missende vari-
abelen konden vaststellen.

In drie afzonderlijke sessies is de variabelenlijst voorgelegd aan de deskundigen. De 
eerste sessie was met een fraudedeskundige van de Financial Intelligence Unit (FIU).
De tweede sessie was met twee rechercheurs van de Bovenregionale Recherche Noord-
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en Oost-Nederland (BRNON). De derde sessie werd gehouden met de leden van de 
Studiecommissie Financieel Rechercheren bestaande uit deskundigen vanuit de politie, 
de FIOD en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Naar aanleiding van 
de opmerkingen van deze experts, is de variabelenlijst aangepast.

Na de afronding van het dossieronderzoek en het voeren van de vraaggesprekken 
met de betrokken rechercheurs en/of de officieren van justitie, is besloten om de inge-
vulde variabelenlijst van 10 fraudezaken voor te leggen aan de in de betreffende zaken 
betrokken rechercheurs om na te gaan in hoeverre deze een juiste weergave zijn van de 
feiten zoals zij die nog voor ogen hadden. Deze stap was feitelijk een controle op de 
bevindingen en het werk van de onderzoeker, een ‘intersubjectiviteitstoets’. De vraag 
aan de rechercheurs was of zij de bevindingen, voor zover deze hun zaken betroffen, 
herkenden. Het resultaat was dat de variabelenlijsten naar mening van de rechercheurs 
goed waren ingevuld en dat de inhoud goed overeenkwam met de feiten zoals die be-
kend waren bij de rechercheurs. Op enkele kleine aanpassingen na, kwamen geen cor-
recties naar voren. Dit leek de onderzoeker een goede overeenstemmingsmaat: omdat 
niet alle betrokken rechercheurs en OvJ’s beschikbaar waren en deze toets een tijdsbe-
lasting inhield, is besloten de variabelenlijsten voor de overige zaken niet voor te leg-
gen aan de rechercheurs. De variabelenlijst wordt in hoofdstuk 3 besproken.

Selectie van de fraudezaken
Zoals reeds besproken, is fraude niet gedefinieerd in het Wetboek van Strafrecht. Als 
gevolg hiervan worden fraudeurs voor uiteenlopende onderliggende strafbare feiten
vervolgd en veroordeeld. Dit brengt met zich mee dat fraudedelicten niet als zodanig 
worden geregistreerd, wat hun vindbaarheid enigszins bemoeilijkt. Uit enkele zoekac-
ties in OM-data8 en COMPAS9 bleek dat het niet mogelijk is om in een of meer be-
standen of systemen naar fraudezaken zoals gedefinieerd in deze studie te zoeken. In 
een vroeg stadium van het onderzoek bleek dat fraudeurs niet alleen voor de fraude 
kenmerkende feiten zoals valsheid in geschrift, oplichting of verduistering worden 
veroordeeld, maar ook voor witwassen of deelname aan een criminele organisatie die 
vaak als eerste feit genoemd worden. Daarom is gekozen voor een alternatieve zoek-
methode, namelijk een ‘sneeuwbalmethode’ gebaseerd op de oriënterende gesprekken 
met de deskundigen in de praktijk.

Deze methode kan namelijk uitkomst bieden voor de selectie wanneer er geen goed 
zicht is op de mogelijke respondenten of onderzoekseenheden. Door één of enkele 
individuen in het veld te benaderen en hen naar andere mogelijke respondenten of on-
derzoekseenheden te vragen, kan de steekproef groeien (Mortelmans, 2009). Voorts 
zijn in dit onderzoek via de betrokken rechercheurs bij de politie en/of de FIOD en/of 

8 Het Beleidsinformatiesysteem van het Openbaar Ministerie.
9 Communicatiesysteem Openbaar Ministerie Parket AdminiStratie.
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officieren van justitie bij een fraudezaak én de afdelingen veiligheidszaken10 van de 
banken de andere fraudezaken achterhaald. Echter, een van de risico’s van de toepas-
sing van deze selectiemethode is dat de bevraagde experts de selectie van de respon-
denten (in dit onderzoek de fraudezaken) kunnen beïnvloeden zodat de onderzoeker 
zaken bestudeert die hun voorkeur genieten of die zij nog helder in hun geheugen heb-
ben. Door het nemen van enkele (voorzorgs)maatregelen is getracht een mogelijke
ongewenste beïnvloeding van de selectie door de experts zoveel mogelijk te beperken. 
Bij de bankfraudezaken was er overigens weinig te kiezen, omdat er zo weinig van 
achterhaald kon worden. Het gevaar van beïnvloeding bij de keuze is daarom nihil (zie 
hierna: Aantal fraudezaken).

Beleggingsfraudezaken en faillissementszaken zijn breder gezaaid. Daaruit moest 
dus gekozen worden, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de spreiding 
van de kenmerken van de zaken. Ten eerste is bij de selectie ernaar gestreefd een 
evenwicht te houden tussen de zaken afkomstig van de FIOD en de politie. Ten tweede 
is ernaar gestreefd om de zaken ruimtelijk en naar diensteenheid te spreiden: functio-
neel en arrondissementsparketten en de laatste over het land gespreid. Tot slot is bij de 
keuze ook gelet op een spreiding over de tijd: de zaken stammen van uiteenlopende 
jaren, namelijk van 2002 tot 2012. Voorts zijn meerdere fraudezaken bestudeerd die 
nog niet in eerste aanleg gevonnist waren. Aangezien tijdens de afronding van dit on-
derzoek in twee zaken geen vonnis was geveld in eerste aanleg, zijn deze fraudezaken 
vervangen door andere zaken. Door het inbouwen van deze waarborgen is getracht een 
mogelijke sturing van de selectieproces door de experts tegen te gaan, zodat het resul-
taat van de bestudeerde opsporingsonderzoeken geen (vertekende) weerspiegeling is 
van de voorkeuren van de rechercheurs en officieren van justitie.

Aantal fraudezaken
De vraag over het aantal te bestuderen opsporingsonderzoeken per verschijningsvorm 
was bepalend voor het verloop van het onderzoek. Een van de doelen van het verken-
nende onderzoek was immers te achterhalen hoe omvangrijk de dossiers van de opspo-
ringsonderzoeken waren. Mede op grond van de inhoud én de omvang van de bestu-
deerde opsporingsonderzoeken is besloten om per verschijningsvorm van fraude 15 
opsporingsonderzoeken te bestuderen. Wat de inhoud en de omvang van deze opspo-
ringsonderzoeken betreft, werd na het verkennend onderzoek duidelijk dat een steek-
proef van 15 fraudezaken mogelijk tot ‘verzadiging’ van de data (Decorte & Zaitch, 
2009) zou leiden en dat de opbrengst van aanvullende fraudezaken niet zou opwegen 
tegen de nodige extra tijd.

10 Aangezien de namen van de afdelingen die binnen de vier grote Nederlandse banken zich met (de 
bestrijding van) fraude bezighouden verschillen, worden deze afdelingen in dit onderzoek teza-
men aangeduid als ‘veiligheidszaken’.

20



Inleiding

Of 15 fraudezaken per verschijningsvorm voldoende zou zijn om de onderzoeksvragen 
adequaat te kunnen beantwoorden, heeft de onderzoeker lange tijd beziggehouden. In 
criminologische onderzoeken staat de onderzoeker voor de keuze variërend van ‘breed 
en globaal’ tot ‘selectief en intensief’. Kruisbergen e.a. noemen in Georganiseerde 
criminaliteit in Nederland twee uiterste voorbeelden van het aantal te bestuderen objec-
ten: aan de ene kant het promotieonderzoek van Soudijn (2006) op basis van rechtsza-
ken naar mensensmokkel in de periode 1996-2003, waarbij 88 rechtbankdossiers zijn 
geanalyseerd. Aan de andere kant van het spectrum staat het promotieonderzoek van 
Klerks (2000) waarin één opsporingsonderzoek zeer uitgebreid en diepgaand is bestu-
deerd (Kruisbergen e.a., 2012). Aangezien de onderhavige studie kwalitatief van aard 
is en de bestudeerde opsporingsonderzoeken vrij omvangrijk waren, is wat het aantal 
onderzoeksobjecten betreft een middenweg gekozen; namelijk 45 fraudezaken, 15 per 
verschijningsvorm. Dit aantal werd groot genoeg geacht om de variaties in de drijfve-
ren en de modus operandi te kunnen ontdekken en tegelijkertijd is het aantal beperkt 
genoeg om een diepgaande studie en analyse van de afzonderlijke opsporingsonder-
zoeken en de betrokken fraudeurs mogelijk te maken (Decorte & Zaitch, 2009).

Grootschalige opsporingsonderzoeken – zoals ze bijvoorbeeld in de Monitor Geor-
ganiseerde Criminaliteit zijn bestudeerd – leveren volgens Van Gemert ‘een zeer gede-
tailleerd beeld op van de dagelijkse handel en wandel van de daders en hun sociale 
omgeving’ (Van Gemert, 2009, p. 165). Doordat in dergelijke opsporingsonderzoeken
informatie afkomstig uit verschillende bronnen gecombineerd wordt, leveren deze 
bronnen uitgebreide kennis op. Volgens Van Gemert komen politie en justitie door de 
combinatie van bronnen zoals onderschepte brieven en e-mails, afgeluisterde gesprek-
ken, waarnemingen van observatieteams, verhoren van verdachten, getuigen, slachtof-
fers enzovoort ‘heel dicht op de huid’ van daders te zitten. Derhalve kan een onderzoek 
als dat van Monitor Georganiseerde Criminaliteit (Kleemans e.a., 2002; Kruisbergen
e.a., 2012) op grond van de analyse van 40 opsporingsonderzoeken met betrekking tot 
uiteenlopende misdrijven zoals drugshandel, mensensmokkel, vrouwenhandel, fraude 
en witwassen veel zeggen over processen, aard en verscheidenheid van georganiseerde 
criminaliteit. Echter, op grond van dergelijke kwalitatieve onderzoeken kan moeilijk 
een uitspraak worden gedaan over bijvoorbeeld de omvang van dergelijke misdrijven 
(Van Gemert, 2009). 

Aangezien de onderhavige studie eerder over de totstandkoming, verloop en afloop 
van de fraude gaat, wordt 45 opsporingsonderzoeken voldoende geacht om de onder-
zoeksvragen over de modi operandi en de mogelijke drijfveren van de fraudeurs tegen 
de achtergrond van de criminologische theorieën te kunnen beantwoorden. Dit onder-
zoek gaat immers niet over de omvang van de fraude of fraudezaken: de verzamelde 
zaken vormen geen toevalstrekking uit een totale populatie om daar naar toe te genera-
liseren. De extrapolatieruimte is dus niet de hypothetische populatie van alle fraudeurs, 
maar de kleinere groep van de gedragingen die bij deze groep van fraudes te onder-
scheiden zijn.
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Bij de selectie van de opsporingsonderzoeken is naast de definiëring van de verschij-
ningsvormen als voorwaarde gesteld dat een veroordelende uitspraak van de rechter in 
eerste aanleg beschikbaar is. Hoewel er geen zicht was op het precieze aantal van dit 
soort opsporingsonderzoeken, werd in het verkennend onderzoek duidelijk dat het 
aantal fraudezaken dat voldeed aan de gestelde criteria niet veel groter zou zijn dan het 
aantal bestudeerde opsporingsonderzoeken. In het geval van bankfraude, lijkt het erop 
dat – voor zover bekend – alle beschikbare opsporingsonderzoeken over de periode van 
2002 tot 2012 zijn bestudeerd.

Daarnaast is nagegaan of de geselecteerde fraudezaken een gevarieerd beeld laten 
zien. Deze voorwaarde van diversiteit was bedoeld om – gezien onderzoekende instan-
tie (FIOD of politie), geslacht van de fraudeurs, aantal slachtoffers of omvang van de 
schade – een zo breed mogelijke selectie te maken. Immers, ondanks het feit dat dit 
onderzoek niet beoogde om de uitkomsten over fraudeurs, hun modi operandi en moge-
lijke drijfveren te generaliseren, is wel veel waarde gehecht aan de diversiteit van de 
bestudeerde fraudezaken. Vanzelfsprekend is ook in deze studie de afweging tussen de 
beschikbare tijd en budget en het aantal te bestuderen objecten aan de orde geweest.
Gezien de omvang van de te bestuderen bronnen plus de wens om de fraudezaken zo 
diepgaand mogelijk te bestuderen, was het praktisch onmogelijk om meer dan 15 op-
sporingsonderzoeken per verschijningsvorm mee te nemen.

In het geval van bankfraude is het niet gelukt om meer opsporingsonderzoeken te 
achterhalen dan 11 zaken voor de periode van 2002 tot 2012. Zelfs na herhaald navra-
gen bij de afdelingen veiligheidszaken van de vier grote Nederlandse banken (de ABN 
AMRO Bank, de Rabobank, de ING Bank en de SNS Bank) en navragen bij verschil-
lende politieregio’s is het niet gelukt meer opsporingsonderzoeken te achterhalen dan 
deze 11. Hiermee is het aantal bestudeerde opsporingsonderzoeken uitgekomen op 41.

Al met al lijkt een selectie van 41 opsporingsonderzoeken voldoende om conclusies 
te kunnen trekken met betrekking de modi operandi en de mogelijke drijfveren van de 
plegers van de drie verschijningsvormen van fraude, zonder deze conclusies naar de 
‘populatie van fraudeurs’ te extrapoleren. Dit heeft, zoals reeds gezegd, te maken met 
de diepgang en de omvang van de geraadpleegde bronnen per fraudezaak, waaronder 
vraaggesprekken met de betrokken rechercheurs en/of officieren van justitie.

Crimineel of niet?
In de onderhavige studie waren de opsporingsonderzoeken in alle bestudeerde fraude-
zaken ver gevorderd en op twee zaken na zijn de fraudeurs minimaal in eerste aanleg 
veroordeeld. In een zaak is de betrokken fraudeur – na het afronden van het opspo-
ringsonderzoek – ontslagen van alle rechtsvervolging omdat zij uit psychische over-
macht zou hebben gehandeld. Het bewijsmateriaal tegen deze bankfraudeur was duide-
lijk en zij heeft de fraude zowel bij de bank als bij de politie bekend. Hoewel in deze 
zaak de bankfraudeur niet aansprakelijk is geacht, is er juridisch gezien wel degelijk 
sprake van een strafbaar feit. De tweede zaak betrof een medewerker van de bank tegen 

22



Inleiding

wie overtuigend bewijsmateriaal aanwezig was dat de bankmedewerker onder valse 
voorwendselen (onterechte en te hoge provisies) de klanten had laten tekenen voor 
geldopnames. Deze zaak is echter afgedaan met een transactie onder de voorwaarde 
dat de fraudeur zijn werkgever schadeloos zou stellen. Hij heeft dan het verduisterde 
bedrag – inclusief verschuldigde rente – vergoed aan de bank en hiermee voldaan aan 
de transactievoorwaarden teneinde een strafrechtelijke vervolging te voorkomen. De 
vraag of de (ex)bankmedewerker betrokken bij deze laatste zaak als ‘fraudeur’ kan 
worden gezien, is in de loop van deze studie onderwerp van discussie geweest. Al snel 
bleek dat deze discussie al enkele decennia oud is en dat veel criminologen voor een 
dergelijke keuze komen te staan.

Hoewel de criminologie zich van oudsher voornamelijk bezig houdt met criminali-
teit gepleegd door de ‘onderkant’ van de samenleving (de klassieke straatcriminaliteit),
is de aandacht de laatste decennia aanzienlijk verschoven in de richting van de ‘boven-
kant’ van de samenleving. Witteboordencriminaliteit en fraude behoren tot de catego-
rieën van bovenwereldcriminaliteit die de aandacht kregen van Sutherland in de jaren 
’40 van de vorige eeuw. Het gaat bij deze vormen van misdaad voornamelijk om 
‘strafbaar of ander normovertredend gedrag gepleegd in de legale context van econo-
mische markten of bonafide en respectabele organisaties’ (Huisman, 2001, p. 74).

Sutherland typeerde witteboordencriminaliteit als criminaliteit gepleegd door een 
individu met respectabele en hoge sociale status in de hoedanigheid van de functie die 
het individu vervult. De tegenstelling tussen degenen die een ‘witte boord’ dragen en 
degenen die een ‘blauwe boord’ dragen, weerspiegelt het verschil in de sociale status 
van de betrokken individuen bij respectievelijk witteboordencriminaliteit en straatcri-
minaliteit (Sutherland, 1983). Deze tegenstelling werkt door in de vraag wanneer een 
wetschender als ‘crimineel’ moet worden aangemerkt. Volgens Sutherland wordt deze 
aanduiding bij witteboordencriminaliteit maar weinig gebruikt en wel op oneigenlijke 
gronden. Echter, de strikte scheiding tussen de ‘witte’ en de ‘blauwe boorden’ lijkt te 
zijn achterhaald. Mensen met een blauwe boord hebben in de loop der tijd, bijvoor-
beeld via hun ondernemingen, steeds meer economische en politieke invloed gekregen 
waardoor fraude in alle lagen van de maatschappij voorkomt (Van Duyne, 1988). Dit 
zou betekenen dat Sutherland’s strikte scheiding tussen criminaliteit gepleegd door de 
‘witte boorden’ en de ‘blauwe boorden’ niet meer letterlijk moet worden opgevat maar 
eerder als een ruwe scheiding tussen de ‘traditionele’ criminaliteit en andere op geld 
gerichte misdaad.

De definitie van Edelhertz (1970) van witteboordencriminaliteit, waarin hij eerder 
naar de misdrijven zelf en de bijbehorende modi operandi keek, was dan ook een door-
braak in deze discussie. Edelhertz definieerde witteboordencriminaliteit als ‘an illegal 
act or series of illegal acts committed by nonphysical means and by concealment or 
guile, to obtain money or property, or to obtain business or personal advantage’
(Edelhertz, 1970 in Weisburd e.a., 1991, p. 7). Deze omschrijving van Edelhertz is een 
delict-georiënteerde definitie van witteboordencriminaliteit, waar veel verschijnings-
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vormen van fraude onder vallen. Deze vormen van criminaliteit kunnen namelijk ook 
door mensen zonder ‘witte boorden’ worden gepleegd. Zo hebben Weisburd e.a. 
(1991) in hun studie naar de criminele antecedenten van witteboordencriminelen, de 
plegers van acht vormen van witteboordencriminaliteit bestudeerd. Naast beleggings-
fraude en bankfraude onderscheidden Weisburd en anderen belastingfraude, verzeke-
ringsfraude, kredietfraude, postfraude, corruptie en antitrust schending. Van deze acht 
vormen van witteboordencriminaliteit zijn veelal corruptie en antitrust voorbehouden 
aan mensen met ‘witte boorden’.

De discussie onder criminologen over wie wel of geen ‘crimineel’ is of als zodanig
dient te worden aangemerkt, is niet nieuw. Zo schreef Tappan in 1947: ‘alleen degenen 
die als zodanig door een rechter zijn veroordeeld, zijn criminelen’ (Tappan, 1947,
p. 100). Hij schreef dit in reactie op een eerder pleidooi van Sutherland in 1945 om
– waar het om witteboordencriminelen ging – criminologisch onderzoek te doen naar 
deze groep overtreders van sociale normen al voordat zij door een rechter zijn veroor-
deeld. Anders zouden – gezien de aard van witteboordencriminaliteit en de hoge posi-
ties van de plegers daarvan – hun misdadige handelingen moeilijk als zodanig worden 
gekenmerkt, onderkend en gestraft (Sutherland, 1945). Sutherland interpreteerde het 
begrip criminaliteit dan ook ruimer dan bedoeld in het kader van het strafrecht. Gezien 
hun hoge sociale status en invloed, kunnen deze normovertredende individuen moeilijk 
via het strafrecht worden aangepakt. Gelet op de bestaande moeizame en vaak zelfs 
afwezige strafrechtelijke aanpak zouden privaatrecht en bestuursrecht een uitkomst 
kunnen bieden voor datgene dat geen strafrechtelijk gevolg heeft. Maar volgens Su-
therland gaat het hier om regelovertreding en criminaliteit, ondanks het feit dat de 
normovertredende handelingen van een individu buiten het strafrecht vallen. Deze 
normovertredende handelingen ‘voldoen aan de criteria die in het algemeen worden 
gehanteerd om van misdaden te spreken’ (Huisman, 2001, p. 75) maar worden niet via 
het ‘commune strafrecht’ afgehandeld en worden derhalve niet gezien als misdrijven. 
Sutherland vond het dan ook onvermijdelijk dat deze normovertredende handelingen 
als misdrijven werden gezien en bij criminologische onderzoeken werden betrokken.

Deze discussie is nog steeds actueel, ook in de onderzoeken naar criminaliteit in 
Nederland. Zo worstelden ook de onderzoekers bij de opstelling van Georganiseerde 
criminaliteit in Nederland met de vraag of je alleen zaken kan bestuderen waarin een 
rechter – het liefst onherroepelijk – een uitspraak heeft gedaan (Kruisbergen e.a., 2012; 
Kleemans e.a., 2002). Als onderzoeken naar criminaliteit alleen op basis van onherroe-
pelijke strafrechtelijke uitspraken zouden worden uitgevoerd, dan was de gebruikte 
informatie mogelijk niet meer actueel omdat het vaak jaren kan duren voordat een 
strafzaak onherroepelijk is. Daarom hebben de onderzoekers naar de ‘hardheid’ van het 
onderzoeksmateriaal gekeken en hebben vastgesteld dat alleen zaken kunnen worden 
meegenomen die ‘voor de rechter worden gebracht; zaken waarbij het Openbaar Mi-
nisterie kiest voor een andere afhandeling van de zaak (transactie, fiscale aanpak, et 
cetera); en zaken waarbij er een duidelijk aanwijsbare reden is – anders dan gebrek 
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aan bewijs – om niet te vervolgen (bijvoorbeeld: overlijden van de verdachte)’ (Kruis-
bergen e.a., 2012, p. 50). Daarom is er in de studies Georganiseerde criminaliteit in 
Nederland voor gekozen om recent afgesloten opsporingsonderzoeken te analyseren
waarin voldoende bewijs is vergaard om de verdachten te vervolgen. De onderzoekers 
stellen dat zij door de selectie en analyse van de opsporingsonderzoeken geen juridisch 
oordeel vellen over (het gedrag van) de verdachten. Dat laten zij aan de rechter over en 
zij doen ‘slechts’ wetenschappelijk onderzoek naar het verzamelde bewijsmateriaal 
(Kruisbergen e.a., 2012).

In de studies naar de georganiseerde misdaad wordt vanaf het eerste onderzoek 
(Van Duyne e.a., 1990) gesproken van gradaties in de ‘hardheid’ van informatie af-
komstig uit de opsporingsonderzoeken. Zo worden CIE-informatie en beschrijvingen 
van criminele samenwerkingsverbanden – veelal in projectvoorstellen ten aanzien van 
het wel of niet starten van een strafrechtelijk onderzoek – gezien als hypothetisch. Ver-
geleken hiermee is de informatie vergaard in een tactisch onderzoek een stuk ‘harder’ 
omdat dan uit de telefoontaps, observaties en andere opsporingsmiddelen zou kunnen 
blijken of deze hypothesen ook daadwerkelijk op waarheid berusten. Uit de praktijk 
van opsporing blijkt namelijk dat er af en toe grote verschillen kunnen zitten in de 
‘hardheid’ van de informatie tussen wat men aanvankelijk denkt en wat men in de loop 
van het opsporingsonderzoek ontdekt (Kruisbergen e.a., 2012; Kleemans e.a., 2002). 

Gezien de hiervoor weergegeven discussies, is aldus besloten om beide interne 
fraudezaken bij banken waar geen rechterlijke veroordeling aan ten grondslag lag mee
te nemen in de onderhavige studie, omdat aan de feiten ook op formele gronden niet 
getwijfeld hoefde te worden. Dit houdt in dat het bewijsmateriaal omtrent de verduiste-
ring van het geld door deze twee bankmedewerkers ‘hard’ was. Het feit dat het Open-
baar Ministerie, omwille van andere redenen dan het ontbreken van bewijsmateriaal, 
voor een andere afhandeling heeft gekozen dan de zaak voor de rechter te brengen, 
doet niets af aan het gegeven dat de bankmedewerker de fraude heeft gepleegd. Daar-
naast was er ook nog een praktisch argument om deze twee zaken niet uit te sluiten. 
Opsporingsonderzoeken naar bankfraude waar een uitspraak van de rechter in eerste 
aanleg beschikbaar was, waren namelijk schaars (Kabki e.a., 2013 en Van Och, 2010). 

1.4.3 Vraaggesprekken

Uit het verkennende onderzoek bleek dat een vraaggesprek met de betrokken recher-
cheurs of de officieren van justitie zeer waardevolle informatie zou opleveren over de 
fraudeur, de fraudezaak en de context waarin de fraude heeft plaats gevonden. Om die 
reden zijn vraaggesprekken gevoerd met de rechercheurs van politie of FIOD en offi-
cieren van justitie.

Op zes bankzaken na, zijn er vraaggesprekken gevoerd met minimaal één betrokken 
rechercheur bij de bestudeerde fraudezaken. Bij zes bankzaken zijn geen vraagge-
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sprekken gevoerd om drie redenen: ten eerste waren enkele fraudezaken zodanig een-
voudig en duidelijk dat een vraaggesprek overbodig leek, ten tweede waren enkele 
fraudezaken bovendien zo oud (en tegelijkertijd eenvoudig) dat een vraaggesprek met
de rechercheurs weinig zinvol zou zijn en tot slot waren enkele betrokken rechercheurs 
al geruime tijd niet meer werkzaam bij de politie en daardoor moeilijk traceerbaar. 

In drie zaken van beleggingsfraude en twee zaken van faillissementsfraude zijn per
bestudeerde fraudezaak twee rechercheurs gesproken. In een aantal relatief omvangrij-
ke fraudezaken zijn naast de vraaggesprekken na het bestuderen van een dossier ook 
inleidende gesprekken gevoerd met de betrokken rechercheurs. Deze gesprekken waren 
bedoeld om kennis te maken met de fraudezaak teneinde de weg in het dossier beter te 
vinden. Daarnaast zijn in zeven fraudezaken ook vraaggesprekken gevoerd met de
betrokken officieren van justitie. Het betrof vier beleggingsfraudezaken en drie zaken 
van faillissementsfraude. Tot slot zijn er ook gesprekken gevoerd met de medewerkers 
van de afdelingen veiligheidszaken van de vier grote Nederlandse banken (de ABN 
AMRO Bank, de Rabobank, de ING Bank en de SNS Bank). Deze gesprekken lever-
den informatie op over het aangiftebeleid van de banken, misdrijven waar ze slachtof-
fer van waren geworden en de afzonderlijke bestudeerde fraudezaken.

Geen daderinterviews
Mede naar aanleiding van de uitkomsten van het verkennende onderzoek is besloten af 
te zien van het interviewen van fraudeurs betrokken bij de bestudeerde fraudezaken. 
Hoewel het bevragen van de fraudeurs zelf over hun mogelijke beweegredenen op het 
eerste gezicht een voor de hand liggende keuze lijkt, is om de onderstaande redenen 
hiervan afgezien.

Ten eerste is het, mede gezien de strenge procedures voor het benaderen van ver-
oordeelde fraudeurs omwille van hun privacy, vrijwel onmogelijk om hiervoor toe-
stemming van de Minister van Veiligheid en Justitie te verkrijgen. De tweede overwe-
ging betreft de bereidheid van veroordeelde fraudeurs om mee te werken aan dit onder-
zoek. De veroordeelden die nog gedetineerd zijn, zouden eerder bereid zijn mee te 
werken aan een interview ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek dan de zich op 
vrije voeten bevindende daders (Brookman, 2010). Om hieraan mee te werken, zouden 
eerstgenoemden uiteenlopende redenen hebben: van tijdverdrijf tot het verhogen van 
de kans op een vervroegde vrijlating wegens goed gedrag of medewerking aan weten-
schappelijk onderzoek (Copes & Hochstetler, 2010). Uit een navraag bij de Dienst 
Justitiële Inrichtingen bleek overigens dat er nauwelijks fraudeurs betrokken bij de 
onderzochte zaken in deze studie vastzaten. Echter, uit een inventarisatie op basis van 
41 onderzochte fraudezaken, waar in de praktijk meerdere verdachten bij betrokken 
waren, bleek namelijk dat slechts één persoon nog vastzat. Dit betekende dat het inter-
viewen van de betrokken fraudeurs in detentie geen optie meer was.

Een derde argument heeft betrekking op de betrouwbaarheid van de mogelijke ant-
woorden die veroordeelde fraudeurs zouden geven. Het is de vraag of zij de waarheid 
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zullen spreken of, sterker nog, de waarheid nog kennen. De kans is namelijk groot dat 
betrokkene achteraf zijn gedrag gaat rationaliseren in plaats van te vertellen waarom en 
hoe hij is overgegaan tot fraude. Meestal kennen de daders de aanvankelijke drijfveren
zelf helemaal niet meer (Bernasco (ed.), 2010; Elffers, 2010; Dodd, 2001).

Ten vierde onderscheiden veel witteboordencriminelen zich van andere criminelen 
door geen berouw te tonen en waarbij zij ertoe neigen de verantwoordelijkheid voor 
hun daden te ontkennen of te ontlopen door de schuld op anderen af te wenden 
(Weisburd e.a., 1991; Friedrichs, 2010; Shover & Hunter, 2010). Deze daders ontken-
nen vaak dat ze iets hebben misdaan. Het ligt veelal aan de politie, de FIOD of de rech-
ters dat zij ten onrechte worden beschuldigd of zelfs zijn veroordeeld.11 De vraag is 
dan of het zin heeft om een fraudeur te interviewen over zijn drijfveren als hij ontkent 
te hebben gefraudeerd of anderszins zichzelf voor de werkelijkheid heeft afgesloten.

Tot slot speelde ook het gebrek aan de benodigde tijd ook een rol. Gezien de om-
vang van de bestudeerde strafrechtelijke onderzoeken, de aanvullende informatiebron-
nen en de vraaggesprekken met de rechercheurs, officieren van justitie en de medewer-
kers van veiligheidszaken van de banken, was het – gezien de tijd – niet mogelijk om 
ook daders te interviewen. Hoewel het bevragen van de betrokken fraudeurs bij de 
bestudeerde fraudezaken bij de aanvang van het onderhavige onderzoek een van de 
wensen van de onderzoeker was, is omwille van deze vijf – niet alleen praktische maar 
ook inhoudelijke – argumenten hiervan afgezien. 

1.4.4 Overige bronnen

Naast de dossiers van de opsporingsonderzoeken en de vraaggesprekken met de be-
trokken rechercheurs, officieren van justitie en medewerkers van de afdelingen veilig-
heidszaken van de banken, zijn enkele aanvullende bronnen geraadpleegd. Zo zijn alle
uitspraken van de rechters in eerste aanleg inzake de betrokken fraudeurs bestudeerd. 
Deze uitspraken waren interessant omdat daarin naast de strafbare feiten waarvoor de 
fraudeurs zijn veroordeeld en de hoogte van de straffen ook de motivering van de be-
slissingen van de rechtbanken waren terug te vinden. In één zaak van bankfraude was 
geen uitspraak gedaan door een rechter. De fraudeur is niet voor de rechter verschenen 
omdat in deze zaak voor een OM-afhandeling is gekozen. De zaak is namelijk afge-
daan met een transactie. 

Daarnaast zijn, na de afronding van het dossieronderzoek, de Uittreksels Justitiële 
Documentatie voor alle fraudeurs in de 41 fraudezaken bestudeerd. Deze informatie 
leek relevant om inzicht te krijgen in het strafrechtelijke verleden van de fraudeurs en 
de afloop van de zaak. Voor zover beschikbaar, zijn ook de oude en/of nieuwe media-

11 Deze argumenten staan bekend als de neutralisatietechnieken, waar in paragraaf 2.4 verder op 
wordt ingegaan.
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berichten over de afzonderlijke fraudezaken of de betrokken fraudeurs bestudeerd. De 
inhoud van deze mediaberichten liep sterk uiteen van de ‘ontdekking van de fraude’ 
door een journalist tot berichtgeving over de zitting bij de rechtbank en interviews met 
slachtoffers.12 In vier bestudeerde fraudezaken heeft de onderzoeker de zittingen bij de 
rechtbank als belangstellende bijgewoond. Deze leverden informatie op uit monde van 
de fraudeurs, hun advocaten, de officieren van justitie, de slachtoffers maar ook de 
rechters. Tot slot is in een van de fraudezaken deelgenomen aan de doorzoeking bij de 
fraudeur. Deze deelname vond plaats in het verkennend onderzoek en was bedoeld om 
vertrouwd te raken met de wijze waarop een dergelijke doorzoeking plaatsvindt en om 
te bezien welke aanwijzingen dit zou kunnen geven van de levenssfeer van de fraudeur.

1.4.5 Anonimiteit en herleidbaarheid

Een voorwaarde van het college van procureurs-generaal voor het verlenen van toe-
stemming voor het dossieronderzoek was het anonimiseren van de onderzoeksdata en 
het (aldus) niet-herleidbaar maken van de betrokken personen. Het spreekt voor zich 
dat de namen van de natuurlijke personen en rechtspersonen in alle bestudeerde frau-
dezaken zijn geanonimiseerd. Desondanks leken met name de weergave van de beleg-
gingsfraudezaken herleidbaar te zijn. Dit kwam doordat enkele beleggingsfraudezaken
herhaaldelijk in de media zijn genoemd, soms met de namen van de fraudeurs, hun 
leeftijden, de omvang van de fraude, het aantal slachtoffers, het (beleggings)product 
waarmee is gefraudeerd en tot slot de opgelegde gevangenisstraffen in deze fraudeza-
ken. Bij de overige verschijningsvormen is dat minder het geval. In de loop van het 
onderzoek werd duidelijk dat er enkele kenmerken waren die tot herleidbaarheid van 
de betrokken personen bij de fraudezaken zouden kunnen leiden. In de mediaberichten 
over enkele beleggingsfraudezaken zijn een of meer van deze zes kenmerken genoemd,
waardoor herleidbaarheid van de fraudeurs werd vergemakkelijkt.

Om dit probleem op te lossen, is gekozen voor ruime categorieën van de leeftijden 
van fraudeurs, de omvang van de fraude, het aantal slachtoffers, de beleggingspro-
ducten en de opgelegde gevangenisstraffen. Daarnaast zijn naast de namen van de 
fraudeurs ook de opgelegde straffen zodanig aangepast dat ze niet overeenkomen met 
de berichtgeving in de media maar wel een overeenkomstige orde van grootte hadden.
Desondanks kan gelet op de overige unieke kenmerken van de fraudezaken niet wor-
den uitgesloten dat ze herleidbaar zouden zijn. Feit blijft dat enkele beleggingsfraude-
zaken zeer uniek zijn en nauwelijks volledig niet-herleidbaar gemaakt kunnen worden. 
Bij de faillissementsfraudezaken zijn naast de voornamen van de fraudeurs ook de 
omvang van de fraude en de leeftijd van de fraudeurs in categorieën weergegeven. Bij 

12 Omwille van de mogelijke herleidbaarheid van de betrokken fraudeurs (zie subparagraaf 1.4.5), is 
niet naar deze mediaberichten verwezen.
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de bankfraudezaken zijn de voornamen van de fraudeurs aangepast en hun leeftijden en 
omvang van de fraude in categorieën weergegeven.

Hoewel de berichtgeving in de media over de bestudeerde fraudezaken of de be-
trokken fraudeurs zeer waardevol bleek, is in dit onderzoek nauwelijks naar deze be-
richten verwezen. Door deze bronnen niet te gebruiken, wordt het risico op herleid-
baarheid van de betrokkenen kleiner. Dit geldt in zekere zin ook het gebruik van citaten 
uit de rechterlijke uitspraken in de bestudeerde fraudezaken.

Om te bepalen of – ondanks deze stappen in de richting van verdergaand anonimi-
seren – de anonimiteit van de fraudeurs niet is geschonden, is hoofdstuk 4 (empirische 
bevindingen over beleggingsfraudezaken) voorgelegd aan het college van procureurs-
generaal. Het college is van mening dat door de hiervoor genoemde maatregelen is 
voldaan aan het vereiste om de anonimiteit van de betrokkenen te waarborgen. Door 
het college van procureurs-generaal is echter ook een kanttekening geplaatst bij de 
citaten uit de brieven en e-mails van de fraudeurs en slachtoffers. Deze betrokkenen
zouden immers eigen brieven en e-mails en daarmee ook de fraudezaken kunnen her-
kennen. Het is echter niet de ambitie geweest om de fraudezaken zodanig te anonimise-
ren dat zelfs de fraudeurs en slachtoffers de zaak niet zouden herkennen. Een dergelijk 
vergaand anonimiseren zou namelijk geweld doen aan het onderzoeksmateriaal. Dit 
betekent dat niet kan worden uitgesloten dat deze betrokkenen de bestudeerde fraude-
zaken alsnog herkennen.

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de bestaande studies naar fraude en 
fraudeurs en wordt gekeken naar de criminologische theorieën die mogelijk inzicht 
kunnen verschaffen in de werkwijzen van de fraudeurs betrokken bij de bestudeerde 
fraudezaken. In hoofdstuk 3 wordt de opgestelde variabelenlijst gepresenteerd die lei-
dend is geweest voor de dataverzameling. In hoofdstukken 4, 5 en 6 worden de empiri-
sche bevindingen van respectievelijk beleggingsfraude, faillissementsfraude en bank-
fraude weergegeven, waarin de totstandkoming, verloop, afloop van de fraude en de 
naspeurbaarheid van het buitgemaakte geld wordt uiteengezet. In hoofdstuk 7 worden 
de totstandkoming van de fraude en de werkwijzen van de daders van de drie verschij-
ningsvormen besproken en met elkaar vergeleken. In hoofdstuk 8 wordt nagegaan in 
hoeverre het mogelijk is gebleken om op grond van de verzamelde empirische data de 
drijfveren van deze drie groepen daders inzichtelijk te maken. Daarbij worden – voor 
zover mogelijk – de onderkende drijfveren van deze fraudeurs met elkaar vergeleken.
Dit boek wordt afgesloten met de samenvattende conclusies en aanknopingspunten 
voor preventie, opsporing en vervolging van fraude.
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2 De criminologie van de fraude

2.1 Inleiding

Enkele begrippen zoals fraude, witteboordencriminaliteit, beleggingsfraude, faillisse-
mentsfraude en bankfraude zijn in het voorgaande hoofdstuk geïntroduceerd. In dit 
hoofdstuk wordt nagegaan welke toepasselijke criminologische theorieën er zijn en op 
welke wijze zij licht kunnen werpen op de modi operandi van fraudeurs. Daarnaast 
worden de beschikbare studies over de beweegredenen van fraudeurs en witteboorden-
criminelen besproken. De keuze voor criminologische theorieën als analysekader is 
gemaakt omdat de hoofdonderwerpen van deze studie, namelijk de werkwijzen van 
fraudeurs bij uitstek criminologische vraagstukken zijn (Friedrichs, 2010). Het feit dat 
criminologen zich van oudsher bezig houden met de hoe- en de waarom-vraag op het 
gebied van misdaad, rechtvaardigt de inzet van criminologische theorieën in deze stu-
die (zie verder paragraaf 2.2). Aan de hand van de bestanddelen van deze theorieën 
wordt toegewerkt naar een analysemodel om inzicht te krijgen in de modi operandi van 
fraudeurs. Van de criminologische theorieën en hun bijdrage en/of tekortkomingen in 
het geven van verklaringen voor of inzichten in de werkwijzen van fraudeurs wordt 
eerst een beknopt overzicht gegeven. Vervolgens worden twee theorieën uitgebreider 
besproken waarvan verondersteld wordt dat zij een verklaring kunnen bieden voor de 
totstandkoming, verloop en afloop van de onderzochte fraudezaken. Dit zijn de routine
activiteitenbenadering en de rationele keuzebenadering. Deze veronderstelling berust
op de hiervoor besproken studies, de voorlopige bevindingen van het verkennend on-
derzoek alsmede de bespreking van deze onderzoeken met betrokken rechercheurs en 
officieren van justitie. 

2.2 De hoe- en waarom-vraag

De meest voor de hand liggende vraag in de ‘traditionele’ criminologische studies is de 
waarom-vraag, waarbij wordt nagegaan waarom mensen (bepaalde vormen van) mis-
daad plegen. Daarnaast is er de hoe-vraag betreffende de aard en de wijze van plegen. 
Deze vraag heeft lange tijd op de achtergrond gestaan: de meeste criminologische theo-
rieën richten zich met name op het ontstaan van crimineel gedrag. De laatste tijd neemt 
de belangstelling voor de hoe-vraag toe omdat een antwoord op deze vraag eveneens 
bijdraagt aan het begrijpen en verklaren van de uitvoering van crimineel gedrag (Ber-
nasco, 2007). 
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Hoewel het voor de analyse van het verschijnsel fraude goed is om de beweegredenen 
en de pleegwijze te scheiden, is het moeilijk om een antwoord te geven op de hoe-
vraag zonder de waarom-vraag aan de orde te stellen en wellicht te beantwoorden. 
Zoals later in dit hoofdstuk zal worden besproken, kunnen fraudeurs uiteenlopende 
drijfveren hebben om te frauderen. Deels afhankelijk van de drijfveer van de dader 
wordt een modus operandi ‘gekozen’ of een weg naar de te plegen feiten bewandeld. 
Wanneer een fraudeur tot doel heeft om zoveel mogelijk geld te vergaren en dit ver-
volgens elders te investeren, zal hij op een manier te werk gaan die bewerkstelligt dat 
zijn identiteit verhuld en/of zijn buitgemaakt vermogen onzichtbaar blijft of goed wordt 
witgewassen. Het doel van deze ‘vooruitdenkende fraudeur’ is namelijk vermogen of 
inkomsten te verwerven zonder dat deze voor de buitenwereld, met name de autoritei-
ten, zichtbaar worden. Daarom wordt het vermogen niet ‘tentoongesteld’ en ook niet 
op een zichtbare wijze uitgegeven aan bijvoorbeeld statusverhogende zaken, tenzij 
noodzakelijk voor het plegen van het misdrijf. Ook zijn er fraudeurs die tot doel heb-
ben zichzelf (financieel) succesvoller te laten overkomen dan ze in werkelijkheid zijn. 
Ze willen namelijk dat de buitenwereld ‘ziet’ hoe goed zij zijn in het vergaren van 
inkomsten en/of vermogen en in het ‘onbekommerd’ uitgeven daarvan (Roest, 2009).
Hun ‘succes’ moet zichtbaar zijn. Derhalve wordt het vermogen ‘tentoongesteld’ en 
uitgegeven aan zichtbare bezittingen en activiteiten, hetgeen overeenkomt met de aan-
vankelijke beweegredenen voor het plegen van fraude, namelijk aanzien en status. 
Vanwege deze verwevenheid zal alleen een antwoord op zowel de hoe- als de waarom-
vraag helpen de fraude en het gedrag van fraudeurs te begrijpen.

Opmerkelijk is dat alle beschikbare theorieën, waarin getracht is een antwoord te 
geven op de waarom-vraag en deels ook de hoe-vraag, alle vormen van misdaad bin-
nen hun eigen specifieke raamwerk proberen te begrijpen en te verklaren (Lissenberg 
e.a., 2001). Gelet op de verscheidenheid van de onderliggende verschijnselen, lijkt dit 
uiterst moeilijk. Een geslaagde theorie die de totstandkoming van overvallen kan ver-
klaren hoeft immers nog geen geslaagde theorie voor het verklaren van de totstandko-
ming van fraude te zijn. Niet alleen kunnen de verschijningsvormen van misdaad in het 
algemeen sterk uiteenlopen, maar ook zijn de plegers van diverse vormen van witte-
boordencriminaliteit zeer heterogeen waardoor de bestudering van de afzonderlijke 
verschijningsvormen onvermijdelijk lijkt (Friedrichs, 2010; Weisburd e.a., 1991).

Waar het om het verklaren en begrijpen van crimineel gedrag gaat, zijn verschillen-
de theorieën voorhanden die tot verschillende en soms zelfs tegenstrijdige verklaringen 
voor hetzelfde verschijnsel komen. Voor deze tegenstrijdigheden zijn meerdere rede-
nen te bedenken. De eerste reden is dat de criminologie geen op zichzelf staande we-
tenschap is en dat ‘criminologische’ verklaringen hun oorsprong in andere disciplines 
vinden. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er grote verschillen bestaan tussen 
de psychologische, biologische, sociologische, antropologische en economische bena-
deringen van crimineel gedrag en criminaliteit. De tweede reden heeft betrekking op 
het abstractieniveau waarop getracht wordt criminaliteit te bestuderen. Zo zijn er theo-
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rieën die op macroniveau naar criminaliteit kijken en daardoor minder of nauwelijks 
oog hebben voor de persoonlijke kenmerken van de daders. Daartegenover staan de 
theorieën die op microniveau naar de kwestie kijken waardoor ze meer oog hebben 
voor de persoon van de pleger en minder of geen aandacht schenken aan de sociale 
structuren.

De laatste, wellicht de belangrijkste, reden voor het uiteenlopen van verklaringen is 
echter filosofisch van aard. Deze reden is het gevolg van het verschil tussen de ‘klas-
sieke’ en ‘positivistische’ criminologie en de wijze waarop ze naar criminaliteit, crimi-
nelen en crimineel gedrag kijken. De ‘klassieke criminologie’ gaat uit van een indeter-
ministische benadering van criminaliteit, wat inhoudt dat mensen over een vrije wil
beschikken (Kubrin e.a., 2009; Williams & McShane, 2010; Van Dijk e.a., 2011). Dit 
impliceert dat het plegen van misdrijven een bewuste oftewel rationele keuze van men-
sen is. Mensen zijn, althans volgens deze stroming van criminologie, hedonistisch 
waardoor hun gedrag erop gericht is het genot (winst) te maximaliseren en leed (kos-
ten) te minimaliseren. De oplossing voor het criminaliteitsprobleem zou dan ook in
afschrikking en straffen dienen te worden gezocht (Van Dijk e.a., 2011). Hoe waar-
schijnlijker en hoger de straffen, hoe kleiner de kans dat mensen de wet overtreden. 
Een hogere straf verhoogt namelijk de kosten die het gedrag met zich meebrengt, 
waardoor het onaantrekkelijker wordt om een misdrijf te plegen. Aanhangers van deze 
benadering zijn voornamelijk filosofen en sociale reformisten.

Tegenover de ‘klassieke criminologie’ staat de ‘positivistische criminologie’, die 
eerder uitgaat van een deterministische benadering voor de bestudering van (crimineel)
gedrag (Williams & McShane, 2010). Volgens de deterministische benadering be-
schikken mensen nauwelijks over een vrije wil en is hun gedrag een gevolg van allerlei 
processen waar ze weinig of geen invloed op hebben. De aanhangers van de indetermi-
nistische benadering bestrijden dit uitgangspunt en vinden dat er wel degelijk ruimte is 
voor een eigen wil en dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun gedrag (Kubrin e.a., 
2009; Williams & McShane, 2010). Daartegenover pogen de aanhangers van ‘positi-
vistische criminologie’ (voornamelijk bèta-wetenschappers, wiskundigen en artsen), 
met behulp van natuurwetenschappelijke methoden positieve factoren te onderscheiden 
die mensen ertoe bewegen misdrijven te plegen (Van Dijk e.a., 2011). Positivisten zien 
het (crimineel) gedrag, als een gevolg van biologische kenmerken, psychologische 
kenmerken of sociale omgeving van individuen. Aanhangers van ‘positivistische cri-
minologie’ zien de oplossing voor de criminaliteitsproblematiek in wetenschappelijke 
behandelingen en rehabilitatie van de daders (Williams & McShane, 2010).

Een strikte indeling van alle criminologische benaderingen in een van deze twee 
stromingen lijkt een moeilijke opgave omdat in de loop der tijd en met name bij de 
moderne varianten van de theorieën deze scheiding niet altijd even zichtbaar is. Deson-
danks kan worden gesteld dat de rationele keuzebenadering, gelegenheidsbenaderin-
gen, situationele benadering en routine activiteitenbenadering onder de ‘klassieke cri-
minologie’ vallen. Biologische, psychologische, neurologische, controle en spannings-
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benaderingen behoren eerder tot ‘de positivistische criminologie’. Welke van deze 
benaderingen binnen de criminologie beter in staat zijn een verklaring te geven voor 
fraude en witteboordencriminaliteit, wordt later in dit hoofdstuk besproken. Alvorens 
in te gaan op deze criminologische theorieën, wordt eerst kort stil gestaan bij de ver-
schillen tussen witteboordencriminelen en ‘traditionele’ criminelen.

2.3 Witteboordencriminelen versus ‘traditionele’ criminelen

Dat witteboordencriminelen en fraudeurs in vele opzichten verschillen van ‘traditione-
le’ criminelen, blijkt uit diverse studies.13 Deze verschillen zijn voor een deel toe te 
schrijven aan de aard van de misdrijven zelf. Echter de waargenomen verschillen tus-
sen de witteboordencriminelen en ‘traditionele’ criminelen hebben deels ook te maken 
met de gehanteerde definitie van witteboordencriminaliteit, blijkt uit de studie van 
Ragatz & Fremouw (2010). Zij hebben na een analyse van tien studies naar psycholo-
gische profielen van witteboordencriminelen gezien dat het niet verbazingwekkend is 
dat uit de meeste studies blijkt dat deze groep criminelen voornamelijk man, blank, op 
leeftijd, werkzaam, goed opgeleid is en nauwelijks een criminele voorgeschiedenis
heeft. Volgens Ragatz & Fremouw heeft dit voor een groot deel te maken met de defi-
niëring van witteboordencriminaliteit in deze studies. Deze is, in overeenstemming met
de definitie van Sutherland, veelal dader-georiënteerd geweest waardoor een vertekend 
beeld van de gehele populatie is ontstaan.14 Ragatz & Fremouw komen dan ook tot de 
gevolgtrekking dat toekomstige studies naar witteboordencriminelen de afzonderlijke 
verschijningsvormen daarvan als uitgangspunt moeten nemen en niet enkel de daders.

Uit de studie van Piquero en Benson (2004) blijkt dat witteboordencriminelen, te-
gen de verwachting van velen, niet noodzakelijkerwijs welvarend of invloedrijk zijn 
maar eerder tot de middenklasse behoren. Zij zouden in die hoedanigheid dan een nor-
male baan en een bescheiden inkomen hebben en een gemiddelde kantoorbaan hebben 
of als kleine ondernemers hun brood verdienen (Ragatz e.a., 2012; Ragatz & Fremouw, 
2010). In tegenstelling tot bijvoorbeeld straatcriminaliteit, zijn er voor het plegen van 
witteboordencriminaliteit geen fysieke vaardigheden nodig (Weisburd e.a., 1991). Het 
kunnen lezen, schrijven, formulieren invullen, redelijk kunnen presenteren en jezelf 
kunnen verkopen, is al genoeg om vele vormen van witteboordencriminaliteit te plegen. 
Hierdoor is het plegen van witteboordencriminaliteit niet (meer) voorbehouden aan 
mensen met ‘witte boorden’. Sterker nog zijn deze vormen van misdaad niet voorbe-

13 Zie bijvoorbeeld: Ragatz & Fremouw, 2010, Weisburd e.a., 1991, Stadler & Benson, 2012 en 
Piquero & Benson, 2004.

14 Zie paragraaf 1.1 en subparagraaf 1.4.2 voor een bespreking van de dader-georiënteerde en delict-
georiënteerde definitie van witteboordencriminaliteit volgens respectievelijk Sutherland en Edel-
hertz.
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houden aan commerciële instellingen en overheden, maar komen ook voor in maat-
schappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties (Greenlee e.a., 2007). Hoewel 
vrijwel iedereen in staat is een of meer vormen daarvan te plegen, zijn er volgens enke-
le studies (waaronder Weisburd e.a., 1991) wel duidelijke verschillen tussen deze 
groep wetsovertreders en de ‘traditionele’ criminelen.

Deze verschillen lopen uiteen van leeftijd, sociale klasse, etniciteit tot de verdedi-
gingsstrategie na de ontdekking van het misdrijf. Zo schrijft Friedrichs (2010) dat wit-
teboordencriminelen over het algemeen ouder zijn dan de ‘traditionele’ criminelen.
Bovendien is het aandeel van de daders uit de hogere sociale klassen groter bij witte-
boordencriminaliteit. Daarnaast zijn etnische minderheden ondervertegenwoordigd in 
de witteboordencriminaliteit terwijl ze in de ‘traditionele’ criminaliteit juist weer over-
vertegenwoordigd zijn. Wellicht zit het grootste verschil tussen deze twee categorieën 
daders in hun verdedigingsstrategieën. Zo lijken de witteboordencriminelen in een veel 
eerder stadium hun advocaten te betrekken bij hun verdediging in een eventuele straf-
zaak. Bij het geringste vermoeden van de start van een opsporingsonderzoek, schakelen 
zij een advocaat in en bereiden zich goed voor op de verdediging. Deze verdediging 
kan ook bestaan uit onderhandelingen met de autoriteiten ter voorkoming van een straf-
rechtelijke vervolging, verstrekken van informatie in ruil voor een betere ‘behandeling’ 
of strafvermindering en tot slot het treffen van schikkingen met de officieren van justi-
tie (Weisburd e.a., 1991). Men zou kunnen zeggen dat de verdediging al begint bij het 
plegen van de strafbare feiten.

2.4 Criminologische verklaringen voor fraude

Financieel-economische criminaliteit, waaronder fraude, heeft binnen de criminologie 
niet alleen in empirische onderzoeken maar ook in theorieontwikkeling relatief weinig 
aandacht gekregen (Perri, 2011; Dodd, 2000). Waar over op geld gerichte misdrijven in 
het economische verkeer wordt gesproken, komt men niet veel verder dan witteboor-
dencriminaliteit die, afhankelijk van de definitie die gehanteerd wordt, een deel van de 
fraudedelicten dekt. Zoals reeds in subparagraaf 1.4.2 verwoord, dekt een delict-
georiënteerde definitie van witteboordencriminaliteit een groot deel van de verschij-
ningsvormen van fraude. Dat is ook het geval voor beleggingsfraude, faillissements-
fraude en bankfraude die in de onderhavige studie centraal staan (Piquero & Benson, 
2004; Piquero & Weisburd, 2009; Weisburd e.a., 1991). In de onderhavige studie wor-
den de bestaande theorieën aangegrepen om er de nadere analyse van de werkwijzen 
van de fraudeurs op te baseren.

Een theorie is volgens Friedrichs (2010) een formele versie van een uitleg die niet 
noodzakelijkerwijs een allesomvattende verklaring is voor een verschijnsel. Het is een 
poging om een bepaald verschijnsel uit te leggen en te begrijpen. Maar aangezien wit-

35



Fraude ontrafeld

teboordencriminaliteit en daarmee ook fraude een breed scala aan daden omvat, is het 
duidelijk dat geen enkele theorie een dekkende verklaring kan bieden voor al deze 
uiteenlopende misdrijven. Vanuit dit besef wordt in het onderhavige onderzoek ge-
tracht binnen het raamwerk van meerdere theorieën een verklaring te vinden voor de 
modus operandi van de plegers van de drie beoogde verschijningsvormen van fraude,
waarbij de vraag luidt: ‘hoe plegen fraudeurs deze vormen van fraude en (indien moge-
lijk) waarom ze frauderen’. 

Voor het inzichtelijk maken van de totstandkoming, verloop en afloop van de frau-
de, worden de theorieën routine activiteitenbenadering en rationele keuzebenadering
ingezet. Zoals zal worden uiteengezet wordt van deze theorieën verwacht dat ze enig 
houvast kunnen bieden of kunnen bijdragen aan het vinden van een verklaring voor de 
totstandkoming van de fraude in de bestudeerde fraudezaken. Aan de hand van de em-
pirische bevindingen wordt later in dit boek nagegaan hoe sterk de duidingskracht van 
deze theorieën is ten aanzien van de in deze studie onderzochte verschijningsvormen 
van fraude.

2.4.1 Routine activiteitenbenadering

Fraude zou ontstaan door een combinatie van de kenmerken hebzucht en oneerlijkheid.
Echter, het kan niet zo zijn dat het hebben van deze twee kenmerken automatisch tot 
het plegen van fraude leidt. Er zijn tal van hebberige burgers die zich ondanks hun
hebzucht toch aan de wet houden. Bovendien maken niet alle oneerlijke mensen zich 
schuldig aan fraude (Duffield & Grabosky, 2001). Dit betekent dat er meer bestandde-
len nodig zijn om fraude te (kunnen) plegen. Gemotiveerde fraudeurs, geschikt doelwit 
en het ontbreken van een geschikte guardianship zijn volgens Duffield en Grabosky de 
belangrijkste bestanddelen voor het ontstaan van fraude. Deze bewering berust op de 
routine activiteitenbenadering van Cohen en Felson (1979). 

Volgens de routine activiteitenbenadering van Cohen en Felson komt misdaad tot 
stand door een samenspel van enerzijds toeval en anderzijds van de aanwezigheid van 
drie ‘bestanddelen’: een gemotiveerde dader, een geschikt doelwit en het gebrek aan 
guardianship (toezicht). De drie bestanddelen worden door alledaagse bezigheden bij 
elkaar gebracht. Doordat op deze manier de daders en slachtoffers bij elkaar komen, 
ontstaat criminaliteit (Cohen & Felson, 1979; Kleemans, 1996). In deze theorie ligt de 
nadruk zowel op de gelegenheid als op de totstandkoming van het misdrijf zelf. De 
daders en de sociale invloeden op hun handelen spelen in deze theorie een minder be-
langrijke rol. Deze theorie probeert op macroniveau een verklaring te geven voor mis-
daad (Williams & McShane, 2010).

De routine activiteitenbenadering is ontworpen om criminele gebeurtenissen te ver-
klaren waarbij sprake is van rechtstreeks contact tussen de dader en het doelwit. In 
deze benadering wordt met een doelwit een object of een slachtoffer bedoeld. Aange-
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zien in veel gevallen van fraude sprake is van direct en/of indirect contact tussen de 
fraudeurs en hun slachtoffers, kan deze benadering mogelijk licht werpen op de tot-
standkoming van de fraude. De gelijktijdige aanwezigheid van de drie bestanddelen
– gemotiveerde dader, geschikt doelwit en gebrek aan guardianship – wil overigens 
niet zeggen dat deze samenkomst ‘altijd’ tot criminaliteit leidt. Feit is wel dat – althans 
volgens deze benadering – criminaliteit ‘meestal’ tot stand komt als deze drie bestand-
delen tegelijk aanwezig zijn. 

Hoewel de routine activiteitenbenadering als een subbenadering van de rationele 
keuzebenadering wordt gezien, kijken deze twee benaderingen anders tegen misdaad
aan. De routine activiteitenbenadering kijkt eerder naar het misdrijf zelf terwijl de rati-
onele keuzebenadering in eerste instantie naar de misdadige handeling kijkt (Clarke & 
Felson, 2008 herdruk van 1993 Routine activity and rational choice). De rationele 
keuzebenadering bekijkt criminaliteit als doelbewust gedrag gericht op het bereiken 
van de (alledaagse) behoeftes van de daders zoals geld, status, seks en opwinding. De 
routine activiteitenbenadering probeert op macroniveau naar criminaliteit te kijken 
terwijl de rationele keuzebenadering dat op microniveau doet. Ondanks deze verschil-
lende invalshoeken, wordt in beide benaderingen de dader als een rationeel wezen 
gezien; in de rationele keuzebenadering is dat expliciet maar in de routine activiteiten-
benadering impliciet. Deze ‘gemotiveerde’ dader is het eerste bestanddeel dat volgens 
de routine activiteitenbenadering nodig is voor de totstandkoming van misdaad.

Gemotiveerde dader
In de routine activiteitenbenadering wordt benadrukt dat er een gemotiveerde dader 
nodig is zodat strafbare feiten worden gepleegd. Waar de motivatie van de dader van-
daan komt, wordt in deze benadering in het midden gelaten. Impliciet wordt er in deze 
benadering vanuit gegaan dat iedereen in staat is een misdaad te begaan indien er een 
geschikt doelwit aanwezig is en een geschikte guardianship ontbreekt. Potentiële da-
ders zijn niet alleen ‘in staat’ misdaad te plegen, maar zij moeten ook gemotiveerd zijn 
om dat te ‘doen’. Misdaad komt dan ook enkel tot stand als de drie bestanddelen op 
dezelfde tijd en plaats aanwezig zijn (Kubrin e.a., 2009). De routine activiteitenbenade-
ring analyseert criminele gebeurtenissen en geen drijfveren of psychologie van de da-
ders. Bovendien zegt deze theorie weinig over het besluit van de (potentiële) daders om 
daadwerkelijk over te gaan tot een misdrijf. Daarmee laat de routine activiteitenbenade-
ring de vraag onbeantwoord hoe iemand gemotiveerd raakt om misdaad te plegen en 
hoe de besluitvorming van de (potentiële) dader er vervolgens uit ziet?

Waar het om de drijfveren van de individuele fraudeurs gaat, wordt in hoofdstuk 8 
nagegaan in hoeverre de vergaarde empirische data zich leent voor het trekken van 
conclusies op dit punt. In paragraaf 2.5 wordt stilgestaan bij enkele mogelijke drijfve-
ren van fraudeurs die in eerdere studies naar voren zijn gekomen. Alvorens deze moge-
lijke drijfveren te bespreken, wordt nader ingegaan op de twee andere bestanddelen van 
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de routine activiteitenbenadering, namelijk geschikt doelwit en gebrek aan guardians-
hip.

Geschikt doelwit
Zoals gezegd, kan een geschikt doelwit zowel een object als een aantrekkelijk slachtof-
fer zijn dat de aandacht van de gemotiveerde daders trekt. Deze slachtoffers hebben
– althans volgens deze benadering – vaak de keuze om niet in situaties terecht te ko-
men waarin zij eenvoudig slachtoffer kunnen worden (Cohen & Felson, 1979). Het 
slachtoffer kan namelijk door het nemen van maatregelen voorkomen dat de drie be-
standdelen op dezelfde tijd en plaats bij elkaar komen. Een slachtoffer kan ervoor zor-
gen dat in ieder geval hij als een geschikt doelwit op dat moment op die plaats ont-
breekt of een hem behorend doelwit moeilijk aan te tasten is. Een eenvoudige voor-
beeld is het op slot doen van een fiets om te voorkomen dat deze kan worden meege-
nomen. 

Felson en Clarke noemen in hun studie Opportunity makes the thief de gelegenheid 
als het uitgangspunt en de kernoorzaak van criminaliteit, wat overeenkomt met het 
oude gezegde dat ‘de gelegenheid de dief maakt’ (Felson & Clarke, 1998). Een over-
vloed aan gelegenheid om misdrijven te plegen (Jeffery, 1971) kan tot misdaad leiden. 
Het spreekt voor zich dat – evenals bij andere vormen van criminaliteit – ook fraude 
alleen tot stand komt als de nodige gelegenheid daartoe aanwezig is. Wanneer een 
misdrijf is begaan, kan worden gesteld dat voorafgaand aan het begaan van het misdrijf 
de gelegenheid daartoe aanwezig is geweest (Benson e.a., 2009). Deze gelegenheid 
bepaalt deels de keuze van de fraudeurs. De keuze van een fraudeur voor een bepaalde 
vorm van fraude wordt tevens bepaald door de kennis en vaardigheden waarover hij 
beschikt. In subparagraaf 2.4.2 wordt bij de bespreking van de rationele keuzebenade-
ring nader ingegaan op het kennis- en mogelijkhedenaspect van de totstandkoming van 
fraude. 

Evenals bij de gelegenheidstheorie ligt ook bij de routine activiteitenbenadering 
veel nadruk op gelegenheid zelf. Gelegenheid als een van de noodzakelijke bestandde-
len voor de totstandkoming van de fraude ontstaat niet alleen doordat de slachtoffers 
dat toelaten, maar wordt ook gecreëerd door de fraudeurs zelf. Zoals later in dit hoofd-
stuk zal worden besproken zijn sommige fraudeurs vindingrijk genoeg om bij gebrek 
aan voldoende gelegenheid, al dan niet door hun listige kunstgrepen, deze te creëren. Is 
er onvoldoende gelegenheid om te frauderen en slagen de fraudeurs er niet in om deze 
te creëren, dan komt de fraude niet tot stand. Wat de fraude en witteboordencriminali-
teit betreft, zijn de plegers daarvan om uiteenlopende redenen in staat de nodige gele-
genheid voor de wetsovertreding te creëren. Dit geldt met name voor invloedrijke wit-
teboordencriminelen die eerder kunnen slagen in het scheppen van de gelegenheid. Dit 
onderscheidt zich van de fraude, die een reactie is op de aantrekkelijke gelegenheden 
die voorhanden zijn en zoals Friedrichs het verwoordt: ‘Some white collar crime may 
be best understood as a response to a situation in which the attractions of particular 
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illegitimate opportunities outweigh those of legitimate opportunities’ (Friedrichs, 2010, 
p. 239). Fraudeurs slagen er telkens in om gelegenheden voor hun fraude te creëren 
(Friedrichs, 2010) door juist anderen te bewegen een dergelijke gelegenheid te verwer-
kelijken. Sterker nog, bij bepaalde vormen van fraude komt deze niet tot stand zonder 
de ‘medewerking’ van de slachtoffers, die de ongewilde vervullers van de uiteindelijke 
gelegenheid zijn.

De beschikbaarheid van gelegenheid is bij witteboordencriminaliteit van zodanig 
groot belang dat deze vorm van misdaad beter kan worden bestreden door het vermin-
deren van de gelegenheid daartoe (Benson e.a., 2009). Zij menen dat voor het vermin-
deren en de preventie van witteboordencriminaliteit eerst de gelegenheidsstructuren, 
die de totstandkoming van misdaad mogelijk maken, in kaart dienen te worden ge-
bracht. Om deze gelegenheidssturen in kaart te brengen, bespreken zij de routine acti-
viteitenbenadering, crime pattern theory en situationele benadering. Hieruit blijkt dat 
niet alleen de routine activiteitenbenadering en de gelegenheidstheorie ‘gelegenheid’ 
een prominente plaats geven in de totstandkoming van criminaliteit in het algemeen en 
witteboordencriminaliteit in het bijzonder, maar wordt het belang van ‘gelegenheid’ 
ook in crime pattern theory en situationele benadering sterk benadrukt. Volgens crime 
pattern theory worden criminelen zich tijdens hun normale en legale activiteiten be-
wust van de ‘gelegenheden’ voor criminaliteit. Zij vinden hun slachtoffers en doelwit-
ten op dezelfde plaatsen als hun normale werkomgeving (Benson e.a., 2009). Veel 
witteboordencriminelen doen daar hun voordeel mee omdat hun mogelijke slachtoffers
een onderdeel van hun normale werkomgeving uitmaken. Zo is het voor een beleg-
gingsadviseur en vermogensbeheerder die al over een netwerk van vermogende klanten 
beschikt makkelijker om onder het mom van ‘beleggen’ slachtoffers te werven voor 
zijn piramideconstructie. Voor hem is de gelegenheid voor beleggingsfraude namelijk 
volop aanwezig of is met weinig moeite te creëren. 

Ook de situationele benadering kijkt naar gelegenheid maar dan op een andere 
manier. In deze theorie worden verschillende gelegenheden, voor bijvoorbeeld fraude, 
met elkaar vergeleken om te zien wat de ene gelegenheid voor de dader aantrekkelijker 
maakt dan de andere. De keuze om wel of niet een misdrijf te plegen wordt gemaakt 
aan de hand van de voor hen aanwezige gelegenheden. Hoewel deze theorie sterk op de 
rationele keuzebenadering lijkt, gaat het hier om meer dan enkel een kosten-
batenanalyse. Volgens deze theorie pleegt men een misdrijf als deze makkelijk uit te 
voeren is, het ontdekkingsrisico laag is, de beloning aantrekkelijk is, de daders door de 
directe omgeving worden aangemoedigd en het misdrijf makkelijk te rationaliseren is 
(Benson e.a., 2009; Cornish & Clarke, 2003).

Waar het om fraude en witteboordencriminaliteit gaat, is het niet enkel de aanwe-
zigheid van de gelegenheid die ertoe doet, maar zijn ook de specifieke kenmerken van 
de gelegenheid van belang voor het begrijpen van de totstandkoming daarvan. Zo krij-
gen bankmedewerkers tijdens hun dagelijkse werk toegang tot ‘gevoelige’ informatie 
over hun klanten die gebruikt kan worden voor frauduleuze handelingen (Friedrichs, 
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2010). Deze gelegenheid voor fraude doet zich enkel voor bij de bankmedewerkers 
omdat ze als weinigen toegang hebben tot deze informatie. Echter, gelegenheid alleen 
is niet voldoende voor criminaliteit. Daarvoor is naast een geschikt doelwit en gemoti-
veerde dader is ook gebrek aan ‘guardianship’ nodig.

Gebrek aan guardianship
Een gebrek aan capable guardian is het derde bestanddeel dat volgens de routine acti-
viteitenbenadering nodig is voor de totstandkoming van misdaad. In deze context om-
vat capable guardian – alles en iedereen die een rol kan spelen bij de vermindering van 
de vatbaarheid van een doelwit voor een misdrijf. Met andere woorden is guardianship 
de ‘beschermer’ tegen misdaad. Te denken valt aan voorlichting aan potentiële slacht-
offers, sociale controle, toezichthouders, politie, overheden, camerabewaking enzo-
voort. Deze voorbeelden van guardianship kunnen het plegen van vele vormen van 
misdaad tegengaan of bemoeilijken, mits zij in voldoende mate aanwezig zijn. De be-
langrijkste rol van guardianship in dit verband is enerzijds ‘de ontmoediging’ van da-
ders om misdrijven te plegen doordat zij inzien dat de slagingskans klein en de pakkans 
groot is en anderzijds de ‘bescherming’ van een doelwit tegen de daders (Cohen & 
Felson, 1979). Daartegenover staat dat het ontbreken van een capable guardian juist 
een aanmoedigend werking kan hebben op de potentiële daders (Felson, 1995), omdat 
dit een verkleining van de pakkans en een verhoging van de slagingskans betekent.
Aangezien in de routine activiteitenbenadering met het begrip guardianship meer 
wordt bedoeld dan de letterlijke betekenis van het Nederlandse woord toezicht, wordt 
in dit onderzoek steeds gesproken van guardianship om verwarring te voorkomen.

Afhankelijk van het doel, de functie en de bevoegdheden van ‘guardianship’, kun-
nen verschillende vormen worden onderscheiden. In het onderhavige onderzoek wordt 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds ‘proactieve’ guardianship van bestuurlijke en 
private en anderzijds ‘reactieve’ guardianship van strafrechtelijke aard. Bestuurlijke 
guardianship ziet erop toe dat de aanwezige actoren in de samenleving zich aan de 
geldende regels en wetten houden of mogelijke daders door het weigeren van vergun-
ningen worden afgeweerd (Wet Bibob)15. Waar het om fraude gaat, zijn de AFM, De 
Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Consument en Markt en de Belastingdienst de 
belangrijkste spelers. Zij kunnen niet alleen de overtreders op de vingers tikken en een 
boete opleggen, maar kunnen ook de potentiële slachtoffers waarschuwen voor bij-
voorbeeld frauduleuze prakrijken van de overtreders (Roest, 2009). Private guardian-
ship kan zowel ‘intern’ (compliance afdelingen) als ‘extern’ (curatoren, notarissen, 
financiële dienstverleners, journalisten en sociale controle) van aard zijn. Bij deze 
vorm van guardianship spelen vele actoren in de maatschappij (Reynald, 2009) een rol 
bij de bescherming van potentiële slachtoffers of de ontmoediging van de daders.

15 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
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Strafrechtelijke guardianship geldt als ultimum remedium of als stok achter de deur 
(Van Erp, 2008) voor geval de overige vormen van guardianship niet effectief zijn 
gebleken of juist als ondersteuning daarvan (Tweede Kamer, 2001; Ministerie van 
BZK, 2005). De guardians zijn in dit geval de politie, de opsporingsdiensten en het 
Openbaar Ministerie die een ‘zichtbaar’ signaal afgeven (Simpson, 2002) dat het ple-
gen van misdaad ernstige gevolgen voor de dader mee kan brengen. Doordat steeds 
vaker de nadruk eerder op criminalisering en repressie wordt gelegd dan op preventie 
(Mutsaers & Louwerse, 2010), lijkt strafrechtelijke guardianship aan terrein te winnen,
ook bij de bestrijding van witteboordencriminaliteit en organisatiecriminaliteit (Simp-
son, 2002). Hoewel guardianship de vermindering van criminaliteit tot doel heeft –
zonder dat er een strafrechtelijke aanpak aan ten grondslag ligt, heeft de politie ook een 
algemene verantwoordelijkheid ter preventie van misdaad (Felson, 1995). En aange-
zien de dreiging van een straf een afschrikwekkend effect kan hebben (Simpson, 2002; 
Kubrin e.a., 2009), geldt strafrechtelijke guardianship als een vorm van toezicht dat 
kan bijdragen aan de ontmoediging van de potentiële daders. De keuze voor de inzet 
van een van deze vormen van guardianship hangt af van de effectiviteit daarvan voor 
het bereiken van het toezichtsdoel (Ministerie van BZK, 2005). Daarbij zou per geval
moeten worden beoordeeld welke vorm van guardianship het meest effectief is, afhan-
kelijk van de houding en de beweegredenen van de daders (Van de Bunt e.a., 2007).

In het geval van beleggingsfraude kan (bijvoorbeeld) de AFM de totstandkoming 
van de fraude bemoeilijken of de pakkans van beleggingsfraudeurs vergroten door: een 
gerichter, frequenter en strenger bestuurlijke guardianship op financiële tussenperso-
nen en de aanbieders van beleggingsproducten of juist door waarschuwingen van het 
grote publiek voor de frauduleuze praktijken. Daarnaast zou een hogere mate van 
waakzaamheid bij de belastingadviseurs en accountants van de (potentiële) slachtoffers 
van beleggingsfraude de slagingskans van daders doen afnemen. Wat bankfraude be-
treft, kan een effectiever private guardianship (interne controle) door de compliance 
officers van de banken zelf op de naleving van de interne procedures de werking van 
guardianship vergroten. Zo zouden banken beter kunnen letten op het (oneigenlijk) 
gebruik van werkpasjes en inlogpasjes van collega’s om transacties, administratieve 
zaken en overboekingen te kunnen verrichten. Tot slot kan bij faillissementsfraude de 
guardianship bestaan uit een screening van de natuurlijke personen die bedrijven en 
andere rechtspersonen overnemen of juist nieuwe oprichten om vervolgens deze failliet 
te laten gaan. Voor alle fraudevormen geldt dat strafrechtelijke guardianship als (de 
dreiging met) een straf voor de potentiële daders een signaal kan zijn dat het plegen 
van de fraude niet zonder gevolgen kan zijn. Hiermee maakt strafrechtelijke guar-
dianship de andere twee vormen van guardianship geloofwaardig.

Ongeacht de vorm van guardianship, is het doel dat de gelegenheid voor fraude 
afneemt. Zo hebben Gibbs e.a. (2013) in een studie naar fraude met handel in de Euro-
pese emissierechten vastgesteld dat de gelegenheid tot fraude aanzienlijk wordt ver-
kleind door aanpassingen in het toezicht. Bijvoorbeeld een vervanging van de 36 
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(voornamelijk) nationale registers voor de handel in de emissierechten door één regis-
ter zou het effect van het toezicht op de handel en de markt vergroten waardoor het 
plegen van fraude bemoeilijkt wordt. Daarnaast zou het harmoniseren of afschaffen 
van de talloze btw-regels voor de handel de ‘greep’ op de markt vergroten. Hierdoor 
wordt voor alle spelers op dit terrein duidelijk wat wel en wat niet is toegestaan én
– wellicht nog belangrijker – welke sancties er (kunnen) volgen als deze regels worden 
overtreden. Zoals gezegd, vergroot een gebrek aan guardianship de slagingskans van 
de dader en verkleint de pakkans, wat op zijn beurt van invloed kan zijn op de risico-
perceptie van de dader. Deze invloed op de risicoperceptie is niet alleen achteraf (ná 
het plegen van de misdaad) maar vooral vooraf bij de afwegingen van de dader om wel 
of niet over te gaan tot misdaad van belang voor het verlagen van de psychologische 
drempel naar feitelijk handelen. Wanneer in de beleving van een potentiële dader de 
slagingskans klein en de pakkans groot is, zal hij afzien van het plegen van misdrijven.

Routine activiteitenbenadering en fraude
Op het eerste gezicht lijkt deze theorie geschikt om inzicht te krijgen in de modi ope-
randi van de fraudeurs omdat er in deze benadering niet alleen oog is voor de dader 
maar ook voor zijn doelwit, de gelegenheid en de rol van bijvoorbeeld opsporing en 
toezicht die deels de pakkans bepalen en daarmee een afschrikwekkend effect kunnen 
hebben. Een sterk punt van deze benadering is dat hierin vrijwel het hele proces van de 
totstandkoming van de fraude aan bod komt. Er is namelijk aandacht voor zowel de 
dader en het slachtoffer als voor de gelegenheid en de rol van de guardianship. Om te 
achterhalen hoe het proces van de besluitvorming van de fraudeur eruit ziet, wordt een 
beroep gedaan op de rationele keuzebenadering. Hieronder wordt deze benadering 
afzonderlijk besproken om te kijken in hoeverre inzicht kan worden verkregen in de 
werkwijze en de drijfveren van de fraudeurs.

2.4.2 Rationele keuzebenadering

Het gedrag van individuen zou voor een belangrijk deel worden bepaald door de ver-
wachte uitkomsten en gevolgen van hun gedrag. Hierop is de van oorsprong economi-
sche theorie van de rationele keuzebenadering gegrond. Deze theorie weerspiegelt het 
doelgerichte keuzegedrag van de homo economicus waarbij maximalisatie van nut 
wordt nagestreefd. Volgens de grondleggers van deze theorie, Cornish en Clarke
(1986), maken mensen keuzes op grond van de verwachte opbrengsten van iedere af-
zonderlijke gedraging waarbij het doel is om de winst te maximaliseren en het verlies 
te minimaliseren. Zoals Elffers het verwoordt, ziet een dergelijke afweging er niet an-
ders uit voor het wel of niet plegen van criminaliteit. ‘De rationele keuzebenadering 
zegt dat wie voor een keuze staat, impliciet de voor- en nadelen van alle keuzemoge-
lijkheden tegen elkaar afweegt, om vervolgens die optie te kiezen waar het verwachte 
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netto resultaat (de waarde van de verwachte voordelen minus de waarde van de ver-
wachte nadelen) het grootst is. Waar dit voor alle keuzes zou gelden, geldt dat derhal-
ve ook voor de keuze tussen al of niet een regel overtreden’ (Elffers, 2005, p. 12).

Dit betekent dat het gedrag van mensen, ook dat van criminelen, volgens deze be-
nadering wordt beïnvloed door te verwachten uitkomsten van elke afzonderlijke gedra-
ging voor een individu. Of men voor de ene of voor de andere gedraging kiest, hangt 
dus af van de verwachte kosten, inclusief de daarbij behorende risico’s, en de mogelij-
ke opbrengsten daarvan (Williams & McShane, 2010; Kubrin e.a., 2009). Dit vooron-
derstelt wel dat mensen over een vrije wil beschikken, waardoor ze op elk willekeurig 
moment kunnen beslissen om voor een bepaalde gedraging te kiezen. Deze vrije wil 
wordt gebruikt om door het maken van een kosten-batenanalyse voorafgaand aan een 
keuze het nut of plezier te maximaliseren en de pijn te minimaliseren. Het maken van 
een dergelijke afweging op momenten dat mensen voor een keuze staan, getuigt van 
rationaliteit van de mens. Deze afweging wordt ook gemaakt voor het wel of niet ple-
gen van criminaliteit.

Deze benadering probeert niet alleen een verklaring te geven voor het crimineel 
gedrag van individuen en ondernemingen maar tracht ook een oplossing te geven voor 
de algemene criminaliteitsproblematiek. Een verhoging van de straffen en van de pak-
kans zou namelijk tot minder misdaad kunnen leiden. Een dergelijke afschrikking kan 
algemeen of specifiek van aard zijn (Kubrin e.a., 2009). Van algemene afschrikking is 
sprake wanneer mensen in hun omgeving zien dat daders een straf opgelegd krijgen 
voor het plegen van een misdrijf. Daarentegen heeft specifieke afschrikking te maken 
met eigen ervaringen van mensen wanneer ze zelf een straf aan den lijve ondervinden 
omdat ze eerder een strafbaar feit hebben gepleegd en daarvoor zijn gestraft.

Ten onrechte wordt aangenomen dat de rationele keuzebenadering slechts naar de 
economische opbrengsten van een gedraging kijkt. Niets is minder waar omdat volgens 
deze theorie naast de economische opbrengsten ook gevoelsmatige opbrengsten zoals 
spanning, sensatie en sociale status mede bepalend kunnen zijn voor het al of niet ple-
gen van een misdrijf (Matsueda e.a., 2006). Dit betekent dat de potentiële kosten en 
risico’s van crimineel gedrag niet beperkt zijn tot de opgelegde straffen door de hand-
havers van de wet, maar dat zij ook de mogelijke negatieve reacties van de omgeving 
betreffen (Kubrin e.a., 2009). Voorbeelden van dergelijke negatieve reacties zijn het 
verlies van werk, echtscheiding, verlies van vrienden (voor individuen) en maatschap-
pelijk kritiek en imagoschade (voor bedrijven). Een ander bestanddeel dat aan de ratio-
nele keuzebenadering is toegevoegd, betreft het begrip risicoperceptie dat overeenkom-
stig het Bayesiaanse model aan deze benadering is toegevoegd. Volgens het Bayesi-
aanse model – vernoemd naar Thomas Bayes – kunnen de uitkomsten van bepaalde 
handelingen (experimenten) worden geschat aan de hand van de uitkomsten van eerde-
re handelingen (experimenten). In geval van misdaad houdt dit in dat de huidige per-
ceptie van risico van een individu een functie is van de perceptie van risico aangevuld 
met de perceptie en ervaringen van naasten, gelijken en met berichtgeving in de media 
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(Matsueda e.a., 2006). Deze percepties van anderen beïnvloeden de werking van de 
afschrikking en dus ook het beslisgedrag van een individu. Volgens de auteurs komen 
niet alleen de verwachte risico’s en kosten maar ook de verwachte opbrengsten van een 
‘criminele’ gedraging volgens het Bayesiaanse model tot stand.

Hoewel de rationele keuzebenadering aanvaard is in de criminologie, is er ook kri-
tiek. Allereerst wordt crimineel gedrag gezien als irrationeel (Matsueda e.a., 2006). Dit 
betekent dat crimineel gedrag in strijd is met de beginselen van de rationele keuzebe-
nadering zelf. Als reactie op deze kritiek wordt gesteld dat deze tegenstrijdigheid lang 
niet altijd aanwezig is, omdat criminelen nog steeds weg kunnen komen met hun wet-
schendingen en dat misdaad (in veel gevallen) loont. En zolang dat het geval is, is het 
niet vanzelfsprekend dat crimineel gedrag irrationeel is en daarom kan crimineel ge-
drag geanalyseerd worden met behulp van de rationele keuzebenadering.

Het feit dat bepaalde wetschendingen vrijwel geen opbrengsten maar slechts kosten 
met zich meebrengen is het tweede kritiekpunt. Het overtreden van verkeersregels 
zoals het overschrijden van de maximumsnelheid is een goed voorbeeld van een derge-
lijke wetsovertreding. Toch wordt een dergelijke overtreding massaal begaan. Moet het 
antwoord hierop gezocht worden in de irrationaliteit van de mens of juist in andere 
mogelijke opbrengsten van deze overtreding? Niet-materiële opbrengsten zoals sensa-
tie, spanning en het winnen van tijd zijn dan de vermoedelijke opbrengsten van een 
dergelijke overtreding (Klerks, 2002).

Een derde kritiekpunt betreft de zogenoemde a-moraliteit van de benadering. Indien 
de opbrengsten van regelovertreding de kosten daarvan overschrijden, zou iedereen 
moeten overgaan tot criminaliteit (Elffers, 2005). De theorie wordt om die reden a-
moraliteit verweten. Als reactie op deze kritiek wordt verwezen naar de individuele 
verschillen tussen afwegingen. Bij de rationele keuzebenadering gaat het om de subjec-
tieve afweging van de opbrengsten en niet om de objectieve. Bij een objectieve afwe-
ging komt iedereen tot dezelfde uitkomst voor de verwachte netto opbrengst van een 
gedraging. Daarentegen kan op basis van een subjectieve afweging iedereen tot een 
andere gedragskeuze komen omdat een en dezelfde straf of opbrengst door verschillen-
de mensen anders worden gewaardeerd en ervaren.

Beperkte rationaliteit als gevolg van enerzijds de cognitieve beperkingen van indi-
viduen en anderzijds beperkte informatie waarover individuen kunnen beschikken, is 
het vierde kritiekpunt. Hoewel de ratio van de mens ook beperkingen kent, is men des-
alniettemin in staat met beperkte informatie en een beperkt cognitief vermogen in deze 
ingewikkelde wereld beslissingen te nemen die uiteindelijk de verwachte opbrengsten 
met zich meebrengen (Simon, 1983).

Een deel van de kritiek op de rationele keuzebenadering lijkt het gevolg van onbe-
grip en van verkeerde veronderstellingen van de kern van de benadering. Volgens 
Kleemans hebben de genoemde punten van kritiek op de rationele keuzebenadering ‘te 
maken met de nauwe verwantschap van deze benadering met het onderzoeksprogram-
ma van de economische wetenschappen en het mensbeeld van de homo economicus. 
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Deze homo economicus wordt vaak voorgesteld als een alwetende, op eigenbelang 
gerichte nutsmaximalisator, die kiest voor het gedrag dat de meeste baten oplevert 
tegen de minste kosten’ (Kleemans, 2001, p. 157-158). Volgens Kleemans moet de 
rationele keuzebenadering niet worden beperkt tot doelgericht keuzegedrag maar moet 
deze ook gezien worden als ‘een bepaalde manier van verklaren (heuristiek)’. De voor-
keuren zouden volgens deze benadering niet moeten verschillen naar plaats, tijd of 
individuen. Volgens deze heuristiek van de rationele keuzebenadering moet een verkla-
ring worden gezocht voor verschillen in (beoordeelde) kosten en baten of, beter ge-
zegd, gedragsmogelijkheden en gedragsbeperkingen. Daarbij dient naar de gedrags-
keuze van de personen te worden gekeken om te achterhalen of er een alternatieve 
manier bestond om het beoogde doel te bereiken. Hierdoor kan wellicht worden be-
paald of men bewust voor een bepaalde gedraging heeft gekozen. Of iemand voor een 
bepaalde gedraging heeft gekozen, moet blijken uit de alternatieve gedragingen die 
deze persoon ter beschikking had. Was het plegen van de misdaad de enige gedrags-
keuze van de crimineel, dan is er geen sprake van alternatieven. Echter, in praktijk 
heeft vrijwel iedereen de keuze om niet over te gaan tot misdaad. Het feit dat iemand 
ervoor kiest om misdrijven te begaan, is een teken van een dergelijke gedragskeuze.

Rationele keuzebenadering en fraude
De veronderstellingen van de rationele keuzebenadering blijken van toepassing te zijn 
op witteboordencriminaliteit (Friedrichs, 2010; Platform Bijzondere Opsporingsdien-
sten, 2007). Friedrichs veronderstelt dat degenen die beter zijn opgeleid en betere posi-
ties in het leven hebben, een voordeel genieten in de afweging van de mogelijke kosten 
en opbrengsten van bepaalde keuzes. Aangezien het opleiding- en positieniveau van 
fraudeurs en witteboordencriminelen veelal hoger ligt dan die van ‘traditionele’ crimi-
nelen, zou deze benadering bij kunnen dragen aan het vinden van een verklaring voor 
het plegen van fraude en witteboordencriminaliteit. Deze benadering lijkt op het eerste 
gezicht geschikt om inzicht te geven in de modi operandi en de drijfveren van de frau-
deurs, mits hun gedragsmogelijkheden en -beperkingen in kaart kunnen worden ge-
bracht. Gezien het karakter van de fraude zou dit mogelijk moeten zijn. Het is namelijk 
doenlijk om een reconstructie te maken van de totstandkoming en het verloop van een 
fraudeplanning (vaak een constructie) met daarin de mogelijke gedragsalternatieven 
van de daders. Het is aannemelijk dat het plegen van fraude enige voorbereiding en 
kennis vergt. Zo komt zonder medewerking van het slachtoffer de fraude niet tot stand, 
wat inhoudt dat de fraude enige voorbereiding en inleving vergt om het potentiële 
slachtoffer over te halen. De voorbereiding begint met het vinden van een geschikt 
doelwit en het winnen van zijn vertrouwen zodat hij meewerkt aan de fraude.

Uit een studie naar de toepassing van de rationele keuzebenadering en afschrikking 
op organisatiecriminaliteit gepleegd door individuen namens de organisaties blijkt dat 
deze benadering een goed instrument is voor de analyse van wetsschendingen (Pater-
noster & Simpson, 1996). Aan de hand van vier scenario’s die zijn voorgelegd aan vier 
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groepen studenten is gekeken of enkel de afweging tussen de kosten en baten doorslag-
gevend is voor het plegen van misdaad. Uit het onderzoek van Paternoster en Simpson 
bleek dat niet alleen de kosten-batenanalyse van de respondenten bepalend is voor het 
al of niet overtreden van regels, maar dat ook de morele afwegingen een belangrijke 
weerhoudende rol spelen. Waar de weerhoudende werking van morele afwegingen 
ophoudt, lijken de afwegingen van de verwachte kosten en opbrengsten in werking te 
treden. Dit betekent dat de dreigende kosten als gevolg van bestuurlijke, civiele en 
strafrechtelijke sancties als remmende factoren blijken te werken. Dit houdt in dat zo-
wel de morele afwegingen van de betrokken individuen als de dreigende kosten (straf-
fen) een belangrijke rol spelen bij wetsschendingen door witteboordencriminelen.

Ook uit de studie van Van Wingerde (2012) blijkt dat de risico’s (financiële en niet-
financiële) van invloed te zijn op mogelijke regelovertredingen. Uit deze studie naar 
het effect van afschrikking op de regelnaleving van bedrijven in de afvalbranche blijkt
dat de uitkomsten van een eventuele afweging van deze bedrijven niet enkel door de 
strafrechtelijke consequenties worden bepaald (Van Wingerde, 2012). Hoewel een 
eventuele afweging van de verwachte kosten en baten meestal in het voordeel van de 
regelovertreding uitpakte (de baten bleken steeds hoger te zijn dan de kosten) pleegde 
niet ieder bedrijf een milieudelict. Dit betekent dat er meer nodig is dan enkel een rati-
onele afweging van de verwachte kosten en baten (Paternoster & Simpson, 1996). Van 
Wingerde vond naast de strafrechtelijke consequenties van regelovertreding enkele 
andere factoren zoals ‘negatieve publiciteit, reputatieverlies, schaamte en schuldge-
voel’ (Van Wingerde, 2012, p. 312) die regelnaleving van bedrijven in de afvalbranche 
beïnvloedden.

Kennis en mogelijkheden 
Zoals reeds gezegd, vertonen de rationele keuzebenadering en de routine activiteiten-
benadering vele parallellen en gelijkenissen maar kijken zij op twee verschillende ni-
veaus naar de misdaad. De bestanddelen die bij de routine activiteitenbenadering zijn 
besproken, bestaan ook binnen de rationele keuzebenadering. Echter, de rationele keu-
zebenadering bevat een extra bestanddeel dat helpt de afweging en de gedragsmoge-
lijkheden van de fraudeurs in kaart te brengen. Dat bestanddeel is kennis en mogelijk-
heden van de (potentiële) fraudeur om de beoogde vorm van fraude of juist een alterna-
tieve vorm daarvan te plegen. Juist door de toevoeging van dit bestanddeel, is het mo-
gelijk om inzicht te krijgen in de keuzemogelijkheden of gedragsmogelijkheden van de 
potentiële fraudeurs. Zoals gezegd, bekijkt de routine activiteitenbenadering misdaad 
op macroniveau terwijl de rationele keuzebenadering dat op microniveau doet. Gezien 
de gezamenlijke bestanddelen van deze twee benaderingen, levert een combinatie van 
de twee een model op zoals weergegeven in figuur 2.1.

Dat mensen niet als criminelen worden geboren maar dat ze het crimineel gedrag 
aanleren, is de kern van de differentiële associatie van Edwin Sutherland. Met name 
witteboordencriminelen zouden over een breed scala aan leeropties beschikken om het 
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(criminele) gedrag aan te leren (Friedrichs, 2010). Deze theorie was een reactie op de 
biologische benadering van Lombroso. Mensen leren van de directe leefomgeving niet 
alleen het crimineel gedrag aan maar ook al het overige gedrag (Bruinsma, 2001; Pi-
quero e.a., 2005). Het gedrag wordt volgens deze theorie het beste aangeleerd door 
omgang met (groepen) intimi. De omgeving keurt niet alleen het normoverschrijdende 
gedrag goed maar levert ook de nodige mechanische technieken (hoe in te breken) als 
intellectuele technieken (drijfveren) om strafbare feiten te plegen (Piquero e.a., 2005). 
Individuen gaan pas over op criminaliteit als de invloeden van de naasten vóór de re-
gelovertreding sterker zijn dan de invloeden van degenen die tegen een eventuele re-
gelovertreding zijn. De omgang en communicatie met de mensen in de leefomgeving 
bepalen voor een groot deel het proces van aanleren van het gedrag. De invloed van de 
mensen of groepen in de leefomgeving van een individu wordt bepaald door de fre-
quentie, duur, waarde en intensiteit van de omgang (Williams & McShane, 2010).
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Figuur 2.1: Bestanddelen routine activiteiten- en rationele keuzebenadering

De bestanddelen van de routine activiteitenbenadering zijn weergegeven in deel A van 
figuur 2.1. In deel B is te zien hoe de totstandkoming van misdrijven – in dit geval 
fraude – eruit ziet. Echter, door de combinatie van de twee benaderingen en de toevoe-
ging van het bestanddeel kennis en mogelijkheden aan de routine activiteitenbenadering 
is het mogelijk om de totstandkoming van de fraude ook op individueel niveau in kaart 
te brengen. Of de fraude daadwerkelijk tot stand komt, hangt in het nieuwe model af 
van niet alleen de gemotiveerde fraudeur, geschikte doelwitten en gebrek aan guar-
dianship maar ook van de kennis en vaardigheden die de (potentiële) fraudeur ter be-
schikking heeft. De hiervoor besproken vier bestanddelen zijn dynamisch en kunnen 
(daardoor) elkaar beïnvloeden. De richting en de wijze van deze beïnvloeding en sa-
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menhang worden in hoofdstuk 7, aan de hand van de empirische bevindingen van de 
bestudeerde zaken, uitgebreid besproken.

Zoals gezegd, worden de mogelijke drijfveren van de fraudeurs zowel in de routine 
activiteitenbenadering als in de rationele keuzebenadering min of meer in het midden 
gelaten. In tegenstelling tot de modi operandi van de daders, worden de criminolo-
gische theorieën niet betrokken bij de zoektocht naar de mogelijke drijfveren van de 
fraudeurs. In de bestudeerde opsporingsonderzoeken – aangevuld met de overige bron-
nen – wordt bij wijze van exploratie nagegaan of de drijfveren van fraudeurs of aan-
wijzingen daarvoor te vinden zijn en in hoeverre deze in overeenstemming zijn met de 
eerdere studies. Hieronder wordt besproken hoe mensen gemotiveerd raken om te frau-
deren.

2.5 Motivatie voor fraude

Hoewel fraude en bedrog van alle tijden, culturen, organisaties en sectoren zijn, lijkt de 
vraag over de motivatie voor het plegen van fraude niet zo eenvoudig te beantwoorden. 
‘Hetgeen dat iemand tot een zekere daad brengt’, is de omschrijving van drijfveer in 
Van Dale’s groot woordenboek van de Nederlandse taal. Waar het om misdaad gaat, 
betekent een drijfveer datgene dat iemand beweegt om misdaad te plegen. In de En-
gelstalige criminologische studies over fraude wordt gesproken over the motive(s) van 
iemand om misdaad te plegen (Duffield & Grabosky, 2001; Kapardis & Krambia-
Kapardis, 2004; KPMG, 2007). In het onderhavige onderzoek wordt met een drijfveer 
bedoeld datgene met het oog waarop de fraudeurs de fraude hebben gepleegd. 

Het is te simplistisch om de drijfveren van fraudeurs te beperken tot hebzucht en 
geldelijk gewin (Bucy e.a., 2008; Duffield & Grabosky, 2001; Friedrichs, 2010). Waar 
het om op geld gerichte misdrijven gaat, kunnen deze (gezien hun oorzaak) in twee 
groepen worden ingedeeld: necessity driven crime en opportunity driven crime
(Brummelkamp, e.a., 2011; Huisman, 2001). Necessity driven crime betreft misdrijven 
die zijn begaan uit ‘noodzaak’. Zowel ondernemers als particulieren kunnen in een 
situatie terechtkomen waarbij ze geen heil meer zien in een wettige oplossing voor hun 
problemen en zich genoodzaakt voelen de wet te overtreden. Daarentegen komt oppor-
tunity drive crime niet uit ‘noodzaak’ tot stand maar door een zich voordoende kans om 
winst of succes te behalen of een verlies tegen te gaan.

Daarnaast zou de verminderde geremdheid een bevorderende factor voor het plegen 
van witteboordencriminaliteit zijn die als gevolg van de neutralisatietechnieken op-
treedt. Neutralisatie van crimineel gedrag zou plaatsvinden vóórdat een misdrijf is 
begaan terwijl in de praktijk plegers zich op de neutralisatietechnieken beroepen nadat 
hun daden zijn ontdekt. Witteboordencriminelen leren de neutralisatietechnieken in een 
werkomgeving en in de omgang met collega’s (Klenowski, 2012). Dat witteboorden-
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criminelen hun misdrijven achteraf kunnen rationaliseren, werkt als een ondersteunen-
de redenering voor het plegen van deze misdrijven (Cressey, 1953; Friedrichs, 2010). 
Deze redeneringen komen namelijk neer op ‘morele rechtvaardiging’ van onethisch 
gedrag gepleegd door individuen om na het plegen van een misdrijf de mogelijke 
schuldgevoelens tegen te gaan (Vitell e.a., 2011), ook van witteboordencriminelen.

Welke van deze technieken de witteboordencriminelen toepassen, hangt af van het 
misdrijf dat ze hebben gepleegd en de omstandigheden waarin ze zich bevinden. Zo 
menen de belastingontduikers dat ‘iedereen het doet’ en het feit dat zij het ook gedaan 
hebben niet hun schuld is (Friedrichs, 2010). Witteboordencriminelen onderscheiden 
zich van de ‘traditionele’ criminelen door te zeggen dat hun (mis)daden het gevolg 
waren van een ongelukkige combinatie van omstandigheden zoals een recessie of een 
crisis (Willott e.a., 2001). De in de studie van Willott e.a. bevraagde witteboordencri-
minelen schreven hun daden toe aan hun families, hun werkgevers, hun superieuren en 
soms ook aan hun professionele status.

In deze paragraaf worden enkele mogelijke drijfveren voor fraude kort uiteengezet.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële drijfveren. Daar-
naast wordt bezien in hoeverre individuele factoren van de persoon van de dader in-
vloed hebben op de beweegredenen om over te gaan tot fraude.

Materiële drijfveren
Het willen voorzien in financiële behoeftes wordt genoemd als een van de drijfveren
om te frauderen (Cressey, 1953; Duffield & Grabosky, 2001). In zijn studie naar op-
lichters stuitte Ronald R. Cressey op – omwille van trots en/of schaamte – niet-
deelbare problemen die uiteindelijk de oplichting tot stand hebben gebracht (Cressey, 
1953). Cressey stelde vast dat deze problemen van de oplichters – die met niemand in 
de directe omgeving konden worden gedeeld – vooraf gingen aan de oplichting. Deze 
oplichters schaamden zich ervoor om hun financiële problemen met hun omgeving te 
delen en zagen geen andere uitweg dan het oplichten van anderen. Aangezien een groot 
deel van deze oplichters ‘mislukte ondernemers’ was, hadden hun niet-deelbare pro-
blemen te maken met het verhogen van status of juist het tegengaan van het verlies 
daarvan. Volgens Cressey pleegde deze groep ‘mislukte ondernemers’ de oplichting 
omdat zij wisten dat hun niet-deelbare problemen konden worden ‘opgelost’ door de 
opbrengsten van de oplichting. Echter, er zijn volgens Cressey naast de niet-deelbare 
problemen nog twee voorwaarden voor de totstandkoming van deze oplichtingspraktij-
ken: ten eerste kennis waarover de oplichters beschikken over hoe hun problemen ‘op 
te lossen’ (zie subparagraaf 2.4.2) en ten tweede de rationalisatie van de keuze (zie 
hiervoor) voor deze oplossing.

Dit werk van Cressey heeft de basis gelegd voor wat later de ‘fraudedriehoek’ is 
genoemd. De eerste hoek van de totstandkoming van fraude en bedrog is gelegenheid,
die noodzakelijk is om te kunnen frauderen. Zie subparagraaf 2.4.1 voor een nadere 
beschrijving van gelegenheid. De tweede hoek heeft betrekking op de rationalisatie
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van de daad door de fraudeur. Dit zijn de neutralisatietechnieken die hiervoor zijn be-
schreven. De derde hoek betreft de motivatie ook aangeduid als financiële druk die 
nodig is voor een individu om de eerste stap richting de fraude te zetten. Dat deze drie 
hoeken16 sterk met elkaar samenhangen en niet als losstaande bestanddelen dienen te 
worden gezien, is in meerdere studies naar voren gekomen. 

Naast de hiervoor genoemde financiële druk kan ook sprake zijn van enige vorm 
van dwangmatigheid bij het bevredigen van bepaalde behoeftes. Het bekostigen van 
seksuele behoeftes, drankproblemen en gokken worden gezien als mogelijke oorzaken 
van fraude – veelal door mannelijke fraudeurs – (Duffield & Grabosky, 2001; Nettler, 
1982). De drang om deze behoeftes aan alcohol, drugs, gokken en seks te bevredigen 
kan namelijk zo groot zijn dat men omwille hiervan overgaat tot misdaad (zie bijvoor-
beeld Trimpop, 1994; Ragatz e.a., 2012; Clarke & Felson, 2008).

Immateriële drijfveren
Misdaad is volgens Robert Merton (1938) het gevolg van een gebrek aan evenwicht 
tussen enerzijds de wensen en doelen opgelegd door de omgeving en anderzijds de 
beperkte mogelijkheden voor een individu of een groep om deze doelen te bereiken. 
Niet iedereen krijgt immers dezelfde kansen om zijn doelen te bereiken. De verdeling 
van de kansen om deze doelen te bereiken, hangt voor een deel af van de sociale status. 
‘Hoe hoger de sociale status, hoe meer inkomen, kennis, hulpbronnen, netwerken, 
macht en aanzien; kortom hoe meer legale mogelijkheden iemand heeft’ (Nijboer, 
2001, p. 192). Deze ongelijkheid van middelen bestaat en blijft bestaan, hoe hard 
sommige individuen ook werken om hun beoogde doelen te bereiken. Deze spanning 
wordt ook aangeduid als de spanning tussen doelen en middelen. Door maatschappelij-
ke én persoonlijke belemmeringen kan namelijk het bereiken van deze doelen op een 
geoorloofde of wettige wijze moeilijk, zo niet onmogelijk zijn.

Een voorbeeld van een immateriële drijfveer is status en aanzien in de sociale om-
geving als gevolg van een succesvolle carrière. Zo propageert elke maatschappij een of 
meer doelen voor burgers om deze na te streven. The American Dream wordt aange-
haald als hét voorbeeld van een economisch doel dat sterk samenhangt met een maat-
schappelijk doel dat door velen wordt nagestreefd maar waarvan het bereik voor som-
mige groepen of individuen aanzienlijk moeilijker ligt dan voor andere (Nijboer, 2001; 
Agnew, 2009).

Murphy en Robinson (2008) vinden dat niet alleen degenen die geen middelen heb-
ben om de beoogde doelen te bereiken overgaan tot wetsovertreding, maar dat ook 
degenen met een hoge sociale status dit doen. De reden hiervoor is dat degenen die 
over geld, middelen en netwerken beschikken en ‘het al hebben gemaakt’ desondanks 
die spanning ook voelen. Dat komt doordat veel mensen nooit genoeg hebben en zich-

16 Aangezien de fraudedriehoek van Cressey in grote lijnen overeenkomt met de routine activitei-
tenbenadering die in subparagraaf 2.4.1 is besproken, wordt deze niet verder uitgewerkt. 
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zelf of hun naaste welgestelde omgeving alsmaar willen overtreffen, de zogeheten 
‘relatieve deprivatie’. Zij zullen zich inspannen en indien nodig ongeoorloofde midde-
len inzetten om de beoogde (nog) hogere doelen te bereiken. Deze spanning geldt ove-
rigens voor zowel individuen als bedrijven en organisaties die alsmaar hogere, veelal 
economische doelen nastreven. De beperkingen van middelen kunnen tot normloosheid 
en dus ook tot strafbare gedragingen leiden (Murphy & Robinson, 2008). Wanneer er 
in een maatschappij te veel nadruk wordt gelegd op de aspiraties en wenselijkheden, 
kan de druk op een individu zodanig toenemen dat het niet meer uitmaakt of deze doe-
len op een wettige of onwettige wijze worden nagestreefd en bereikt (Nijboer, 2001). 

Agnew e.a. (2009) benadrukken het belang van op status gerichte doelen die tot met 
name witteboordencriminaliteit kunnen leiden. Individuen willen in dit geval iemand 
anders zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Ze willen voor hen onbereikbare doelen berei-
ken. Ook in het geval van niet-economische doelen, zoals sociale status, kan het drei-
gende verlies daarvan uitlopen op misdadig gedrag zoals fraude. Volgens Agnew e.a. 
heeft witteboordencriminaliteit – veelal gepleegd door mensen met aanzien – eerder te 
maken met karaktereigenschappen van de daders dan met een financiële noodzaak tot 
het verwerven van (nog meer) inkomsten. Voorbeelden van eigenschappen van witte-
boordencriminelen zijn het verlangen naar macht, invloed, manipulatie, assertiviteit en 
sterke gerichtheid op gewenste resultaten (Agnew e.a., 2009; Rijsenbilt, 2011). 

Invloed van individuele factoren
De niet-deelbare problemen en de daarmee samenhangende (financiële en niet-
financiële) behoeftes kunnen het gevolg zijn van de spanningen ontstaan door het ver-
schil tussen datgene wat men ‘wil’ bereiken en datgene wat men ‘kan’ bereiken. Vol-
gens Merton (1938) ontstaat misdaad doordat individuen of groepen door de omgeving 
gestelde aspiraties en wensen niet door wettige middelen kunnen bereiken en zij daar-
om naar illegale (criminele) middelen grijpen (Kubrin e.a., 2009). Van ieder individu 
wordt door de directe omgeving verwacht dat hij bepaalde financiële of emotionele 
doelen bereikt. Om deze doelen te bereiken en aan deze verwachtingen te voldoen, 
reageren individuen op verschillende manieren. Waar de een harder werkt of studeert, 
kijkt de ander naar gemakkelijke, maar ongeoorloofde wijzen om te bereiken wat van 
hem wordt verwacht. 

Uit een studie van Cohen e.a. (2010) blijkt dat het al of niet plegen van fraude door 
managers – naast de financiële prikkels – afhangt van enerzijds de psychologische 
aspecten van de betrokken managers en anderzijds van de aanwezigheid van gelegen-
heid tot fraude. Wat de psychologische aspecten betreft, is de houding van managers 
om fraude te rationaliseren bepalend voor het plegen van fraude. Wanneer zij in staat 
zijn fraude vooraf goed te praten én wanneer de gelegenheid tot fraude aanwezig is, 
dan plegen managers fraude. Het vermogen van individuen om hun daden te rationali-
seren, wordt juist voor een belangrijk deel bepaald door hun psychologische kenmer-
ken. Ook Stadler & Benson (2012) leggen een verband tussen rationalisatievermogen 
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van witteboordencriminelen en hun psychologische kenmerken. Zij menen dat het 
talent van witteboordencriminelen om het morele dilemma te neutraliseren en hun 
crimineel gedrag te rationaliseren, te danken is aan de psychologische kenmerken van 
de daders. In hun studie waarin ze de denkpatronen en neutralisatietechnieken van 
witteboordencriminelen met ‘traditionele’ criminelen hebben vergeleken, zagen zij dat 
er een groot verschil zat tussen het crimineel denken van deze twee groepen. Witte-
boordencriminelen uitten namelijk minder schuldgevoelens over hun misdrijven dan de 
‘traditionele’ criminelen.

Zoals de aanhangers van de deterministische benadering beweren, is het gedrag van 
individuen een gevolg van allerlei persoonlijke kenmerken waar ze nauwelijks invloed 
op hebben. Mensen zouden bij de geboorte al bepaalde kenmerken meekrijgen. De 
invloed van bij de geboorte meegekregen kenmerken wordt door De Jong als volgt 
verwoord: ‘Wij komen niet als een volkomen onbeschreven blad ter wereld, maar doen 
daar onze intrede met een lichaam dat ons met bepaalde beperkingen confronteert en 
vertrouwd maakt, met een verzameling van genen die wij evenmin zelf hebben kunnen 
uitzoeken of samenstellen, en met bepaalde evolutionair ontwikkelde, aangeboren dis-
posities en instinctieve voorkeuren die ons al meteen in staat stellen onze eerste ge-
waarwordingen op een bepaalde wijze te sorteren en verwerken’ (De Jong, 2013, p. 
24).

Dat criminaliteit deels genetisch is bepaald wordt al langer beweerd (Moffitt, 1993; 
Mednick e.a., 1984 gezien in Brennen & Adrian, 1997). Moffitt gaat nog verder door te 
stellen dat de biologische oorsprong van antisociaal gedrag vóór of vlak na de geboorte 
al aanwezig is. De invloed van de genetische en biologische factoren op antisociaal
gedrag en criminaliteit wordt ook door andere onderzoekers onderschreven (DiLalla, 
2002; DiLalla & Gottesman, 1991). Zo zou een deel van deze factoren die van invloed 
kunnen zijn op agressie onder kinderen, erfelijk zijn. DiLalla (2002) stelt dat deze ge-
erfde genen van belang zijn voor een eventuele verhoging van agressie van kinderen,
maar zij zijn niet belangrijker dan de leefomgeving. Dat wil zeggen dat genetische 
aanleg alleen niet ertoe kan leiden dat iemand daadwerkelijk in de criminaliteit terecht 
komt. Enkele andere verhogende factoren voor agressie zijn volgens DiLalla en Got-
tesman (1991) een laag IQ, hyperactiviteit en aandachtstoornis. Verlagende factoren 
voor agressie zijn een hoog IQ en verlegenheid. Zonder deze beweringen tegen te spre-
ken, benadrukken Brennan en Raine (1997) echter dat er meer empirische toetsing voor 
nodig is om dergelijke beweringen als feiten aan te nemen.

In eerdere studies worden psychologische kenmerken genoemd die herkenbaar 
zouden zijn bij sommige witteboordencriminelen. In het onderzoek van Rijsenbilt 
(2011) naar narcisme onder bestuursvoorzitters worden ijdelheid, overmatig optimis-
me, egoïsme, zelfachting, zelfvertrouwen, dominantie, ambitie en gebrek aan empathie 
beschreven als persoonlijkheidskenmerken van narcisten. Hierin wordt bevestigd dat 
deze kenmerken noodzakelijke karaktereigenschappen zijn voor succesvolle bestuur-
ders, maar dat deze karakteristieken evenzeer tot fraude kunnen leiden wanneer ze 
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overmatig aanwezig zijn. Dat bepaalde kenmerken zoals narcistische persoonlijkheids-
kenmerken en het gebrek aan empathie van invloed kunnen zijn op de totstandkoming 
van fraude is ook in de studies van Agnew e.a. (2009) naar voren gekomen.

In zijn boek Gewetenloos stelt Robert De Hare dat witteboordencriminelen psycho-
pathische symptomen laten zien (De Hare, 2003). Hij buigt zich ook over de vraag 
waarom zulke ‘psychopaten’ witteboordencriminaliteit plegen. Zijn antwoord is driele-
dig: ten eerste zijn er lucratieve gelegenheden voorhanden om witteboordencriminali-
teit te plegen. Ten tweede beschikken deze ‘psychopaten’ over de nodige vaardigheden 
en eigenschappen om dergelijke misdrijven te kunnen plegen. Te denken valt aan vlotte 
babbel, charmes, zelfverzekerdheid, koelbloedigheid, onbezorgdheid over ontmaske-
ring en meedogenloosheid. Ten derde is de pakkans bij witteboordencriminaliteit klein 
en zijn de straffen in verhouding tot andere vermogensmisdrijven laag.

Waar het om studies naar witteboordencriminelen en/of fraudeurs gaat, is het op 
zijn plaats om, gezien de heterogeniteit van deze delinquenten, meer oog te hebben 
voor de onderlinge verschillen (Friedrichs, 2010; Perri, 2011; Duffield & Grabosky, 
2001). Deze heterogeniteit geldt niet alleen voor de persoonskenmerken maar ook voor 
de criminele levensloop van deze delinquenten. In een grootschalig onderzoek naar de 
criminele carrières van veroordeelde witteboordencriminelen voor acht misdrijven,17

waaronder beleggingsfraude en fraude bij banken, is gekeken naar hun criminele ante-
cedenten (Weisburd & Waring, 2001). In de studie van Weisburd & Waring (2001) zijn 
de uitkomsten daarvan samengevat en worden vier groepen witteboordencriminelen 
onderscheiden: crisisgedrevenen, gelegenheidspakkers, gelegenheidszoekers en stereo-
typische criminelen. Crisisgedrevenen zijn plegers die incidenteel maar vooral als reac-
tie op een gebeurtenis (crisis) in hun leven een misdrijf plegen. Een gebeurtenis kan 
zowel persoonlijk (echtscheiding of een financiële nood) als zakelijk (dreigende faillis-
sement of ontslag) van aard zijn. Misdrijven die door crisisgedrevenen zijn gepleegd, 
lijken minder goed te passen bij de plegers zelf en daardoor zal de omgeving verrast 
zijn door de ontdekking (Piquero & Weisburd, 2009). Ook gelegenheidspakkers kun-
nen hun omgeving verrassen door het misdrijf dat zij begaan. Deze groep lijkt een 
gelegenheid voor bijvoorbeeld fraude te zien en vervolgens de verleiding niet te weer-
staan (Weisburd & Waring, 2001). In deze groep zitten voornamelijk daders die in hun
eigen werkomgeving hun misdrijf plegen. 

Opvallend is dat deze categorieën witteboordencriminelen ook herkenbaar zijn in 
een studie op basis van de gegevens van 644 vervolgde witteboordencriminelen in 
Nederland. Van Onna e.a. (2014) hebben op basis van de beschikbaar gegevens over
vervolgde witteboordencriminelen – waaronder beleggingsfraudeurs en faillissements-
fraudeurs – in de periode van 2008 tot 2012 gekeken naar de criminele levensloop van 

17 Antitrust fraude, beleggingsfraude, corruptie, fraude bij banken, fiscale fraude, creditcardfraude, 
verzekeringsfraude en postfraude (voorschotfraude).
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deze groep. De heterogeniteit van deze groep daders is evenals in de studie van 
Weisburd en Waring ook in de studie van Van Onna e.a. bevestigd.

Volgens de positivistische benaderingen van criminaliteit spelen de individuele 
factoren een belangrijke rol bij de totstandkoming van misdaad. Zo zouden mensen als 
gevolg van processen in hun hersenen, hersenafwijkingen, genen, hoogte van het IQ en 
persoonlijkheidskenmerken als narcisme, aandachtstoornis, hyperactiviteit enzovoort 
vaker strafbare feiten plegen. Dat genetische factoren van invloed kunnen zijn op het 
gedrag van individuen, lijkt steeds wijder te worden geaccepteerd. Vincent (2013, p.
74) vat de wijze van de beïnvloeding van het gedrag door de genetische kenmerken als 
volgt samen: genetische samenstelling beïnvloedt de vorm van hersenen, die op hun
beurt het geestelijke profiel van een individu bepalen, wat tot slot het gedrag van een 
persoon bepaalt. Dit betekent dat het gedrag van mensen wordt beïnvloed door factoren 
die buiten de macht van een individu liggen maar lichamelijk bepaald zijn.

De individuele kenmerken die in verband worden gebracht met witteboordencrimi-
naliteit zijn: narcisme, egocentrisme, ijdelheid, overmatig optimisme, zelfachting, do-
minantie, gebrek aan empathie (Rijsenbilt, 2011; Ragatz e.a., 2012; Duffield & 
Grabosky, 2001). Zoals reeds besproken, is het meten en waarnemen van deze factoren 
bij fraudeurs of de invloed hiervan op hun gedrag moeilijk. De nodige gegevens voor 
dergelijke metingen zijn schaars omdat deze groep criminelen nauwelijks psycholo-
gisch wordt onderzocht. Daarom wordt in dit onderzoek – bij wijze van exploratie –
nagegaan in hoeverre uit de bestudeerde opsporingsdossiers en de aanvullende bronnen 
de aanwezigheid van de hiervoor besproken factoren als een drijfveer voor fraude te 
onderscheiden of te herleiden is.

2.6 Besluit

Hiervoor is een tweetal theorieën besproken die mogelijk kunnen bijdragen aan het 
inzichtelijk maken van de totstandkoming, uitvoering en afloop van de bestudeerde 
fraudezaken. Uit de voorgaande bespreking is ook naar voren gekomen dat de werk-
wijze van de fraudeur en zijn drijfveren om fraude te plegen kunnen samenhangen. Bij 
de besprekingen van de empirische bevindingen zal worden nagegaan in hoeverre deze 
onderlinge samenhang kan worden herkend. De belangrijkste bestanddelen van de 
routine activiteitenbenadering en de rationele keuzebenadering kunnen als volgt wor-
den samengevat.

Modus operandi van fraudeurs
Een gemotiveerde fraudeur, geschikt doelwit en gebrek aan guardianship – de drie 
bestanddelen waar de routine activiteitenbenadering op rust – zijn van belang voor de 
analyse van de totstandkoming van de bestudeerde fraudezaken. Hoewel in deze bena-
dering niet wordt ingegaan op de beweegredenen van de (potentiële) daders, blijkt dat 
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voor de totstandkoming van fraude in ieder geval gelegenheid nodig is. Deze gelegen-
heid zit in beschikbaarheid van geschikte doelwitten en gebrek aan guardianship waar-
door de pakkans afneemt en de slagingskans juist toeneemt. De bestanddelen die aan 
deze benadering kunnen worden ontleend en gebruikt voor de analyse van de fraudeza-
ken zijn: gemotiveerde dader, geschikt doelwit en gebrek aan guardianship.

Het uitgangspunt van de rationele keuzebenadering is dat iedereen – dus ook een 
fraudeur – maximalisatie van nut nastreeft. Dit streven betreft de maximalisatie van 
zowel materieel als immaterieel nut. Een fraudeur kiest, althans volgens deze benade-
ring, de beste uit meerdere gedragsmogelijkheden om deze maximalisatie van nut te 
realiseren. Welke keuzes hij maakt om zijn beoogd doel te bereiken, hangt af van enke-
le andere gegevens die zijn afwegingen en besluitvorming beïnvloeden. Kennis van 
fraude en zijn mogelijkheden tot fraude zijn de belangrijkste bestanddelen van deze 
benadering. Aangezien volgens deze benadering men de ‘beste’ of voorhandenzijnde 
weg bewandelt om zijn beoogde doel te bereiken, probeert hij risico’s – voor zover 
waarneembaar – te mijden en zijn slagingskans te vergroten.

Zo probeert een overwogen dader zijn kennis en mogelijkheden in te zetten om een 
aanwezige gelegenheid aan te grijpen, tegelijkertijd rekening houdend met de mogelij-
ke pakkans en slagingskans. Gegeven het feit dat ook in deze benadering niet nader
wordt ingegaan op datgene wat een individu ertoe leidt om misdrijven te plegen, wordt 
aangenomen dat iedereen – in beginsel – misdaad zou kunnen plegen mits de verwach-
te opbrengsten de verwachte kosten overschrijden. Vergeleken met de routine activitei-
tenbenadering, bestaat de toevoeging van de rationele keuzebenadering uit de constate-
ring dat wanneer iemand een doel voor ogen heeft dat hij niet op een legale wijze kan 
bereiken, hij de afweging maakt om dit op een illegale wijze te bereiken. Al met al 
levert de rationele keuzebenadering, naast de drie bestanddelen van de routine activitei-
tenbenadering, het volgende bestanddeel op: kennis en mogelijkheden.

Mogelijke drijfveren voor fraude
Bij de bespreking van de drijfveren voor fraude zijn uiteenlopende mogelijke drijfveren
naar voren gekomen die in eerdere studies in sterke en minder sterke mate zijn onder-
scheiden. Deze mogelijke drijfveren zijn in twee categorieën weergegeven: materiële
en immateriële drijfveren. Daarnaast is een aantal individuele factoren van de daders
onderscheiden dat mogelijk van invloed kan zijn op wel of niet plegen van fraude door 
individuen. Geld op zich, geld om ervan te leven en het bekostigen van verslaving en/of 
vermaak zijn voorbeelden van de materiële drijfveren. Het verkrijgen van status en
aanzien en het tegengaan van verlies daarvan en de behoefte om zich te bewijzen beho-
ren tot de categorie immateriële drijfveren. Tot slot zijn er meerdere individuele ken-
merken van de daders besproken variërend van de narcistische persoonlijkheidsken-
merken tot gebrek aan empathie en meedogenloosheid van de dader. Deze kenmerken 
zeggen wellicht niet veel over de drijfveren om te frauderen maar wel iets over de in-
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vloed van deze kenmerken op de ‘innerlijke drempel’ om fraude te plegen en de mate 
waarin ze vatbaar zijn voor de interne en externe invloeden.

Zoals in figuur 2.1 is weergegeven, komt fraude tot stand wanneer de gemotiveerde 
dader, geschikt doelwit, gebrek aan guardianship en kennis en mogelijkheden tot frau-
de op dezelfde tijd op dezelfde plaats bij elkaar komen. Dit zijn dan de noodzakelijke 
bestanddelen voor de totstandkoming van misdaad, waaronder fraude. Voor het ver-
krijgen van inzicht in de afwegingen en gedragsmogelijkheden van de fraudeur, wordt 
een beroep gedaan op de rationele keuzebenadering. Door de combinatie van deze 
benadering met de routine activiteitenbenadering, krijgen kennis van de fraudeur over 
hoe te frauderen en zijn mogelijkheden om te frauderen een plek in de totstandkoming 
van de fraude. In hoeverre deze vier bestanddelen een rol hebben gespeeld bij de tot-
standkoming van de 41 bestudeerde fraudezaken, wordt in hoofdstuk 7 uiteengezet.

Uit de voorgaande discussie kan worden opgemaakt dat voor de analyse van de 
modi operandi van de fraudeurs voor het leeuwendeel de routine activiteitenbenade-
ring en de rationele keuzebenadering kunnen worden aangewend. Zoals hiervoor uit-
eengezet laten deze twee benaderingen de aanvankelijke drijfveren van de fraudeur in 
het midden. Aangezien het niet vaststaat of er voldoende empirische data te vinden is 
in de opsporingsdossiers en de aanvullende bronnen, wordt in dit onderzoek nagegaan 
in hoeverre het mogelijk is om op grond van de geraadpleegde bronnen de mogelijke 
drijfveren van de fraudeurs in de bestudeerde opsporingsonderzoeken te achterhalen of 
met een grote mate van aannemelijkheid af te leiden. In hoofdstuk 8 wordt uiteengezet 
in hoeverre dat is gelukt. 
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3 Naar een variabelenlijst

3.1 Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk zijn de nodige bestanddelen voor de totstandkoming van 
de fraude, de individuele afwegingen van de fraudeurs en de mogelijke drijfveren om 
fraude te plegen besproken. In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe deze bestanddelen 
geoperationaliseerd kunnen worden om tot een handleiding voor de verzameling van de 
empirische data en mogelijk de analyse hiervan te komen. Daarbij wordt gezocht naar 
aangrijpingspunten om te komen tot een antwoord op de onderzoeksvragen naar de 
modi operandi van de fraudeurs op grond van de empirische data. Daarbij wordt toe-
gewerkt naar een reeks variabelen die wel voldoende geoperationaliseerd zijn en die in 
de bestudeerde opsporingsonderzoeken naar de fraudezaken te vinden zijn. Deze varia-
belen dienen te helpen inzicht te krijgen in de modi operandi van beleggingsfraudeurs,
faillissementsfraudeurs en bankfraudeurs.

3.2 Meetbare variabelen

Om zicht te krijgen in de modus operandi van fraudeurs wordt nagegaan in hoeverre de 
bestanddelen van de routine activiteitenbenadering en de rationele keuzebenadering in 
de bestudeerde fraudezaken een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de 
fraude. Deze bestanddelen zijn: 

1. gemotiveerde fraudeur;
2. geschikte doelwitten en gelegenheid: verleiding;
3. gebrek aan guardianship: lage pakkans en hoge slagingskans; en
4. de beschikbare kennis, vaardigheden en mogelijkheden bij de fraudeur.

De vraag is op welke wijze vanuit deze bestanddelen gegevens kunnen worden ver-
gaard om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Bij de bestudering van de 
opsporingsdossiers en het raadplegen van de aanvullende gegevensbronnen is in dit 
onderzoek gekeken naar:

de totstandkoming, uitvoering en ontdekking van de fraude;
de werkwijze van de (mede)fraudeurs;
de wijze waarop het geld is besteed;
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de bestemming en besteding van het buitgemaakte geld; en
de opbrengsten van de fraude voor de fraudeur.

De uitkomsten van het verkennend onderzoek waarin de 12 opsporingsonderzoeken
zijn bestudeerd en de vraaggesprekken met betrokken medewerkers van politie, de 
FIOD en officieren van justitie bij deze fraudezaken – aangevuld met de bestanddelen 
van de criminologische theorieën – waren de voornaamste bronnen bij het opstellen
van deze variabelen. Daarbij is aangenomen dat de drijfveren van de fraudeurs in de 
loop van de fraude niet of nauwelijks zijn veranderd. De eventuele verschillen tussen 
de – in deze studie onderzochte – drijfveren van de fraudeur bij de totstandkoming van 
de fraude en de redengeving na afloop van de fraude, zijn in dit onderzoek buiten be-
schouwing gelaten. Voornaamst argument hiervoor is het feit dat het achterhalen van 
deze eventuele verschillen niet mogelijk was.

De hierna te bespreken variabelen zijn in drie sessies voorgelegd aan een of meer 
deskundigen uit de praktijk van fraudebestrijding om te kijken in hoeverre deze – al-
thans volgens deze deskundigen – geschikt en invulbaar zijn om zicht te krijgen op de 
modi operandi van de fraudeurs. De eerste sessie is gehouden met een fraudedeskundi-
ge van de FIU (Financial Intelligence Unit) van het voormalige KLPD (Korps Lande-
lijke Politiediensten). De tweede sessie is verricht met twee rechercheurs van de voor-
malige BRNON (Bovenregionale Recherche Noord- en Oost Nederland) en de derde 
met de leden van de Studiecommissie Financieel Rechercheren bestaande uit deskun-
digen vanuit de politie, de FIOD, de SIOD en het Openbaar Ministerie. Bij het voor-
leggen van de variabelenlijst, zijn aan deze deskundigen (naast de algemene vraag over 
hun mening over de variabelenlijst) drie vragen gesteld. 

a) Zijn zij van mening dat deze variabelen de juiste zijn om de werkwijzen van de 
fraudeurs mee inzichtelijk te maken?

b) Is de nodige informatie voor deze variabelen te vinden in de dossiers van de straf-
rechtelijke onderzoeken (eventueel aangevuld met interviews met de betrokken re-
chercheurs)?

c) Kunnen zij andere variabelen bedenken die bruikbaar én invulbaar zouden kunnen 
zijn? Na iedere sessie is de variabelenlijst aangepast, wat tot een praktisch invulbare 
variabelenlijst heeft geleid.

Op grond van de empirische bevindingen zal later in dit onderzoek verder worden na-
gegaan of deze variabelen helpen bij het vormen van categorieën van de bestudeerde 
fraudezaken. Aan het eind van dit onderzoek zal worden bekeken in hoeverre deze 
categorieën kunnen bijdragen aan het vinden van eventuele verklaringen voor de 
werkwijze en de mogelijke drijfveren van de fraudeurs van de drie verschijningsvor-
men. 
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3.2.1 De fraudezaken

Om de werkwijze van de betrokken fraudeurs te kunnen achterhalen, dienen eerst de 
fraudezaken zelf te worden besproken en begrepen. De beschrijving van een fraude-
zaak begint telkens met datgene waarmee is gefraudeerd. Bij de beleggingsfraudezaken 
wordt nagegaan met welk ‘beleggingsproduct’ de fraudeurs de inleggers hebben over-
gehaald om in hun product te beleggen. Bij faillissementsfraude wordt gekeken met 
welke vorm van misbruik de fraudeurs de rechtspersonen hebben ingezet. Bij de bank-
fraude wordt nagegaan of de fraude is gepleegd door overboekingen van geld van klan-
ten, kasopnames, bankpassen van de klanten of anderszins.

Daarnaast is de omvang van de fraude en/of schade van belang om de fraudezaken 
beter te begrijpen en in de juiste context te plaatsen. Waar mogelijk, wordt bij iedere 
fraudezaak nagegaan of de omvang van de fraude en schade te achterhalen zijn en zo ja
in welke mate zij verschillen. Afhankelijk van de fraudevorm, wordt in het onderhavi-
ge onderzoek gesproken van omvang van de fraude, omvang van de schade en omvang 
van het voordeel van de fraudeurs. Deze kunnen niet gelijk gesteld worden. Met de 
omvang van de fraude wordt bedoeld het bedrag dat de fraudeurs in eerste instantie 
hebben weten binnen te halen. Met de omvang van de schade wordt bedoeld het bedrag 
dat de slachtoffers als gevolg van de fraude daadwerkelijk kwijt zijn geraakt, gemeten 
op het moment van de veroordeling in de eerste aanleg. Met de omvang van de schade 
– in het geval van beleggingsfraude – wordt bedoeld de inleg die de slachtoffers nog te 
vorderen hebben van de fraudeurs. Dit bedrag is exclusief rendement of herbelegd 
rendement dat de slachtoffers nog te vorderen hebben. De omvang van het voordeel
betreft het netto bedrag dat de (mede)fraudeurs hebben buitgemaakt. De niet-financiële 
– en daarmee de immateriële – schade van de slachtoffers van de bestudeerde fraude-
zaken, is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Tot slot wordt nagegaan hoelang de fraudezaken hebben geduurd. Hiervoor wordt 
uitgegaan van de looptijd van de fraude die is gehanteerd in het opsporingsonderzoek. 
Dat wil zeggen dat de aanvang van de fraude gelijk gesteld wordt aan de datum waar-
op, volgens het opsporingsonderzoek, de fraudeur is begonnen met zijn fraude. Dit 
alles leidt tot de volgende variabelen:

1. Wat was het product en de manier waarmee is gefraudeerd?
Het product, de vorm en de manier definiëren.

2. Wat is de omvang van fraude/schade/voordeel?
De omvang van fraude/schade/voordeel bepalen.

3. Hoelang heeft de fraude geduurd?
Looptijd van de fraude in maanden bepalen.
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3.2.2 Betrokken actoren

De fraudeur is in geen enkele fraudezaak de enige betrokkene bij de fraude. Zo is er op 
zijn minst sprake van een slachtoffer/benadeelde. Daarom is bij de bestudering van de 
werkwijze van de fraudeurs gekeken naar de andere bij de fraude betrokken actoren 
inclusief de rol die ze hebben gespeeld. In dit onderzoek worden de volgende actoren 
onderscheiden die mogelijk betrokken zijn geweest bij de totstandkoming en de uitvoe-
ring van de fraude: fraudeur, medefraudeur, katvanger, rechtspersoon, onwetende 
betrokkene en slachtoffer. Waar nodig, wordt een aantal van deze betrokkenen afzon-
derlijk toegelicht en gedefinieerd.

Fraudeurs
Uiteraard wordt verondersteld dat een van de belangrijkste actoren bij de totstandko-
ming en de uitvoering van de fraude de fraudeur zelf is. Wanneer in dit onderzoek van 
de fraudeur wordt gesproken, betreft het telkens de hoofdverdachte in de fraudezaak. 
Deze fraudeur/hoofdverdachte heeft – vergeleken met zijn medefraudeurs – hogere 
straffen gekregen. Hierop is echter één uitzondering: voor de bankfraude geldt dat de 
medewerker van de bank als fraudeur wordt gezien zelfs als hij in het opsporingson-
derzoek niet de hoofdverdachte is geweest. Aangezien bij de bestudering van deze 
vorm van fraude het om de bankfraude gaat, wordt de medewerker van de bank be-
schouwd als zijnde de fraudeur. Van de betrokken fraudeurs worden de algemene ken-
merken zoals leeftijd, geslacht, beroep enzovoort besproken.

4. Wie is de fraudeur?
Algemene beschrijving van de fraudeur.

5. Is hij gezien als hoofdverdachte?
Wel of niet gezien als hoofdverdachte in het opsporingsonderzoek.

6. Hoe oud was de fraudeur bij de aanvang van de fraude?
Leeftijd van de fraudeur bij de aanvang van de fraude.

7. Wat waren beroep en burgerlijke staat van de dader bij de aanvang van de fraude?
Benoemen van deze kenmerken, wederom de situatie bij de aanvang van de fraude.

Werkelijke rol van de fraudeurs
In de loop van het onderzoek is gebleken dat bij zowel bankfraude als bij faillisse-
mentsfraude enkele fraudeurs in feite eerder als katvanger of (ondergeschikte) mede-
fraudeur hebben gefungeerd. Tijdens het verkennend onderzoek kwam naar voren dat 
enkele faillissementsfraudeurs in het opsporingsonderzoek als hoofdverdachte zijn 
aangemerkt maar in werkelijkheid eerder als katvangers hebben gefungeerd. De aard 
van de werkelijke rol van deze faillissementsfraudeurs is in de loop van het dossieron-
derzoek, in de vraaggesprekken met de rechercheurs en de analyse van de zaken duide-
lijk geworden. Aangezien in deze opsporingsonderzoeken geen andere hoofdverdachte 
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is aangewezen, worden deze faillissementsfraudeurs besproken als zijnde de fraudeurs.
Bij de bespreking van de afzonderlijke fraudezaken zal worden stilgestaan bij de wer-
kelijke rol van deze faillissementsfraudeurs.

8. Wat was zijn werkelijke rol?
De werkelijke rol van de fraudeur bij de fraude (afgezien van de aanmerking als 
hoofdverdachte).

Het criminele verleden
Om inzicht te krijgen in de achtergronden van de fraudeurs, is in dit onderzoek ook het 
criminele verleden van de fraudeurs belicht. Daarnaast wordt nagegaan of, evenals in
eerdere studies over de criminele levensloop van fraudeurs en witteboordencriminelen 
(Weisburd e.a., 1991; Weisburd & Waring, 2001; Piquero & Benson, 2004; Piquero & 
Weisburd, 2009), de fraudeurs ingedeeld kunnen worden in meerdere groepen. Om het 
criminele verleden van de betrokken fraudeurs in kaart te brengen, zijn (aan het einde 
van de dataverzameling) de Uittreksels Justitiële Documentatie van de fraudeurs opge-
vraagd en bestudeerd. Hiervoor zijn de registraties in de justitiële documentatie met 
daarin ‘een historisch overzicht van het strafrechtelijke verleden’ van de fraudeurs tot 8 
januari 2013 meegenomen. Zoals in artikel 7 lid 1 Besluit justitiële gegevens is voorge-
schreven worden als justitiële gegevens aangemerkt (onder andere): ‘alle beslissingen 
die door of namens het openbaar ministerie of de rechter zijn genomen, met uitzonde-
ring van de beslissing tot niet vervolgen omdat de betrokken persoon ten onrechte als 
verdachte is aangemerkt’. Eigenlijk dekt dit alleen het strafrechtelijke verleden van de 
betrokkenen af: hun werkelijke ‘criminele levensloop’ kan veel omvangrijker zijn en 
buiten registraties liggen.

Het criminele verleden van de fraudeurs is van belang om enerzijds de betrokken 
fraudeurs beter te kennen en te begrijpen en anderzijds om te kijken of zij gelegen-
heidspakkers, crisisgedrevenen, gelegenheidszoekers of juist stereotypische criminelen
zijn. Dat laatste zou kunnen betekenen dat het plegen van misdaad een onderdeel van 
hun dagelijks leven is.

9. Had de fraudeur vóór het plegen van de bestudeerde fraudezaak criminele antece-
denten? Indien ja, hoeveel en waarvoor?
Het aantal vonnissen en de feiten van de eerdere veroordelingen van de fraudeur.

Medefraudeurs
Medefraudeurs zijn de tweede groep actoren die in het onderhavige onderzoek zijn 
onderscheiden en bestudeerd. Bij deze groep wordt naast hun rol in de fraude ook ge-
keken naar de aard van hun relatie met de fraudeurs. Degenen die tijdens het opspo-
ringsonderzoek als verdachte zijn aangemerkt en ook een parketnummer hebben ge-
kregen, worden in dit onderzoek gezien als medefraudeurs. Dit betekent dat wanneer 
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zij als verdachte zijn aangemerkt én ingeschreven, zij als medefraudeurs worden be-
schouwd. In de meeste gevallen zijn deze betrokkenen tot aan het eind van het opspo-
ringsonderzoek beschouwd als verdachten en waren zij ook daadwerkelijk gedagvaard. 
Dit geldt niet voor alle medefraudeurs. Om uiteenlopende redenen kon iemand bij de 
aanvang van het opsporingsonderzoek zijn gezien en gehoord als verdachte terwijl hij 
uiteindelijk niet als verdachte is aangemerkt. Hierdoor kan het aantal medeverdachten 
in de beginfase van een onderzoek hoger liggen dan dat in de eindfase. Wanneer een 
medefraudeur uiteindelijk niet is gedagvaard of werd vrijgesproken, wordt dit (inclu-
sief de reden daarvoor) bij de bespreking van de empirische bevindingen aangegeven.

10. Is er sprake geweest van betrokkenheid van medefraudeurs? Indien ja, wat was hun 
relatie met de fraudeur?
Het aantal betrokken medefraudeurs bij de fraude en hun relatie met de fraudeur.

Gebruik katvangers
In dit onderzoek wordt met een katvanger degene bedoeld die door de fraudeur of me-
defraudeurs is ingezet om de fraude of het witwassen van de opbrengsten van de fraude 
mogelijk te maken. Overigens is een katvanger een natuurlijk persoon die willens en 
wetens meewerkt aan de totstandkoming en/of de uitvoering van de fraude en/of het 
wegsluizen van buitgemaakt geld. Gekeken naar de functie die de katvangers hebben 
vervuld, konden uit hun inzet twee doelen worden afgeleid: het verhullen van de identi-
teit van de fraudeur en het veiligstellen van het buitgemaakte geld.

Gebruik maken van een katvanger kan voor de fraudeurs of medefraudeurs een 
manier zijn om hun identiteit te verhullen. Deze variabele die voornamelijk betrekking 
heeft op de modi operandi kan van groot belang zijn voor het afleiden van de drijfveren
van de fraudeur. Wanneer een fraudeur omwille van het geld zelf fraudeert, kan hij al 
dan niet door gebruik van katvangers zijn identiteit, bedoelingen en eventueel buitge-
maakt geld verhullen, terwijl iemand die omwille van status en aanzien de fraude 
pleegt, zijn identiteit niet wil verhullen door zich achter een katvanger te verschuilen.
Hij wil namelijk gekend worden als een ‘succesvol’ iemand.

11. Is er in de bestudeerde fraudezaken sprake geweest van gebruik van katvangers?
Ja of nee.

12. Katvangers gebruikt om identiteit fraudeur te verhullen?
Ja of nee.

13. Katvangers gebruikt om vermogen/buitgemaakt geld veilig te stellen?
Ja of nee.

Gebruik rechtspersonen
Een alternatief voor het gebruik van een katvanger is het inzetten van rechtspersonen 
bij fraudeconstructies. Net als bij het gebruik van katvangers kan de fraudeur met be-
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hulp van rechtspersonen niet alleen zijn identiteit voor slachtoffers en de autoriteiten 
verhullen maar ook kan hij het buitgemaakte geld veiligstellen en zich tegen mogelijke
aansprakelijkheid voor geleden schade indekken. Echter, een rechtspersoon kan ook 
een instrument zijn om de totstandkoming van de fraude mogelijk te maken. Zo is in 
het geval faillissementsfraude de fraude alleen mogelijk als er rechtspersonen zijn in-
gezet. Dit geldt voor een groot deel ook voor beleggingsfraude.

14. Zijn er één of meer rechtspersonen gebruikt?
Ja of nee.

15. Rechtspersoon gebruikt om te kunnen frauderen?
Ja of nee.

16. Rechtspersoon gebruikt om de identiteit van de fraudeur te verhullen?
Ja of nee.

17. Rechtspersoon gebruikt om het vermogen of het buitgemaakt geld veilig te stellen?
Ja of nee.

18. Rechtspersoon gebruikt om zich tegen aansprakelijkheid in te dekken?
Ja of nee.

Onwetende betrokkenen
Naast de fraudeurs en medefraudeurs wordt in dit onderzoek ook een categorie onwe-
tende betrokkenen onderscheiden. Deze mensen waren betrokken bij de totstandko-
ming en/of de uitvoering van de fraude zonder zich daar van bewust te zijn geweest.
Afhankelijk van de fraudevorm, kunnen meerdere mensen als onwetende betrokkene 
worden aangemerkt. Deze onwetende betrokkenen zijn in ieder geval mensen in de 
omgeving van de fraudeurs of medefraudeurs. Zo kan de groep onwetende betrokkenen
bij beleggingsfraudezaken bestaan uit medewerkers van de onderneming van de frau-
deur, tussenpersonen, medewerkers van callcenters en familieleden of vrienden die de 
verkoop van de ‘beleggingen’ mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast kunnen eerdere 
inleggers als onwetende betrokkenen nieuwe inleggers hebben geworven.

De onwetende betrokkenen bij faillissementsfraude kunnen mensen zijn in de naas-
te omgeving van de fraudeur die zonder kennis van de frauduleuze activiteiten van de 
fraudeur een of meer rechtspersonen op naam hebben gezet. Daarnaast kunnen ook 
medewerkers van de ondernemingen van de fraudeur als onwetende betrokken zijn 
geweest als bijvoorbeeld inkopers van goederen en diensten.

Bij de bankfraude kunnen, afhankelijk van de relatie van de onwetende betrokkene 
met de bank, twee soorten onwetenden worden onderscheiden: onwetende collega’s
van de fraudeurs en onwetende buitenstaanders. Zo kunnen de onwetende collega’s de 
fraudeur helpen bepaalde frauduleuze transacties en overboekingen uit te voeren of 
mogelijk te maken. De onwetende buitenstaanders – voornamelijk vrienden of familie 
van de fraudeur – kunnen juist door het beschikbaar stellen van bankrekeningen de 
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fraude of het wegsluizen van het buitgemaakte geld mogelijk maken zonder zich be-
wust te zijn van de aard van deze frauduleuze handelingen.
Deze variabelen dienen om de werkwijze van de fraudeur en het gebruik van mensen in 
zijn omgeving in kaart te brengen. Tot slot wordt de relatie van deze actoren met de 
fraudeurs zelf belicht. Hoewel slachtoffers in de bestudeerde fraude ook als onwetende 
betrokkenen kunnen worden beschouwd, wordt hun rol gezien het belang daarvan bij 
de totstandkoming van de fraude afzonderlijk besproken.

19. Is er sprake geweest van onwetende betrokkenen?
Ja of nee.

20. Wat was de relatie van de fraudeur met de onwetende betrokkenen?
Aard van de relatie met de fraudeur.

21. Wat was de rol van de onwetende betrokkenen bij de fraude?
De aard van de gespeelde rol weergeven.

3.2.3 Totstandkoming en uitvoering van de fraude

De totstandkoming en de uitvoering van de fraudezaken worden beschreven aan de 
hand van een aantal kenmerken die betrekking hebben op de werkwijze van de frau-
deur. Er wordt nagegaan of er vóór de totstandkoming van de fraude voldoende gele-
genheid voor fraude aanwezig was, of dat de fraudeurs deze hebben moeten creëren.
Deze variabele heeft niet alleen betrekking op de modi operandi maar zegt mogelijk 
ook iets over de drijfveren van de fraudeurs. De wijze van de uitvoering van de fraude 
verschilt vanzelfsprekend per fraudevorm. Zo wordt nagegaan of de beleggingsfrau-
deurs over een vergunning van de AFM beschikten om de beleggingsproducten aan te 
bieden. Daarna komen de uitgekeerde en beloofde rendementen aan de inleggers aan de 
orde. Daarbij wordt ook gekeken of de fraudeurs rendementen hebben uitgekeerd. Ook 
de hoogte van de beloofde rendementen kunnen als onderdeel van de modi operandi 
relevant zijn omdat fraudeurs juist door het in het vooruitzicht stellen van veelal mooie 
rendementen inleggers overhalen in te stappen, zo is de veronderstelling.

22. Was de gelegenheid om te frauderen aanwezig of is deze gecreëerd?
Aanwezig of gecreëerd.

Slachtoffers
In dit onderzoek wordt met een slachtoffer degene bedoeld die als gevolg van de fraude 
financieel is benadeeld. Bij beleggingsfraude wordt onderscheid gemaakt tussen inleg-
gers en slachtoffers. Inleggers zijn degenen die zijn ingestapt in de frauduleuze beleg-
ging terwijl de groep slachtoffers alleen die inleggers betreft die daadwerkelijk (een 
deel van) hun inleg en/of rendement door de frauduleuze handelingen zijn kwijtge-
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raakt. Bij faillissementsfraude en bankfraude kan alleen worden gesproken van slacht-
offers. Schuldeisers, banken, de belastingdienst zijn dan slachtoffers van de fraude 
door de faillissementsfraudeurs. In het geval van de bankfraude, zijn de banken – direct 
of indirect – slachtoffers van de fraude omdat zij in praktijk de geleden schade door de 
klanten als gevolg van fraude door een medewerker vergoeden. Het aantal slachtoffers 
in de fraudezaak en de aard van hun relatie met de fraudeur vormen het tweede be-
standdeel van de totstandkoming. Daarna wordt gekeken naar de wijze waarop de frau-
deurs hun slachtoffers hebben benaderd.

23. Wat was het aantal slachtoffers?
Het aantal slachtoffers benoemen.

24. Wat was de relatie van de fraudeur met de slachtoffers?
De aard van de relatie beschrijven.

25. Wat was de benaderingswijze van de slachtoffers door de fraudeurs?
De wijze van de benadering beschrijven.

26. Beschikte de fraudeur over een vergunning van de AFM?
Ja of nee of niet van toepassing.

27. Is er rendement uitgekeerd aan de inleggers?
Ja of nee of niet van toepassing.

28. Wat was het percentage beloofd en/of uitgekeerd rendement?
Het percentage beloofd en/of uitgekeerd rendement benoemen.

3.2.4 Risicobeheersing van de fraudeur

Een andere variabele betreft de risicobeheersing van de fraudeur: het wel of niet riske-
ren van werk en daarmee inkomsten en de sociale en zakelijke relaties. Wanneer een 
fraudeur geen werk heeft, heeft hij in dat opzicht weinig te verliezen. Dat is anders bij 
fraudeurs die een goede baan en redelijke zekerheid van inkomsten hebben. Een ander 
risico dat de ontdekking van de fraude voor de daders met zich meebrengt, is het ver-
lies van sociale relaties. Wanneer sociale relaties van de dader het plegen van fraude 
afkeuren, kan de ontdekking van de fraude het einde van deze relaties betekenen.

29. Risico verlies baan/werk voor fraudeur?
Ja of nee.

30. Risico verlies sociale relaties voor fraudeur?
Ja of nee.

31. Risico verlies levenspartner voor fraudeur?
Ja of nee.
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Wanneer slachtoffers van een fraudezaak de fraudeur kennen, brengt dat voor de frau-
deur een risico met zich mee. De vraag is dan ook of de fraudeur en zijn slachtoffers 
elkaar in een zakelijke sfeer of privésfeer kenden. Aangezien het bestaan van een rela-
tie tussen de fraudeur en zijn slachtoffers grotere risico’s ten aanzien van het verlies
ervan meebrengt, zegt ook deze variabele iets over zelfcontrole en rationaliteit van de 
fraudeur.

32. Kenden fraudeur en slachtoffers elkaar zakelijk?
Ja of nee.

33. Kenden fraudeur en slachtoffers elkaar privé?
Ja of nee.

3.2.5 Ontdekking van de fraude en gevolgen daarvan

Het laatste deel van de analyse van de fraude betreft de ontdekking ervan. Er wordt 
nagegaan welke natuurlijke persoon of rechtspersoon in welke hoedanigheid de fraude 
heeft ontdekt. Daarnaast zijn de gevolgen van de ontdekking van de fraude voor de 
fraudeur besproken. Aangezien de bestudeerde opsporingsonderzoeken tot veroorde-
lingen hebben geleid, is een van de gevolgen de veroordeling van de fraudeur. Ook kan 
de fraudeur na de ontdekking van de fraude te maken krijgen met andere gevolgen 
zoals verlies van sociale relaties, verlies van werk of de beëindiging van de relatie of 
het huwelijk. Daarna wordt belicht hoe de slachtoffers tot het besef kwamen dat zij 
slachtoffer waren geworden van de fraude. Tot slot wordt per fraudezaak nagegaan wat 
de aanleiding gaf voor de start van het opsporingsonderzoek naar de zaak.

34. Door wie is de fraude ontdekt?
Persoon, organisatie of hoedanigheid benoemen die de fraude heeft ontdekt.

35. Hoe kwam het besef bij de slachtoffers over hun slachtofferschap?
Manier van de bewustwording benoemen.

36. Wat was de aanleiding voor de start van het opsporingsonderzoek?
De aanleiding benoemen.

37. Wat waren de gevolgen van de ontdekking van de fraude voor de fraudeur?
Gevolgen van de ontdekking benoemen.

3.3 Naspeurbaarheid en besteding van de buitgemaakte gelden

Bij de bestudering van de wijze waarop de fraudeurs met de (eventuele) besteding 
en/of het witwassen van de buitgemaakte gelden is omgegaan, wordt onderscheid ge-
maakt tussen traceerbaarheid van het geld, de mogelijkheid dat de daders nog geld 
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hebben overgehouden aan de fraude, de wijze waarop het geld is besteed en waaraan 
het geld is uitgegeven.

3.3.1 Naspeurbaarheid bestemming van het geld

Deze variabele is opgenomen omdat hieruit kan worden opgemaakt of de besteding van 
het geld, en daarmee mogelijkerwijs het doel van die besteding, kan worden gerecon-
strueerd. Of het buitgemaakte geheel na te speuren is of niet, zegt iets over de werkwij-
ze van de fraudeurs vooral betreffende het witwassen daarvan. Wanneer het geld niet 
meer op te sporen is, wordt nagegaan waarom dat het geval is. De vraag is dan of de 
fraudeur hiermee geprobeerd heeft het geld weg te sluizen om te bewaren als een ap-
peltje voor de dorst. Het deel van het buitgemaakte geld dat is uitgegeven, wordt be-
schouwd als opgespoord omdat de bestemming daarvan is achterhaald. 

38. Het geld zelf of de bestemming ervan is traceerbaar of niet traceerbaar.
Ja, nee of deels.

3.3.2 Fraudeur heeft geld overgehouden aan de fraude

Er wordt getracht te achterhalen of de fraudeurs – na afloop van de fraude – nog geld 
hebben overgehouden aan de fraude. Met ‘na afloop’ wordt het moment van de veroor-
deling in eerste aanleg bedoeld. Daarnaast wordt ook nagegaan of de fraudeurs zichzelf 
salarissen hebben gegund die waren bekostigd uit het buitgemaakte geld. Dit kan het 
geval zijn als de fraudeurs zogenaamd in dienst komen van hun eigen rechtspersonen.

39. Heeft de fraudeur geld overgehouden aan de fraude?
Ja of nee.

40. Het geld is besteed aan de salarissen van de fraudeur en andere betrokkenen.
Ja of nee.

3.3.3 Zichtbare of niet-zichtbare besteding van het geld

Op welke wijze het geld is uitgegeven, is een vervolgvariabele die deels voortvloeit uit 
de naspeurbaarheid. Ook deze variabele kan helpen de wijze van de besteding van de 
buitgemaakte gelden – een onderdeel van het witwassen – inzichtelijk te maken. Een 
niet-zichtbare manier van geld uitgeven maakt het buitgemaakte geld voor de omge-
ving, schuldeisers en de autoriteiten (mogelijk) onvindbaar, wat tegelijkertijd een on-
derdeel van de modus operandi is. 
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41. Het geld is op een zichtbare of niet-zichtbare manier uitgegeven.
Ja, nee of deels.

3.3.4 Besteding van het buitgemaakte geld

Wanneer een fraudeur het buitgemaakte geld uitgeeft, wordt nagegaan of het geld ten 
behoeve van de fraudeur zelf, zijn onderneming of ten behoeve van de anderen – mede-
fraudeurs, familieleden of onwetende betrokkenen – in zijn omgeving is besteed.

42. Waaraan en aan wie is het buitgemaakte geld besteed?
De uitgave en de begunstigde benoemen.

3.4 Besluit

Op grond van de bevindingen van het verkennend onderzoek, gesprekken met experts 
uit de praktijk, literatuuronderzoek en de bestanddelen van de routine activiteitenbena-
dering en de rationele keuzebenadering, is in dit hoofdstuk een reeks variabelen gede-
finieerd. Deze variabelen passen in de bestanddelen van deze twee benaderingen,
waardoor ze mogelijk kunnen bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de werkwij-
zen van de fraudeurs die beleggingsfraude, faillissementsfraude of bankfraude hebben 
gepleegd. In dit hoofdstuk besproken variabelen hebben hoofdzakelijk betrekking op 
de modus operandi van de daders. In hoeverre op grond van deze variabelen en de 
overige verzamelde empirische data uitspraken kunnen worden gedaan over de drijfve-
ren van de daders, wordt in hoofdstuk 8 besproken. Bij de definiëring van de variabe-
len is aangegeven waarom en waarvoor deze variabelen van belang kunnen zijn. In de 
komende drie hoofdstukken worden de empirische data over de 41 bestudeerde opspo-
ringsonderzoeken per fraudevorm gepresenteerd. Daaruit moet blijken in hoeverre de 
nodige data voor de invulling van de in dit hoofdstuk gedefinieerde variabelen te vin-
den is. 
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4 Werkwijzen van beleggingsfraudeurs

4.1 Inleiding

De bevindingen van de vijftien bestudeerde beleggingsfraudezaken worden in dit 
hoofdstuk besproken. Bij de weergave van de bevindingen wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen de fraudezaken die in het verkennend onderzoek zijn bestudeerd en die 
van het hoofdonderzoek. De bevindingen van zowel het verkennende als hoofdonder-
zoek zijn samengevoegd en worden in een keer besproken.

De resultaten worden als volgt weergegeven. Ten eerste worden de fraudezaken 
alsmede de omvang van de schade beschreven. Om een beeld te schetsen van de vijf-
tien bestudeerde beleggingsfraudezaken, worden deze kort ingeleid. Ten tweede wor-
den de modi operandi van de fraudeurs beschreven. Daarbij wordt onderscheid ge-
maakt tussen de betrokken actoren, de totstandkoming, de uitvoering, de afloop (in de 
zin van: ontdekking) van fraude en de risicobeheersing van de fraudeur als onderdelen 
van de modi operandi van de fraudeurs. Tot slot wordt besproken in hoeverre de frau-
deurs erin zijn geslaagd de buitgemaakte gelden naspeurbaar te maken en hoe ze dat 
vorm hebben gegeven.

4.2 Beleggingsfraudezaken

In deze paragraaf komen de algemene kenmerken van de fraudezaken aan bod. Het 
doel hiervan is de context te schetsen waarin de fraude heeft plaatsgevonden teneinde 
de modus operandi en (later in hoofdstuk 8) de mogelijke drijfveren beter te plaatsen 
en te begrijpen. Omwille van mogelijke herleidbaarheid van de bestudeerde beleg-
gingsfraudezaken18 worden bij de weergave van de empirische bevindingen enkele 
kenmerken van de fraudeurs en de fraudezaken gecategoriseerd. Hoewel een dergelijke 
aanpassing geweld kan doen aan de empirische bevindingen, lijkt deze oplossing de 
enige manier om het probleem van mogelijke herleidbaarheid op te lossen. Ondanks 
deze aanpassingen komen de onderlinge verschillen tussen de fraudeurs en de fraude-
zaken voldoende naar voren waardoor de analyse van de empirische data nauwelijks 
hieronder zal lijden. Om het probleem van de herleidbaarheid op te lossen, zijn de leef-
tijden van fraudeurs, de omvang van de fraude, het aantal slachtoffers en de beleg-

18 Zie subparagraaf 1.4.5 voor meer toelichting over de wijze van niet-herleidbaar maken van de 
bestudeerde fraudezaken en de betrokken natuurlijke personen.
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gingsproducten in categorieën weergegeven. Daarnaast zijn de voornamen van de frau-
deurs en de opgelegde gevangenisstraffen aangepast. 

4.2.1 De fraudezaken

In de vijftien onderzochte beleggingsfraudezaken, zijn dossiers van het strafrechtelijk 
onderzoek bestudeerd en vraaggesprekken gehouden met minimaal één betrokken re-
chercheur per fraudezaak. In vier fraudezaken zijn ook de betrokken officieren van 
justitie bevraagd. Verder zijn de rechterlijke uitspraken in eerste aanleg van alle zaken 
bestudeerd en zijn de zittingen in eerste aanleg in twee zaken en het hoger beroep van 
één zaak bijgewoond. Strafrechtelijke onderzoeken van tien fraudezaken zijn uitge-
voerd door de FIOD, vier door de politie en één gezamenlijk door de FIOD en de poli-
tie. Ter kennismaking met de vijftien bestudeerde fraudezaken en de betrokken frau-
deurs, wordt hieronder eerst een korte inleidende samenvatting gegeven. Alle bestu-
deerde fraudezaken hebben een bijnaam gekregen die een kenmerk van de fraudeur, 
zijn gedrag of de fraudezaak weergeeft. Deze bijnamen zijn bedoeld als een geheugen-
steun voor de lezer en niet om een stempel te drukken op de betrokken fraudeurs.

De Bazin was evenals haar broers werkzaam in de financiële dienstverlening. Ze ‘leen-
de’ geld van haar vrienden, klanten maar ook van onbekenden om zodoende voor hen 
te ‘beleggen’. Ze beloofde haar inleggers rendementen van 8 tot 16% per jaar. In een 
periode van 34 maanden benadeelde zij ruim 100 mensen voor een bedrag tussen 1 en 
4,5 miljoen euro. De Bazin benaderde haar inleggers persoonlijk of als klant. Ze maak-
te ook gebruik van een callcenter om inleggers te werven. In eerste aanleg kreeg zij 38 
maanden gevangenisstraf. Enkele slachtoffers kregen, nadat zij hadden geklaagd omdat 
ze hun maandlasten niet meer konden dragen, van de fraudeur een baan/klus aangebo-
den bij haar bedrijf. Daarom krijgt deze zaak de bijnaam de Bazin.

De Bewaarder is samen met een aantal vrienden begonnen met het aanbieden van be-
leggingen in vastgoed. Via brochures, advertenties, callcenters en de inzet van tussen-
personen wierf hij inleggers. Met een beloofd rendement van 12,8% lukte de Bewaar-
der het om rond 300 inleggers binnen te halen. Deze inleggers, allen onbekenden van 
de fraudeur, verloren in totaal ruim 15 miljoen euro. In eerste aanleg kreeg de Bewaar-
der voor deze én de zaak het Koppel een gevangenisstraf van rond 56 maanden. Omdat 
een aanzienlijk deel van het buitgemaakte geld niet is teruggevonden en aannemelijk is 
dat het geld in het buitenland is geparkeerd, wordt deze zaak de Bewaarder genoemd.

De Dichter was als directeur van een bedrijf zeer succesvol. Hij is ontslagen omdat zijn 
eerdere veroordeling boven water kwam. Vóór zijn ontslag al was hij begonnen om 
voor zijn vrienden te beleggen in onder meer vastgoed. De Dichter zou voor zijn 
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slachtoffers een rendement van 100% per jaar behalen. Hij maakte tussen 4 en 15 
slachtoffers. Aangezien hij zijn slachtoffers goed kende, benaderde hij ze persoonlijk. 
Zijn slachtoffers legden tussen 1 en 4,5 miljoen euro in en verloren dit bedrag ook 
daadwerkelijk. De fraude duurde al met al 23 maanden. In eerste aanleg kreeg de Dich-
ter rond 20 maanden gevangenisstraf. Deze zaak krijgt de bijnaam de Dichter omdat de 
fraudeur in staat was zijn daden poëtisch te verwoorden en te rechtvaardigen.

De Doelman was een financieel tussenpersoon die de financiële zaken voor zijn klan-
ten regelde. Hij hielp de klanten aan een hogere hypotheek om vervolgens dat geld van 
hen te ‘lenen’ en ermee te gaan ‘beleggen’. Hij beloofde zijn klanten rendementen van 
20 tot 120% per jaar. In de 31 maanden dat de Doelman bezig was, benadeelde hij 
tussen 40 en 100 van zijn klanten voor een bedrag tussen 5 en 10 miljoen euro. In eer-
ste aanleg kreeg hij 34 maanden gevangenisstraf. Deze zaak wordt de Doelman ge-
noemd omdat uit de persoonlijke aantekeningen van de fraudeur bleek dat hij zichzelf 
een paar (financiële) doelen had gesteld (zie tekstkader 4.9).

De Dromer had onder het mom van beleggen in vastgoed inleggers geworven. Hij zette 
tussenpersonen in en maakte gebruik van brochures om voor hem onbekende inleggers 
over te halen via hem te beleggen. De Dromer beloofde een rendement van 8% per 
jaar. De fraude heeft 15 maanden geduurd. In totaal zijn minder dan 15 slachtoffers 
voor een bedrag van tussen 0,2 en 0,6 miljoen euro benadeeld. Als straf kreeg hij in 
eerste aanleg rond acht maanden gevangenisstraf waarvan de helft voorwaardelijk. 
Volgens een betrokken rechercheur was het de bedoeling dat de fraude een grote zaak 
zou worden, maar doordat de FIOD in een vroeg stadium ingreep, heeft de Dromer
minder inleg binnengehaald dan hij had gehoopt. Aangezien hij droomde er een grote 
fraudezaak van te maken, wordt hij de Dromer genoemd.

De Ethicus bood als jonge ondernemer van rond 30 via tussenpersonen, informatiebij-
eenkomsten en door middel van brochures beleggingen aan. Hij kende zijn inleggers 
privé noch zakelijk. Hij bood zijn slachtoffers verschillende beleggingsproducten aan 
tegen jaarlijkse rendementen van 8 tot 12%. In totaal stapten er tussen 101 en 300 in-
leggers in en verloren daarmee in totaal een bedrag tussen 5 en 10 miljoen euro aan 
inleg. De fraude van de Ethicus heeft al met al 36 maanden kunnen duren. De Ethicus
kreeg hiervoor in eerste aanleg rond tien maanden gevangenisstraf. Aangezien hij zijn 
aangeboden beleggingen omschreef als ecologisch en ethisch verantwoord, krijgt hij de 
bijnaam de Ethicus.

De Goedmaker was een financieel tussenpersoon die al jaren de financiële en fiscale 
zaken voor zijn klanten regelde. Hij had geld van zijn klanten ‘geleend’ en is voor zijn 
klanten gaan ‘beleggen’. Hij had rendementen uiteenlopend van 16 tot 100% per jaar 
beloofd. De Goedmaker had tussen 101 en 300 slachtoffers gemaakt onder zijn klanten, 
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vrienden en familie. In de 67 maanden dat de Goedmaker bezig was met zijn fraude 
verloren zijn slachtoffers tussen 5 en 10 miljoen euro van hun inleg. Hij kreeg in eerste 
aanleg rond 18 maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Aan-
gezien hij meende te willen helpen de geleden beleggingsverliezen van zijn klanten in 
het verleden te compenseren, worden hij en de fraudezaak de Goedmaker genoemd.

De Goudzoeker belegde als financieel dienstverlener voor zijn klanten, vrienden als-
mede familie geld in financiële producten. Hij had tussen 40 en 100 slachtoffers ge-
maakt aan wie hij rendementen uiteenlopend van 48 tot 180% per jaar had beloofd. In 
de 55 maanden dat hij met zijn fraude bezig was, verloren zijn slachtoffers tussen 1 en 
4,5 miljoen euro aan inleg. In eerste aanleg kreeg hij rond 20 maanden gevangenisstraf 
waarvan de helft voorwaardelijk. Hij zou de kip met de gouden eieren hebben gevon-
den en in staat zijn zeer hoge rendementen te behalen, derhalve wordt hij de Goudzoe-
ker genoemd.

De Heer genoot als directeur van een financieel adviesbureau veel aanzien en respect. 
Door middel van brochures, inzet van tussenpersonen, informatiebijeenkomsten en 
mond-tot-mondreclame bood hij beleggingen in vastgoed en financiële producten aan. 
Hij beloofde rendementen van 7 tot 240% per jaar. Hij maakte ruim 300 slachtoffers. 
Zij verloren ruim 15 miljoen van hun inleg. Bij de 43 maanden durende fraude van de 
Heer werden zowel vrienden en klanten als onbekenden benadeeld. In eerste aanleg 
kreeg hij rond 56 maanden gevangenisstraf. Omdat hij werd gezien als een ware gen-
tleman en zich er ook naar gedroeg, wordt hij de Heer genoemd.

Het Koppel – bestaande uit de jeugdvrienden Tom en Bas – bood beleggingen in vast-
goed aan. Tom en Bas waren eerder betrokken bij de zaak de Bewaarder (zie verderop) 
en waren van plan voor zichzelf te beginnen. Ze zijn hierin door de FIOD in een vroeg 
stadium belemmerd. Ze probeerden via callcenters, advertenties, inzet van tussenper-
sonen en brochures, voor hen onbekende, inleggers te werven. Met het beloofde ren-
dement van 12,5% per jaar hebben ze tussen 4 en 15 inleggers binnen gehaald. Deze 
slachtoffers verloren hun inleg van tussen 0,2 en 0,6 miljoen euro. De fraude duurde 
niet langer dan zes maanden. In eerste aanleg kregen Tom en Bas voor deze zaak in 
combinatie met de zaak de Bewaarder rond 56 maanden gevangenisstraf. Deze zaak 
wordt het Koppel genoemd omdat Tom en Bas samen deze fraudezaak hebben opgezet 
en uitgevoerd.

De Regisseur heeft als financieel tussenpersoon beleggingen in financiële producten 
aangeboden. Zijn slachtoffers waren zijn klanten, maar ook onbekenden van hem. Hij 
benaderde zijn slachtoffers persoonlijk en als klant. De beloofde rendementen liepen 
uiteen liepen van 7 tot 14% per jaar. De looptijd van zijn fraude was 70 maanden. Hij
maakte tussen 101 en 300 slachtoffers. Zij verloren in totaal een bedrag tussen 5 en 10 
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miljoen euro aan inleg. De Regisseur kreeg in eerste aanleg een gevangenisstraf van 
rond 50 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Deze zaak krijgt de bijnaam de
Regisseur omdat de fraudeur de opzet van zijn constructie, tot aan het witwassen van 
de opbrengsten via zijn schoonfamilie, goed had voorbereid en geregisseerd,.

De Smulpaap was accountmanager bij een financieel adviesbureau. Hierdoor kon hij 
een aantal mensen benaderen om (een deel van) hun vermogen voor ze te beheren. 
Zonder een rendementspercentage af te spreken of te beloven zou de Smulpaap voor 
zijn slachtoffers ‘beleggen’. Hij maakte tussen 4 en 15 slachtoffers. In de 19 maanden 
dat hij met deze fraudezaak bezig was, maakte hij zijn slachtoffers tussen 0,2 en 0,6 
miljoen euro afhandig. Hiervoor kreeg hij in eerste aanleg rond 10 maanden gevange-
nisstraf. Aangezien een deel van de opbrengst van de fraude aan de eet- en drinkgela-
gen van de fraudeur is besteed, wordt deze zaak de Smulpaap genoemd.

De Snuiver bood inleggers duurzame beleggingen aan om rendementen tussen 12 en 
24% te behalen. In de 23 maanden dat hij met deze zaak bezig was, haalde hij tussen 
40 en 100 inleggers binnen. Hij maakte gebruik van brochures, advertenties, een call-
center en een sukkellijst.19 Hij benaderde een aantal inleggers persoonlijk. Onder zijn 
slachtoffers waren naast onbekenden van hem ook een aantal familieleden te vinden. 
Met zijn fraude haalde hij een bedrag tussen 0,2 en 0,6 miljoen euro binnen. In eerste 
aanleg kreeg hij 20 maanden gevangenisstraf waarvan de helft voorwaardelijk. Aange-
zien de betrokken fraudeur een deel van de opbrengsten van de fraude aanwendde voor 
cocaïne, wordt deze zaak de Snuiver genoemd. 

De Waard had voor zover bekend bij de aanvang van de fraude geen werk. Hij bood 
zijn slachtoffers (meer dan 300) beleggingen aan. Zijn slachtoffers, allen onbekenden 
van hem, wierf hij via brochures en advertenties. Aan de inleggers was een jaarlijks 
rendement van 30% beloofd. Hij pleegde de fraude samen met twee vrienden van hem. 
In deze 64 maanden durende fraudezaak, verloren de slachtoffers in totaal meer dan 15 
miljoen euro aan inleg. In eerste aanleg kreeg de Waard hiervoor rond 40 maanden 
gevangenisstraf. Omdat hij met de opbrengsten van de fraude van een kasteel in Frank-
rijk heeft kunnen genieten, krijgt deze zaak de bijnaam de Waard.

De Weduwe begon samen met haar echtgenoot met het opzetten van deze fraudezaak. 
Ze was ondernemer en beleggingsverkoper en ‘leende’ geld van haar slachtoffers om 
zodoende voor ze te ‘beleggen’. Ze beloofde rendementen uiteenlopend van 50 tot

19 Een sukkellijst is een lijst met informatie van degenen die eerder slachtoffer zijn geworden van 
fraude en waarvan wordt verwacht dat ze opnieuw slachtoffer zouden kunnen worden van fraude. 
Op de sukkellijsten is persoonlijke informatie zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, woon-
adres en bankrekeningnummer te vinden (Schoenmakers e.a., 2009).
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200% per jaar. Gemeten naar het aantal slachtoffers, behoort deze zaak tot een van de 
grootste fraudezaken die is meegenomen in dit onderzoek. Door middel van informa-
tiebijeenkomsten, brochures, callcenters en een persoonlijke benadering wierf zij in-
leggers. In de 48 maanden dat ze bezig was, raakten haar slachtoffers een bedrag tussen 
5 en 10 miljoen euro aan inleg kwijt. In eerste aanleg kreeg ze hiervoor 38 maanden 
gevangenisstraf. Deze zaak krijgt de bijnaam de Weduwe omdat de echtgenoot van 
deze fraudeur in de loop van de fraude kwam te overlijden.

4.2.2 Omvang van de schade en beleggingsproducten

Tijdens het dossieronderzoek en de analyse van de data is gebleken dat bij de bereke-
ning van de omvang van de schade – in het strafrechtelijke onderzoek – niet altijd on-
derscheid is gemaakt tussen enerzijds het verlies van inleg en anderzijds het verlies van 
inleg plus rendement. Als uitgangspunt voor de analyse geldt de omvang van de inleg 
die slachtoffers nog te vorderen hebben. Op vier zaken na is het gelukt om deze om-
vang te berekenen. In de zaken de Goedmaker, de Goudzoeker, de Bazin en de Weduwe
is samen met de betrokken rechercheurs een schatting gemaakt van de ‘zuivere’ inleg 
die de slachtoffers kwijt zijn. Derhalve wordt hierna, tenzij anders aangegeven, ge-
sproken over de omvang van de schade als het geheel aan ingelegde gelden die de 
slachtoffers kwijt zijn.

Tabel 4.1: Omvang van de schade, beleggingsproduct en betrokkenen bij fraude

Zaak Omvang 
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Beleggingsproduct Betrokkenen
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de Waard > 15 mln 70 mnd. X 2 X X X
de Heer > 15 mln 67 mnd. X X 3 X X
de Bewaarder > 15 mln 64 mnd. X 7 X X X
de Goedmaker 5 - 10 mln 55 mnd. X X 1 X X
de Doelman 5 - 10 mln 48 mnd. X X 0 X X
de Ethicus 5 - 10 mln 43 mnd. X 3 X X X
de Weduwe 5 - 10 mln 36 mnd. X X 2 X X
de Regisseur 5 - 10 mln 34 mnd. X 1 X X X
de Goudzoeker 1 - 4,5 mln 31 mnd. X 1 X X
de Dichter 1 - 4,5 mln 23 mnd. X X 0 X X
de Bazin 1 - 4,5 mln 23 mnd. X X 1 X X
de Dromer 0,2 - 0,6 mln 19 mnd. X 1 X X
het Koppel 0,2 - 0,6 mln 16 mnd. X 2 X X X
de Snuiver 0,2 - 0,6 mln 15 mnd. X 0 X X X
de Smulpaap 0,2 - 0,6 mln 6 mnd. X 0 X X X
Totaal ± 200 mln G. = 37 7 5 9 24 7 15 15
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De in tabel 4.1 weergegeven omvang van de schade dient niettemin als een minimum 
te worden gezien omdat gebleken is dat het soms uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, 
is om de exacte omvang in beleggingsfraudezaken te berekenen (zie hoofdstuk 1). De 
daadwerkelijke schade kan derhalve hoger liggen dan de genoemde bedragen. Ver-
schillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Ten eerste wordt in veel fraudeza-
ken, niet zelden met opzet, geen volledige of correcte boekhouding bijgehouden. Ten 
tweede doen slachtoffers van beleggingsfraude niet altijd aangifte omdat (de herkomst 
van) de ingelegde gelden voor de fiscus zijn verzwegen. Ten derde doen sommige 
slachtoffers geen aangifte omdat ze denken dat zij hierdoor de kans op het terugkrijgen 
van hun inleg en/of rendement vergroten. In het uiterste geval zijn er slachtoffers die 
ondanks alle bewijzen en aanwijzingen blijven geloven in hun fraudeur, die ze eerder 
als ‘een goede belegger’ of ‘een goede vermogensbeheerder’ zien dan als een fraudeur. 
Tot slot is het achterhalen van de omvang van de schade in een fraudezaak geen doel 
van het strafrechtelijk onderzoek op zich. 

De omvang van de aldus omschreven schade in de vijftien beleggingsfraudezaken 
liep uiteen van ruim 200.000 euro tot ruim 1520 miljoen euro. In vier zaken lag de om-
vang van de schade tussen 200.000 en 600.000 euro, bij drie zaken tussen 1 miljoen en 
4,5 miljoen euro en in vijf zaken tussen 5 miljoen en 10 miljoen euro. In drie zaken 
bedroeg de omvang van de schade 15 miljoen euro of hoger. 

De beleggingsproducten waarmee de fraudeurs de inleggers hebben overgehaald 
deel te nemen, liepen eveneens sterk uiteen. Om herleidbaarheid van de fraudezaken te 
bemoeilijken, zijn de beleggingsproducten in drie categorieën weergegeven. 

In zeven zaken zijn financiële producten als beleggingsproducten aangeboden. On-
der deze categorie vallen leenovereenkomsten, garantiecertificaten, bancaire waar-
depapieren en valutahandel. 
Beleggingen in vastgoed kwamen in vijf fraudezaken voor. 
De grootste categorie betrof algemene beleggingen die in negen fraudezaken zijn 
aangeboden. In deze categorie vallen wijn die in waarde zou stijgen, deelname aan 
een soort algemeen vermogensbeheer en investeren in groene beleggingen. 

Het valt op dat waar het om algemeen vermogensbeheer ging, het ook de slachtoffers 
niet altijd duidelijk was waar zij in investeerden. In dit geval lag het accent nadrukke-
lijk op de rendementen en nauwelijks op het product zelf. Uiteraard kwamen combina-
ties van verschillende producten ook voor. Op de zaken de Dichter, het Koppel, de 
Smulpaap en de Snuiver na was in alle fraudezaken sprake van een piramideconstructie 
waarbij het rendement van de eerdere inleggers werd betaald uit de inleg van nieuwe 
inleggers. In de elf zaken waarbij sprake was van een piramideconstructie zijn er ren-

20 De omvang van de schade in enkele beleggingsfraudezaken is in werkelijkheid een veelvoud van 
dit bedrag. Omwille van mogelijke herleidbaarheid van de fraudezaken en de betrokken frau-
deurs, worden de bedragen hoger dan 15 miljoen euro niet nader gespecificeerd.
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dementen uitgekeerd die feitelijk met de nieuwe inleg waren gefinancierd. In de zaken 
waarin geen sprake was van een piramideconstructie, zijn er helemaal geen rendemen-
ten uitgekeerd. In de subparagraaf 4.3.2 wordt nader ingegaan op de uitgekeerde ren-
dementen aan de inleggers.

4.3 Werkwijzen van beleggingsfraudeurs

In deze paragraaf wordt de werkwijze van de beleggingsfraudeurs uiteengezet. Hierbij 
wordt ingegaan op de betrokken actoren, de totstandkoming en de uitvoering van de 
fraude, en de ontdekking van de fraude als aspecten van de feitelijke werkwijze van de 
fraudeurs, medefraudeurs en/of andere betrokkenen. 

4.3.1 Betrokken actoren

In dit onderzoek wordt, zoals eerder opgemerkt, onderscheid gemaakt tussen de frau-
deurs, medefraudeurs, onwetende betrokkenen, rechtspersonen en katvangers. Zoals 
uit tabel 4.1 blijkt, zijn naast deze actoren ook de slachtoffers zelf betrokken geweest 
bij de fraudezaak. Op deze groep wordt in de subparagraaf 4.3.2 nader ingegaan. Om 
het verschil tussen de medefraudeurs en overige actoren duidelijk te maken, is er ook 
een categorie onwetende betrokkenen onderscheiden. Naast de personen die een rol 
hebben gespeeld bij de totstandkoming en de uitvoering van de fraude, zijn er ook 
katvangers en rechtspersonen ingezet. Nadat de fraudeurs zijn besproken, wordt hier-
onder verder de verhouding van deze betrokkenen met de fraudeurs alsmede de rol die 
deze betrokkenen hebben gespeeld nader uitgelicht.

Fraudeurs
Wanneer in dit onderzoek van ‘de fraudeur’ wordt gesproken, betreft het telkens de 
hoofdverdachte in de fraudezaak. In de vijftien bestudeerde beleggingsfraudezaken was 
er, op één zaak na, per zaak één hoofdverdachte (‘de fraudeur’) aan te wijzen. Deze 
aanwijzing berust op de keuze die in de loop van het opsporingsonderzoek is gemaakt 
en is in de onderhavige studie overgenomen. Degenen die in het opsporingsonderzoek 
als ‘fraudeurs’ zijn aangewezen, hebben ook de hoogste straffen gekregen van alle 
betrokkenen bij de fraudezaak (zie subparagraaf 3.3.2). In de zaak het Koppel was niet 
duidelijk wie van de twee hoofdverdachten Tom en Bas een grotere bijdrage had gele-
verd aan de totstandkoming en/of de uitvoering van de fraude. Ook na de bestudering 
van de vonnissen was een onderscheid tussen de bijdrage van deze twee fraudeurs niet 
te maken. In eerste aanleg zijn deze fraudeurs voor dezelfde feiten veroordeeld en heb-
ben zij dezelfde straf gekregen. 
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In tegenstelling tot bij vele andere misdrijven, worden fraudeurs nauwelijks psycholo-
gisch of psychiatrisch onderzocht. De Doelman en de Goudzoeker vormen in dat op-
zicht een uitzondering. Om een betere indruk te krijgen van de persoon van deze frau-
deur, is een deel van de bevindingen van de psycholoog van de Goudzoeker in tekstka-
der 4.1 kort beschreven. De psycholoog die de Doelman had onderzocht vond geen 
aanwijzingen voor een gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijke stoornis als oorzaken 
van de frauduleuze praktijken van de Doelman. Hij wordt beschreven als ‘een man die 
geen blijk heeft gegeven van gevoelens van minderwaarde’. Hij zou in sociaal opzicht 
een hoog zelfbeeld, zonder een spoor van enige zelftwijfel hebben. De Doelman wordt 
dan ook als volledig toerekeningsvatbaar aangemerkt. Volgens de betrokken psycho-
loog zijn de narcistische trekken en dominantie van de Doelman opvallend. Tot slot 
zou de Doelman als deskundige een zeer krachtig verlangen naar maatschappelijk suc-
ces hebben.

Tekstkader 4.1: Gek, geniaal of oplichter?
Omdat de Goudzoeker tot aan de zitting bleef volhouden dat hij zeer hoge winsten tot 
180% kon behalen, is hij op verzoek van zijn advocaat psychologisch onderzocht. De 
psycholoog kwam tot de volgende conclusies over de Goudzoeker:

Er waren geen aanwijzingen voor een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ont-
wikkeling van zijn geestvermogens.
Hij kon worden beschouwd als toerekeningsvatbaar.
Hij liet zich in zijn handelen leiden door loyaliteitsgevoelens naar familie, 
vrienden en kennissen, zijn grote vertrouwen in emoties en intuïtie en sterke 
oplossingsgerichtheid.

Met uitzondering van twee zijn de overige fraudeurs in Nederland geboren. De Doel-
man is in Suriname geboren en de Waard in het Verenigd Koninkrijk. In de vijftien 
beleggingsfraudezaken waren er twee vrouwelijke fraudeurs, namelijk de Bazin en de 
Weduwe. Bij de aanvang van de fraude waren deze vrouwelijke fraudeurs tussen 30 en 
35 jaar oud. De leeftijd van de mannelijke fraudeurs liet meer spreiding zien. Zo waren 
vier mannelijke fraudeurs tussen 30 en 35 jaar oud, twee tussen 36 en 40 en vijf tussen 
41 en 45. De twee oudste fraudeurs waren bij de aanvang van de fraude ouder dan 45. 
Gemiddelde leeftijd van de vijftien beleggingsfraudeurs was bijna 40 jaar. Aangezien 
de looptijd van de fraudezaken uiteenliep van zes tot 70 maanden (zie tabel 4.1), zagen 
de leeftijden van de fraudeurs aan het einde van hun fraude er anders uit. Bij de bepa-
ling van de leeftijd van de fraudeur is in deze studie het aanvangsjaar van de fraude als 
uitgangspunt genomen.

Van de fraudeurs in de zaken de Waard, het Koppel en de Bewaarder was onbekend 
wat hun beroep vóór de aanvang van de fraude was (zie tabel 4.2). De Snuiver was 
stelselmatig bezig met oplichtingpraktijken. Het merendeel (acht) van de beleggings-
fraudeurs was werkzaam in de financiële dienstverlening. Drie van hen (de Goedma-
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ker, de Doelman en de Regisseur) waren werkzaam als financiële tussenpersoon en vier 
waren financieel adviseur voor particulieren. De Weduwe was ondernemer en verkocht 
beleggingsproducten aan particulieren. Deze acht fraudeurs beschikten door hun werk 
in de financiële dienstverlening over een uitgebreid bestand van (potentiële) inleggers. 
Van de overige drie waren de Dromer en de Ethicus ondernemers en was de Dichter
directeur bij een groot bedrijf.

Tabel 4.2: Kenmerken van de fraudeurs en het product waarmee is gefraudeerd

Zaak Leef-
tijd Beroep Het product Burgerlijke 

staat
de Ethicus 30 - 35 Ondernemer Algemeen beleggen Samenwonend
het Koppel 30 - 35 Onbekend Vastgoed Vrijgezel
de Snuiver 30 - 35 Oplichter Algemeen beleggen Relatie
de Weduwe 30 - 35 Ondernemer, beleggingsverkoper Alg. beleg. en fin. prod. Vrijgezel
de Bazin 30 - 35 Financieel dienstverlener Alg. beleg. en fin. prod. Vrijgezel
de Bewaarder 30 - 35 Onbekend Vastgoed Gescheiden
de Waard 36 - 40 Onbekend Algemeen beleggen Vrijgezel
de Regisseur 36 - 40 Financieel tussenpersoon Financiële producten Getrouwd
de Goedmaker 41 - 45 Financieel tussenpersoon Alg. beleg. en fin. prod. Getrouwd
de Doelman 41 - 45 Financieel tussenpersoon Alg. beleg. en fin. prod. Gescheiden
de Goudzoeker 41 - 45 Financieel dienstverlener Financiële producten Getrouwd
de Heer 41 - 45 Directeur financieel adviesbureau Vastgoed en fin. prod. Getrouwd
de Smulpaap 41 - 45 Accountmanager financieel advies Algemeen beleggen Relatie
de Dromer > 45 Ondernemer, verschillende banen Vastgoed Getrouwd
de Dichter > 45 Directeur bedrijf Vastgoed en alg. beleg. Getrouwd

In vrijwel alle beleggingsfraudezaken waarbij financiële producten of afgeleiden daar-
van als beleggingsproduct zijn aangeboden, waren de fraudeurs werkzaam in de finan-
ciële dienstverlening of daarmee samenhangende beroepen. Dat is niet verrassend om-
dat men voor de verkoop van dergelijke producten enige financiële kennis en inzicht 
nodig heeft om de inleggers te kunnen overtuigen. Bovendien hadden fraudeurs werk-
zaam in deze sector beroepsmatig eenvoudig toegang tot (klanten)bestanden van poten-
tiële inleggers. In de zaken de Dromer, het Koppel en de Bewaarder waren de frau-
deurs al eerder bezig geweest met (frauduleuze) investeringen in vastgoed. Ook hier 
kon worden gesproken van enige mate van specialisme. Dit gold overigens ook voor de 
twee fraudeurs die zich bezig hielden met groene investeringen.21 Een dergelijk specia-
lisme en kennis van zaken was zelfs onmisbaar om de inleggers te overtuigen om deel 
te nemen aan de betreffende beleggingen (zie hierna benaderen van inleggers).

Zes van de vijftien beleggingsfraudeurs waren op het moment dat de fraude was 
ontdekt of het strafrechtelijk onderzoek gestart (nog steeds) getrouwd. De Doelman en 
de Bewaarder waren gescheiden en vier waren vrijgezel. De Smulpaap en de Snuiver
hadden op dat moment een relatie en de Ethicus woonde samen. Tijdens of na het straf-

21 Omwille van mogelijke herleidbaarheid is niet aangegeven om welke twee zaken dat gaat.
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rechtelijke onderzoeken zijn twee fraudeurs (de Dichter en de Regisseur) gescheiden 
en de relatie van één fraudeur (de Ethicus) is stukgelopen. Gebleken is dat de partners 
van de Dichter en de Ethicus niet op de hoogte waren van deze frauduleuze activiteiten
en dat de ontdekking van de fraude tot een breuk heeft geleid.

Het criminele verleden van de beleggingsfraudeurs
Een ander aspect dat van belang is voor het begrijpen van de fraudeurs en bij het in-
zicht krijgen in hun beweegredenen om te frauderen, is het strafrechtelijke verleden 
van de fraudeurs. Om hierin inzicht te krijgen, zijn na de afronding van het dossieron-
derzoek en de vraaggesprekken met de rechercheurs, de Uittreksels Justitiële Docu-
mentatie van alle fraudeurs bestudeerd. Elf van de vijftien fraudeurs hadden een of 
meer antecedenten (tabel 4.3). In dit onderzoek wordt onder een antecedent verstaan 
een veroordeling vóór de veroordeling in de onderzochte fraudezaak. Bij de berekening 
van het aantal antecedenten zijn per vonnis de afzonderlijke feiten waarvoor de frau-
deur is veroordeeld meegerekend. Om een goed beeld te schetsen van de omvang van 
de eerdere veroordelingen van deze fraudeurs, zijn naast het aantal antecedenten ook 
het aantal vonnissen/veroordelingen weergegeven.

Tabel 4.3: Eerdere veroordelingen van de beleggingsfraudeurs
Zaak Fraude Verkeer Diefstal Wapens Overige Antecedenten Vonnissen

de Snuiver 4 7 5 1 17 10
de Smulpaap 9 9 3
de Waard 2 3 5 3
de Dichter 5 5 3
de Bewaarder 2 1 1 4 3
de Heer 2 2 2
de Bazin 2 2 2
de Ethicus 4 4 1
het Koppel (Bas) 1 1 1
de Weduwe 1 1 1
de Regisseur 1 1 1
de Goedmaker 0 0
de Doelman 0 0
de Goudzoeker 0 0
de Dromer 0 0
Totaal 23 11 7 5 5 51 30

Het aantal antecedenten voor alle fraudeurs kwam, aldus berekend, uit op 51. Gemid-
deld is dat 3,4 antecedent en 2,0 vonnissen per beleggingsfraudeur. Echter, er zijn grote 
verschillen voor wat betreft de onderlinge verdeling van het aantal antecedenten. De 
Snuiver scoort met in totaal 17 antecedenten en (10 vonnissen) het hoogst en de Goed-
maker, de Doelman, de Goudzoeker en de Dromer scoren met nul antecedenten het 
laagst. Op de tweede plaats staat de Smulpaap met negen antecedenten (drie vonnis-
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sen). De Waard, de Dichter en de Bewaarder hebben met vier tot vijf antecedenten een 
relatief rijk crimineel verleden.

Van de totale antecedenten had 45% betrekking op misdrijven die verband houden 
met fraude zoals verduistering, valsheid in geschrifte, oplichting, faillissementsfraude, 
uitkeringsfraude en overtredingen van Wet Toezicht Effectenverkeer (WTE) en Wet 
Toezicht Kredietwezen (WTK). Naast de antecedenten die verband houden met fraude 
hebben enkele beleggingsfraudeurs ook antecedenten voor delicten die niet kenmer-
kend zijn voor fraudeurs. Voorbeelden zijn diefstal, wapens en munitie, vernielingen,
zeden en pedoseksuele delicten. De variatie in zowel het aantal antecedenten als de aard 
van de misdrijven, lijken het geschetste beeld van heterogeniteit van fraudeurs te be-
vestigen (Weisburd & Waring, 2001).

Medefraudeurs
In dit onderzoek is een medefraudeur degene die tijdens het strafrechtelijke onderzoek 
als verdachte is aangemerkt en dus ook een parketnummer heeft gekregen. Dit betekent 
dat hij als verdachte is ingeschreven. In de meeste gevallen werden deze mensen tot 
aan het eind van het strafrechtelijke onderzoek beschouwd als verdachten en waren zij 
ook daadwerkelijk gedagvaard. Er wordt in deze studie geen onderscheid meer ge-
maakt tussen medefraudeurs die in eerste aanleg zijn veroordeeld en degenen die niet 
zijn gedagvaard of zijn vrijgesproken. Om uiteenlopende redenen kon iemand bij de 
aanvang van een onderzoek worden gezien en gehoord als verdachte terwijl hij uitein-
delijk niet als verdachte is aangemerkt. Het aantal medeverdachten in de beginfase van 
een onderzoek lag hoger dan het aantal in de eindfase. Niet alle medefraudeurs zijn dus 
ook daadwerkelijk gedagvaard of veroordeeld. Zo heeft de officier van justitie in de 
zaak de Weduwe besloten twee medefraudeurs niet te dagvaarden omdat de behande-
ling van de zaak ‘te lang’ had geduurd. Ook de echtgenote van de Regisseur heeft niet 
voor de rechter hoeven te verschijnen. De drie medefraudeurs van de Ethicus zijn wel 
gedagvaard, maar vrijgesproken.

In vier fraudezaken (de Doelman, de Dichter, de Smulpaap en de Snuiver) is slechts 
één natuurlijk persoon aangemerkt als verdachte en daarmee is er in deze zaken geen 
sprake van medefraudeurs. In de overige 11 fraudezaken is er naast de fraudeurs ook 
sprake van één of meer medefraudeurs. Bij het aanmerken van iemand als verdachte 
(fraudeur of medefraudeur) is de keuze van het opsporingsonderzoek overgenomen. 
Voor zover er sprake was van medefraudeurs, liep het aantal sterk uiteen. In vijf zaken 
was er sprake van één medefraudeur en in drie zaken waren dat er twee. In twee zaken 
waren er drie medefraudeurs en in één zaak waren maar liefst zeven natuurlijke perso-
nen als medefraudeurs aangemerkt.

In dit onderzoek is, indien er sprake is van medefraudeurs, ook gekeken naar de 
relatie van de fraudeur met deze medefraudeurs (tabel 4.4). Van de elf zaken met me-
defraudeurs, waren bij drie zaken familieleden van de fraudeur betrokken. In de zaken 
de Heer en de Regisseur was de medefraudeur de echtgenote van de fraudeur, in de 
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zaak de Goudzoeker was de medefraudeur een neef van de fraudeur. De echtgenote van 
de Heer was voornamelijk behulpzaam geweest bij het veiligstellen van een deel van 
het buitgemaakte geld nadat bekend werd dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
een onderzoek was gestart naar de fraudeur en zijn vermeende fraudezaak. Door het op 
naam zetten van een aantal (on)roerende objecten hebben de Heer en zijn echtgenote 
geprobeerd een bedrag van bijna 2 miljoen euro veilig te stellen of wit te wassen. De 
toenmalige echtgenote van de Regisseur heeft minimaal één rechtspersoon op naam 
gehad en had bankrekeningen in Nederland en Rusland geopend om het buitgemaakte 
geld weg te sluizen. In de zaak de Goudzoeker heeft de neef een zeer actieve rol ge-
speeld door onder zijn collega’s nieuwe inleggers te werven. 

Tabel 4.4: Relatie fraudeur met medefraudeurs en rol onwetende betrokkenen

Zaak

Relatie fraudeur en medefraudeurs Rol van onwetende betrokkenen
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de Waard 2 X X
de Heer 1 2 X X X
de Bewaarder 7 X X
de Goedmaker 1 X X X X
de Doelman X X
de Ethicus 3 X X
de Weduwe 2 X X
de Regisseur 1 X X
de Goudzoeker 1 X
de Dichter X
de Bazin 1 X X
de Dromer 1 X X X
het Koppel 2 X X
de Snuiver X
de Smulpaap X X
Totaal 3 13 5 3 8 7 6 4 1 5

In vijf zaken waren de medefraudeurs persoonlijke vrienden van de fraudeur. Zo had 
de Bewaarder een zevental jeugdvrienden en huidige vrienden van hem bij de zaak 
betrokken. De bijdrage van deze vrienden aan de totstandkoming en de uitvoering van 
deze fraudezaak liep sterk uiteen. Voorbeelden van de bijdragen zijn het op naam zet-
ten van een of meerdere rechtspersonen, het opzetten van een website, drukken van 
brochures, maken van promotiefilmpjes, verzorgen van geldstromen naar Turkije, hu-
ren van een bedrijfspand en het werven van inleggers. Later zijn twee van deze mede-
fraudeurs (Tom en Bas) met een ‘eigen’ fraudezaak (het Koppel) begonnen omdat ze 
(volgens de betrokken rechercheur) hebben gedacht het ook zonder de Bewaarder te 
kunnen doen. Bij de zaak het Koppel was naast Tom en Bas ook nog een Duitse vriend 
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betrokken. Hij heeft meerdere rechtspersonen op naam gehad en/of is er directeur van 
geweest, heeft internetdomeinnamen geregistreerd, een kantoorpand gehuurd en con-
tacten onderhouden met de media in verband met advertenties en commercials.

De Waard heeft twee van zijn vrienden bij de fraude betrokken. De een voor het op 
naam zetten van een rechtspersoon en de verkoop van zijn beleggingen. De tweede 
medeverdachte vriend was betrokken bij het op naam zetten van een rechtspersoon, 
inkoop van het beleggingsproduct, doorverkoop aan de fraudeur en het wegsluizen van 
het buitgemaakte geld. Bij de zaak de Dromer is een vriend van hem betrokken ge-
weest bij de verkoop van de beleggingsproducten. Tot slot heeft een vriendin van de 
Bazin twee rechtspersonen op naam gehad, zij is betrokken geweest bij het runnen van 
de onderneming, het ondertekenen van uiteenlopende contracten waaronder een lease-
contract en heeft als medewerker maandelijks salaris ontvangen.

In de zaken de Ethicus en de Heer is de relatie tussen de fraudeur en de medefrau-
deurs (ook) zakelijk van aard. Dit houdt in dat men een zakelijke relatie is aangegaan 
om een rol in de totstandkoming of de uitvoering van de fraude te vervullen. Bij de 
zaak de Ethicus zijn de twee medefraudeurs betrokken geweest bij het op naam zetten 
van rechtspersonen en het aan de man brengen van de beleggingsproducten tegen hoge 
salarissen. De medefraudeurs van de Heer met wie hij een zakelijke relatie had, hebben 
tegen hoge salarissen inleggers binnengehaald en de administratie gevoerd. Twee me-
dewerkers zijn in de zaak de Weduwe en één in de zaak de Goedmaker aan te merken 
als medefraudeurs. 

Onwetende betrokkenen
De groep mensen die als onwetende betrokkenen zijn beschouwd, zijn zich er niet van 
bewust geweest dat ze hebben meegewerkt aan een fraudeconstructie of dit viel niet te 
bewijzen. Deze groep bestond uit medewerkers van de onderneming van de fraudeur, 
tussenpersonen, medewerkers van callcenters en familieleden. Het is niet onaanneme-
lijk dat deze mensen, vóór de ontdekking van de fraude, niet hebben geweten dat ze 
een fraudezaak hebben gefaciliteerd. Daarom zijn ze uiteindelijk niet vervolgd. In alle 
vijftien bestudeerde beleggingsfraudezaken was er sprake van aanwezigheid van een of 
meer onwetende betrokkenen. Deze onwetende betrokkenen hebben uiteenlopende 
rollen gespeeld en functies vervuld bij de fraude (tabel 4.4). Zo is in de zaak de Regis-
seur de schoonfamilie van de fraudeur gebruikt om het buitgemaakte geld weg te slui-
zen en wit te wassen. 

In meerdere fraudezaken waren familieleden betrokken bij het witwassen van het 
geld waarbij het niet duidelijk is of ze hebben geweten waaraan ze meewerkten. In de 
zaak de Dichter was de minnares van de fraudeur betrokken bij het meedraaien in de 
onderneming waarmee is gefraudeerd. In de zaak de Smulpaap had een medewerker 
zijn verzekeringsdiploma’s beschikbaar gesteld om de nodige vergunningen te verkrij-
gen. Uiteindelijk is het mede door deze vergunningen de fraudeur gelukt om inleggers 
te werven. De meest voorkomende functie van de onwetende betrokkenen had betrek-
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king op de verkoop van ‘beleggingsproducten’ of het werven van nieuwe inleggers. 
Daarnaast zijn er in vier zaken betrokkenen geweest die een of meer rechtspersonen op 
naam hebben gehad zonder dat ze wisten met welk doel deze waren opgericht. 

Sommigen van de onwetende betrokkenen voelden zich achteraf misleid en zelfs 
misbruikt door de fraudeur. Ook slachtoffers konden onwetende betrokkenen zijn of 
sterker nog, in het geval van beleggingsfraude, zijn ze vrijwel altijd betrokken. Zij 
kunnen immers de beste ambassadeurs voor het promoten van een beleggingsproduct 
zijn, mits zij de beloofde hoge rendementen ook daadwerkelijk hebben genoten. Zo 
hadden in vrijwel alle beleggingsfraudezaken waarbij op grote schaal of in kleine ge-
meenschappen is gefraudeerd, sommige slachtoffers middellijk of onmiddellijk een rol 
gespeeld bij het werven van nieuwe inleggers. Daarbij was de betrokkenheid van de 
medewerkers van de fraudeur, de financiële tussenpersonen en de familieleden van de 
fraudeur niet alleen van groot belang geweest bij de totstandkoming maar vooral ook 
bij de uitvoering van de fraude. In drie beleggingsfraudezaken hebben familieleden of 
medewerkers rechtspersonen op naam gehad. Deze rechtspersonen zijn dan door de 
fraudeur gebruikt voor het winnen van vertrouwen van de (potentiële) inleggers of voor 
het wegsluizen van buitgemaakte gelden. 

De zus van de Goedmaker en één van zijn medewerkers zijn wel als verdachte ge-
zien, maar het viel niet te bewijzen dat ze van de strafbare feiten hadden geweten. Zij 
hadden bij de onderneming van de Goedmaker de administratie, onderhielden contac-
ten met klanten en regelden de bankzaken. Een medewerkster van de Doelman die als 
manager bij een (andere) onderneming van de Doelman had gewerkt, had transacties 
tussen verschillende ondernemingen van de Doelman verzorgd. Ze ontkende dat ze 
heeft geweten dat deze transacties frauduleus zouden zijn. Ze had namelijk alles in 
opdracht van de Doelman gedaan. 

In de zaak de Dromer waren twee vrienden van hem als adviseur en accountant 
betrokken geweest bij het opzetten van een rechtspersoon en de poging om een ver-
gunning van de AFM te verkrijgen. Zij zijn aanvankelijk gezien als verdachten maar 
werden uiteindelijk niet als zodanig ingeschreven en dus ook niet vervolgd. Dit gold 
ook voor de zes betrokkenen in de zaak de Heer. Zij hebben uiteenlopende rollen ge-
speeld: van het werven van inleggers tot het doen van de administratie en het draaiende 
houden van de ondernemingen van de Heer. Ook de echtgenote van de Dichter werd 
aanvankelijk gezien als verdachte van witwassen omdat ze geweten zou moeten hebben 
dat haar echtgenoot gefraudeerd had. Ze werd uiteindelijk niet ingeschreven als ver-
dachte omdat het al snel duidelijk werd dat ze nergens van wist. De kinderen van de 
medefraudeur in de zaak de Bazin die bij de onderneming werkten en betrekkelijk hoge 
salarissen kregen, vielen ook onder deze categorie. Net als voor een zus van de Bazin
die naast een hoog salaris ook een geleasede Mercedes kreeg. Twee vrienden van de 
Smulpaap van wie de één als aandeelhouder heeft gefungeerd en de ander bezig is 
geweest met het werven van inleggers, zijn wel gezien als verdachte zonder ze daad-
werkelijk als zodanig in te schrijven. 
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Rechtspersonen
Hoewel in dit onderzoek de aandacht gericht is op de fraudeur als de verdachte per-
soon, zijn naast de fraudeurs en medefraudeurs ook verdachte rechtspersonen onder-
scheiden. In zeven van de vijftien beleggingsfraudezaken waren één of meer rechtsper-
sonen aangemerkt als verdachte. Het aantal rechtspersonen als verdachte liep per zaak 
uiteen van één tot zes. In alle vijftien beleggingsfraudezaken waren er een of meer 
rechtspersonen ingezet. Het doel van de oprichting en de inzet van deze rechtspersonen 
betrof in enkele gevallen zowel de ‘normale’ bedrijfsvoering alsook de frauduleuze 
activiteiten. Dat was het geval bij de financiële tussenpersonen die naast hun ‘legale’ 
bedrijfsvoering ook met de fraude bezig waren. Het spreekt voor zich dat de financiële 
dienstverleners al over minimaal één rechtspersoon beschikten alvorens ze met de 
fraude zijn gestart. Bij de overige fraudezaken zijn speciaal voor de uitvoering van de 
fraude of het wegsluizen van geld rechtspersonen opgericht. In minimaal vijf fraudeza-
ken is ook gebruik gemaakt van een of meer buitenlandse rechtspersonen.

Een rechtspersoon kon om uiteenlopende redenen worden ingezet bij de totstand-
koming of de uitvoering van beleggingsfraude (tabel 4.5). Het eerste doel was het mo-
gelijk maken van de fraude. In dit geval was een rechtspersoon nodig of handig om de 
fraude op te zetten. Hoewel een rechtspersoon voor meerdere doelen kon worden inge-
zet, is gebleken dat in alle vijftien gevallen waarin een rechtspersoon is gebruikt, dit is 
gebeurd om te kunnen frauderen. Klaarblijkelijk is het voor het winnen van vertrouwen 
van inleggers of voor de uitvoering van de fraude nodig geweest om een of meer 
rechtspersonen in te zetten.

Tabel 4.5: Inzet van rechtspersonen, katvangers en het doel daarvan

Zaak Omvang 
schade

Doel van inzet rechtspersonen Doel van inzet katvangers

Aanspra-
kelijkheid

Verhullen 
identiteit

Wit-
wassen

Katvanger 
ingezet

Verhullen 
identiteit

Wit-
wassen

de Waard > 15 mln X X X X
de Ethicus 5 - 10 mln X X X X X
de Goudzoeker 1 - 4,5 mln X X X X X
de Dromer 0,2 - 0,6 mln X X X X X
de Heer > 15 mln X X X
de Goedmaker 5 - 10 mln X X X X
de Doelman 5 - 10 mln X X X X
de Weduwe 5 - 10 mln X X
de Regisseur 5 - 10 mln X X
de Bazin 1 - 4,5 mln X X
de Smulpaap 0,2 - 0,6 mln X X
de Bewaarder > 15 mln X X
de Dichter 1 - 4,5 mln X
het Koppel 0,2 - 0,6 mln X X
de Snuiver 0,2 - 0,6 mln X
Totaal ± 200 mln 8 3 15 7 5 6
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De tweede reden om een rechtspersoon in te zetten, was het wegsluizen en/of anders-
zins witwassen van het buitgemaakte geld. Een rechtspersoon die om die reden is inge-
zet, kon op uiteenlopende manieren gebruikt worden om geld veilig te stellen. Zo kon 
de fraudeur ‘in dienst’ komen van een rechtspersoon en daarvoor hoge ‘salarissen’ 
ontvangen. Een rechtspersoon kon ook worden gebruikt om geld weg te sluizen naar 
het buitenland of naar een andere rechtspersoon, zoals in de zaken de Waard, de Ethi-
cus, het Koppel, de Regisseur, de Weduwe en de Bewaarder.

De derde reden voor gebruik van een rechtspersoon bij beleggingsfraude was het 
ontlopen van de aansprakelijkheid in geval van ontdekking: de daderafscherming door 
identiteitsverhulling. Hiermee hebben de fraudeurs geprobeerd te voorkomen dat de 
slachtoffers, de toezichthouders of de opsporingsdiensten zouden ontdekken wie achter 
de fraude zat. In acht zaken kwam dit oogmerk in meer of mindere mate voor. In de 
zaken de Ethicus, het Koppel en de Bewaarder zijn de rechtspersonen ingezet om de 
identiteit van de fraudeur(s) te verhullen. Wat de inzet van buitenlandse rechtspersonen 
betreft, leken deze voornamelijk te zijn gebruikt om het witwassen van buitgemaakte 
gelden mogelijk te maken. Hierbij werden gelden naar de buitenlandse rechtspersonen 
overgemaakt zonder een duidelijke tegenprestatie, waarna het geld in het buitenland 
werd opgenomen of geïnvesteerd.

Katvangers
Naast rechtspersonen zijn er door de beleggingsfraudeurs ook katvangers ingezet. In 
minimaal zeven zaken was er sprake van gebruik van een of meer katvangers (tabel 
4.5). Deze katvangers waren bestuurders van rechtspersonen die door de fraudeurs zijn 
gebruikt. Er zijn twee soorten katvangers te onderscheiden: enerzijds de behulpzame 
partner of het familielid en anderzijds de recidivisten die een lange lijst van anteceden-
ten hadden maar op dat moment geld nodig hadden voor drugs, drank of voor levens-
onderhoud. De familieleden profiteerden aanzienlijk meer van de opbrengsten van de 
fraude dan de ‘zielige’ katvangers die een aanzienlijke bijdrage leverden maar niet 
meer dan paar honderd euro ontvingen. De inzet van katvangers was in de meeste ge-
vallen zeer voordelig, zowel gezien de inkomsten als de afscherming van de dader.

In de zaak de Snuiver werd de katvanger alleen ingezet om de identiteit van de 
fraudeur te verhullen. Deze katvanger was drugsverslaafd en was door zijn dealer ver-
wezen naar de Snuiver om wat geld te verdienen teneinde zijn verslaving te financie-
ren. In de zaken de Smulpaap en de Regisseur was het veiligstellen (witwassen) van het
geld de enige reden voor de inzet geweest. De katvanger in de zaak de Smulpaap had 
een rechtspersoon op naam gehad en had geholpen geld te onttrekken aan de boedel. 
De Regisseur heeft zijn echtgenote en schoonfamilie ingezet om bankrekeningen te 
openen en om het geld naar Rusland en Luxemburg weg te sluizen. In vier fraudezaken 
is de katvanger ingezet om te helpen zowel de identiteit van de fraudeur te verhullen 
als om het buitgemaakte geld veilig te stellen. Dat was het geval in de zaken de Waard,
de Ethicus, het Koppel en de Bewaarder. Aangezien de zaak het Koppel een kopie was 
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van de zaak de Bewaarder hebben de fraudeurs in beide zaken geprobeerd met inzet 
van katvangers niet alleen het buitgemaakte geld veilig te stellen maar ze hebben ook 
geprobeerd hun identiteit te verhullen. Dit was feitelijk vergelijkbaar met hoe het in de 
andere twee zaken, de Waard en de Ethicus, is gegaan. Men heeft het grote geld nage-
jaagd en daarbij alles in het werk gesteld om zelf buiten schot te blijven. 

4.3.2 Totstandkoming en uitvoering van de fraude

Nu de betrokken actoren bij de fraude één voor één de revue zijn gepasseerd, wordt 
gekeken naar de wijze waarop de fraude tot stand is gekomen. In deze subparagraaf 
wordt gekeken naar de gelegenheid om te frauderen, de sfeer waarin de fraude heeft 
plaatsgevonden, de relatie tussen de fraudeurs en de slachtoffers en de benaderingswij-
ze van slachtoffers. 

Gelegenheid
Een van de belangrijkste voorwaarden voor fraude is de gelegenheid daartoe. Wanneer 
voldoende gelegenheid aanwezig is om de fraude te plegen, hoeft de fraudeur weinig te 
doen om de juiste omstandigheden te scheppen. In de bestudeerde beleggingsfraudeza-
ken is er sprake geweest van enige aanwezigheid van een gelegenheid, maar niet in 
voldoende mate. Dit houdt in dat sommige fraudeurs vanwege hun werk, in bijvoor-
beeld de financiële dienstverlening, over een netwerk van potentiële slachtoffers en 
potentiële beleggings- en adviesproducten beschikten om te frauderen. Enkele van deze 
fraudeurs hebben echter extra inspanningen moeten verrichten om de nodige gelegen-
heid te creëren. Dit deden zij door niet alleen hoge rendementen aan de potentiële in-
leggers te beloven, maar in enkele gevallen juist door redelijke rendementen in het 
vooruitzicht te stellen, die net iets hoger lagen dan de te ontvangen rente op een gang-
bare spaarrekening. Wat er ook aan de inleggers is beloofd, ze hebben altijd moeten 
instemmen met het aangaan van de financiële relatie. Andere voorbeelden van stappen 
in de richting van het scheppen van de gelegenheid waren advertenties en inzet van 
tussenpersonen.

In sommige fraudezaken waren gelegenheden voor fraude voldoende aanwezig. Dat 
was in het bijzonder het geval bij de fraude door financiële tussenpersonen die reeds 
langere tijd de financiële zaken van hun klanten regelden. De frauderende tussenperso-
nen zoals de Goedmaker, de Doelman, de Goudzoeker, de Heer, de Smulpaap, de Re-
gisseur en de Bazin hadden door de lange staat van dienstverlening aan hun klanten 
enige welwillendheid, zo niet persoonlijk en professioneel vertrouwen opgebouwd 
waardoor hun klanten niet of nauwelijks wantrouwend of argwanend waren naar deze 
groep fraudeurs. Het werk van deze fraudeurs was in die zin vergemakkelijkt doordat 
ze in ieder geval het vertrouwen van de inleggers al hadden gewonnen. 
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In de beleggingsfraudezaken waarvoor meer voorbereidingen zijn getroffen, zoals het 
oprichten van rechtspersonen, was de gelegenheid om te frauderen aanvankelijk nau-
welijks aanwezig. Deze groep fraudeurs (de Waard, de Dromer, de Ethicus, de Dichter,
het Koppel, de Snuiver, de Weduwe en de Bewaarder) moest dan ook meer acties on-
dernemen om de gewenste gelegenheid te creëren. De belangrijkste stap in het creëren 
van de gelegenheid was het krijgen van bekendheid onder potentiële inleggers. Hier-
voor is meestal aantrekkelijk wervingsmateriaal ontwikkeld en soms zijn er onmogelijk 
hoge rendementen in het vooruitzicht gesteld. 

Inleggers en slachtoffers 
Zoals in subparagraaf 3.3.3 is weergegeven, wordt in dit hoofdstuk onderscheid ge-
maakt tussen inleggers en slachtoffers. Inleggers waren al degenen die in de frauduleu-
ze belegging zijn gestapt terwijl de groep slachtoffers alleen die inleggers betrof die 
daadwerkelijk (een deel van) hun inleg door de frauduleuze handelingen zijn kwijt
geraakt. In de zaken waarin er nauwelijks inleg was terugbetaald, was het aantal inleg-
gers gelijk aan het aantal slachtoffers. Dat was het geval in de zaken de Doelman, de 
Dromer, de Dichter, het Koppel, de Smulpaap, de Regisseur en de Snuiver.

De samenstelling van het aantal inleggers en slachtoffers liep sterk uiteen. Het 
leeuwendeel van de slachtoffers van de beleggingsfraudezaken waren natuurlijke per-
sonen. In de zaken de Heer en de Dichter hebben enkele slachtoffers via een eigen 
rechtspersoon belegd of waren er rechtspersonen die over vermogen beschikten en dit 
(tijdelijk) hebben willen beleggen. Met andere woorden was er nauwelijks sprake van 
slachtofferschap van professionele beleggers. Het aandeel van de rechtspersonen in de 
samenstelling van de slachtoffers was vergeleken met dat van de natuurlijke personen 
te verwaarlozen. Zoals reeds vermeld, kwam het bij fraudezaken voor dat sommige 
slachtoffers om welke reden dan ook geen aangifte deden of zich niet kenbaar wilden 
maken. Dit betekent dat het aantal slachtoffers dat in tabel 4.6 is weergegeven, als de 
ondergrens dient te worden beschouwd.

Het totale aantal slachtoffers in de vijftien beleggingsfraudezaken kwam aldus uit 
op rond 5.000. Gemiddeld zijn er per fraudezaak 368 slachtoffers gemaakt. In vier 
fraudezaken zijn er vier tot vijftien personen slachtoffer geworden (tabel 4.6). In drie 
zaken zijn er tussen 40 en 100 slachtoffers gevallen. Het aantal slachtoffers in vijf za-
ken zat tussen 101 en 300 mensen. Tot slot was het aantal slachtoffers in de overige 
drie zaken hoger dan 300. Zoals reeds verwoord, worden precieze aantallen slachtof-
fers omwille van mogelijke herleidbaarheid, niet vermeld. In de grootste zaak, gezien 
het aantal slachtoffers, waren er ruim 2.500 slachtoffers gevallen. Voor zo ver bekend 
liet de leeftijd van de slachtoffers een sterk uiteenlopend beeld zien. Aangezien in het 
strafrechtelijk dossier niet alle slachtoffers van deze zaken zijn meegenomen, was het 
niet mogelijk aan te geven hoe de geslachtsverdeling van de slachtoffers eruit ziet. Wel 
was het mogelijk om op grond van de vraaggesprekken met rechercheurs aan te geven 
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dat zowel mannen als vrouwen slachtoffer zijn geworden. Dit kwam voor een deel 
doordat het veelal echtparen betreft.

Relatie beleggingsfraudeurs en slachtoffers
In dit onderzoek is ook gekeken naar de aard van de relatie tussen de fraudeur en zijn 
slachtoffers. De relatie vóór of bij de aanvang van de fraude is hierbij het uitgangspunt 
geweest (tabel 4.6). In zeven fraudezaken waren vrijwel alle slachtoffers onbekenden 
van de fraudeurs. Met onbekenden wordt bedoeld mensen die de fraudeur persoonlijk 
niet kenden, niet privé en ook niet zakelijk: zij waren vrienden, familie, klanten noch 
kennissen van de fraudeur. Deze groep slachtoffers was meestal via de media, door 
inzet van financiële tussenpersonen of door een individuele benadering via bijvoor-
beeld een callcenter geworven. 

Een voorafgaande klantrelatie tussen de fraudeur en het slachtoffer kwam in zes 
zaken voor. Hierbij ging het om een financiële tussenpersoon of adviseur die onder het 
voorwendsel van verlichting van de maandlasten of het behalen van hogere rendemen-
ten eigen klanten tot slachtoffer maakte. In de zaak de Regisseur waren de slachtoffers 
vrijwel allemaal klanten en gedeeltelijk onbekenden van de fraudeurs. Een vriendenre-
latie tussen slachtoffer en fraudeur kwam in zes beleggingsfraudezaken voor. Dit bete-
kent dat de fraudeur vrienden en kennissen uit de tijd voor de fraude slachtoffer heeft 
gemaakt. In de zaak de Dichter waren alle slachtoffers aan te merken als vrienden van 
de Dichter zelf. In vier fraudezaken (de Goedmaker, de Doelman, de Goudzoeker en de 
Snuiver) waren onder slachtoffers ook familieleden van de fraudeur te vinden. 

Tabel 4.6: Relatie van de fraudeur met zijn slachtoffers

Zaaknaam Omvang 
schade

Aantal 
slachtoffers

Relatie fraudeur en slachtoffers
Familie Vrienden Klanten Onbekenden

de Waard > 15 mln > 300 X
de Heer > 15 mln > 300 X X X
de Weduwe 5 - 10 mln > 300 X
de Goedmaker 5 - 10 mln 101 - 300 X X X
de Ethicus 5 - 10 mln 101 - 300 X
de Bazin 1 - 4,5 mln 101 - 300 X X X
de Regisseur 5 - 10 mln 101 - 300 X X
de Bewaarder > 15 mln 101 - 300 X
de Doelman 5 - 10 mln 40 - 100 X X
de Goudzoeker 1 - 4,5 mln 40 - 100 X X X
de Snuiver 0,2 - 0,6 mln 40 - 100 X X
de Dromer 0,2 - 0,6 mln 4 - 15 X
de Dichter 1 - 4,5 mln 4 - 15 X
het Koppel 0,2 - 0,6 mln 4 - 15 X
de Smulpaap 0,2 - 0,6 mln 4 - 15 X
Totaal ± 200 mln ± 5.000 4 5 6 11
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Opvallend is dat sommige fraudeurs ook hun eigen familieleden hebben benadeeld. 
Waarom ze dat hebben gedaan, kan verschillende oorzaken hebben. Op de eerste plaats 
kon de familie instappen om andere ‘inleggers’ te lokken. In dit geval stapte de familie 
op tijd uit de belegging, maar genoot zij wel de hoge rendementen. Zo heeft een neef 
van de Goudzoeker een rol gespeeld bij het werven van nieuwe inleggers terwijl hij aan 
de fraude heeft verdiend. In het tweede geval kon de fraudeur niet weigeren om de 
beloofde ‘mooie rendementen’ ook voor eigen familieleden te behalen. Familieleden 
wilden net als andere inleggers profiteren van de hoge rendementen, maar ze wisten 
niet dat er sprake was van fraude. Derhalve kon de fraudeur tegen zijn zin een deelna-
me van familieleden niet tegenhouden, waardoor ze uiteindelijk daadwerkelijk slacht-
offer werden van hun frauderend familielid. In de zaken de Goedmaker en de Doelman 
was er om deze reden sprake van slachtofferschap van familieleden. Dat fraudeurs ook 
hun intimi en mensen met kennis van financiële zaken slachtoffer maken, blijkt uit de 
voorbeelden opgenomen in tekstkader 4.2. 

Tekstkader 4.2: Niemand wordt gespaard!
Kijkend naar de relatie van de fraudeur met zijn slachtoffers, ontstaat de indruk dat 
zelfs de intimi van de fraudeur genadeloos kunnen worden getroffen. Dat iemand al ja-
ren klant was bij de financiële dienstverleners de Doelman, de Goedmaker en de Goud-
zoeker, hoefde niet te betekenen dat hij werd gespaard. Dat was ook moeilijk te ver-
wachten als bleek dat deze fraudeurs naast hun klanten ook vrienden en familie hebben 
bedrogen. Zover ging de Bazin niet, maar ze toonde ook geen genade voor de geloofs-
gemeenschap waarmee ze ‘de juiste weg’ probeerde te bewandelen. Dat de Dichter het 
vertrouwen genoot van zijn omgeving, weerhield hem er niet van om zijn (ex-)collega’s, 
buren en zelfs zijn minnares niet te ontzien. Hij betaalde zijn minnares rijkelijk maar 
pakte tegelijkertijd deze gelden terug omdat hij zogenaamd voor haar ging ‘beleggen’. 
Dat de slachtoffers van beleggingsfraude verblind zijn door de onmogelijk hoge rende-
menten en dat ze niet begrijpen waarin ze beleggen, klopt niet altijd. Er zijn tal van 
slachtoffers die wel degelijk verstand hebben van financiële producten maar er toch zijn 
‘ingetrapt’. De makelaar, de controller, de accountant, de twee directeuren van bedrij-
ven en de bankdirecteur die bij de Goudzoeker gingen beleggen, zijn voorbeelden van 
slachtoffers die het misschien hadden moeten (of kunnen) weten!

Tot slot kon de fraudeur in geldnood zijn gekomen omdat hij geld nodig had voor zijn 
eigen uitgaven of het in stand houden van de piramideconstructie. In dit geval maakte 
het de fraudeur telkens niet uit wie geld in het laatje bracht, als iemand dat maar deed, 
desnoods zijn eigen familie. Als het zover was, benaderde hij zijn eigen familieleden 
om in te leggen. In de zaak de Snuiver zijn om deze reden naast de onbekenden ook 
familieleden slachtoffer geworden van de fraude. De Snuiver kon namelijk geen nieu-
we inleggers vinden en had dringend geld nodig om zijn cocaïneverslaving te bekosti-
gen. Daarom benaderde hij zijn familieleden om via hem te investeren.
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Benaderen van slachtoffers
De sfeer waarin de fraude tot stand is gekomen, was voor een belangrijk deel bepalend 
voor de wijze waarop de (potentiële) slachtoffers zijn benaderd. Uiteraard zijn de 
slachtoffers in de privésfeer allen persoonlijk benaderd. Dat wil overigens niet zeggen 
dat de persoonlijke benadering altijd in dergelijke privésfeer plaatsvond. De slachtof-
fers in de zakelijke sfeer waren middels brochures, voorlichtingsbijeenkomsten en inzet 
van tussenpersonen benaderd. Niettemin kwam een persoonlijke benadering van de 
slachtoffers in een zakelijke sfeer ook voor (tabel 4.7). Dit was het geval wanneer het 
aantal slachtoffers niet groot was en wanneer men over informatie beschikte over het 
financiële hebben en houwen van een potentieel slachtoffer. Er werd als het ware een 
modus operandi ‘op maat’ bedacht om iemand over te halen mee te doen. De fraudeur 
deed zich dan voor als financieel adviseur of vermogensbeheerder.

Tabel 4.7: Sfeer van gebeurtenissen en benaderingswijze van slachtoffers 

Zaak

Sfeer Wijze van benadering
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de Goedmaker X X X X
de Doelman X X X X
de Goudzoeker X X X X X
de Heer X X X X X X X
de Bazin X X X X X
de Waard X X X
de Dromer X X X
de Ethicus X X X X
het Koppel X X X X X
de Snuiver X X X X X X
de Smulpaap X X
de Weduwe X X X X X
de Regisseur X X X
de Bewaarder X X X X X
de Dichter X X
Totaal 14 6 10 8 6 5 4 4 3 3

In zes fraudezaken in een zakelijke sfeer waren er naast de professionele brochures ook 
zeer goede en vertrouwenwekkende websites gemaakt. Er werden in de zaken de Ethi-
cus, de Heer en de Weduwe representatieve informatieavonden georganiseerd die de 
slachtoffers het gevoel moesten geven dat hun de kans werd geboden ‘mee te profite-
ren’ van bijzondere investeringsmogelijkheden. Er werd ook gebruik gemaakt van 
artikelen in de media, gericht op vermogende lezers, om de beleggingskansen onder de 
aandacht te brengen. Dat was het geval in de zaken waar geïnteresseerden in duurzame 
beleggingen of wijn werden overgehaald om in te leggen. Verder werd er in vier frau-
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dezaken (het Koppel, de Bazin, de Snuiver en de Bewaarder) gebruik gemaakt van een 
(eigen) callcenter om enerzijds slachtoffers te benaderen en anderzijds om de vragen te 
beantwoorden van de slachtoffers die naar aanleiding van wervingsmateriaal belden. 
Het leek erop dat de medewerkers van deze centra niet of nauwelijks hebben doorge-
had dat sprake was van fraude. 

Wanneer de fraudeurs, al dan niet door het geven van hoge provisies, erin slaagden 
financiële tussenpersonen te overtuigen hun beleggingsproducten te verkopen, ging het 
werven van slachtoffers een stuk eenvoudiger. In de zaak de Heer, een van de grootste 
zaken afgemeten aan het aantal slachtoffers, is voornamelijk gebruik gemaakt van in-
formatiebijeenkomsten, wijnproeverijen, feestjes en mond-tot-mondreclame. Net als de 
alle andere zaken is ook in deze zaak een op maat gesneden benaderingswijze gemaakt 
om slachtoffers te werven. In enkele gevallen is de benadering gebleven bij het laten 
zien van de tekenen van succes van de fraudeur, zoals de exclusieve auto, villa of boot. 
In de categorie overige in tabel 4.7 komt mond-tot-mondreclame bij de Goudzoeker en 
de Heer en het gebruik van de zogenaamde sukkellijst bij de Snuiver voor.

In de zaken waarin slachtoffers via de media of tussenpersonen (zie tekstkader 4.3) 
waren geworven, rees de vraag of de ‘beleggers’ over een vergunning van de AFM 
beschikten. Het antwoord luidde telkens ontkennend. In geen van de vijftien fraudeza-
ken beschikten de fraudeurs over een dergelijke vergunning. In de zaken de Goedma-
ker, de Dromer, de Bazin en de Snuiver heeft men geprobeerd een vergunning aan te 
vragen bij de AFM, maar zonder resultaat. In de zaken de Dromer en de Bazin is na 
overleg met een consultant al snel duidelijk dat de fraudeur geen kans maakte omdat er 
simpelweg niet werd voldaan aan de gestelde eisen. Om een dergelijke vergunnings-
plicht te omzeilen hebben de fraudeurs meerdere ‘oplossingen’ bedacht om toch gelden 
van particulieren aan te trekken. 

De eerste oplossing ging over een minimuminleg van 50.000 euro waarvoor de 
vergunningsplicht niet meer geldt. Een tweede oplossing kwam neer op het afsluiten 
van leenovereenkomsten of aankoop van garantiecertificaten in plaats van beleggings-
overeenkomsten. Hierbij zou de fraudeur tegen een hoge rente een bedrag lenen van 
een inlegger. Sommige leningen hadden een looptijd van 5 tot 10 jaar en enkele waren 
zonder looptijd. Een derde oplossing was voornamelijk bedoeld voor de financiële 
dienstverleners. Ze beschikten over een alternatieve vergunning die kon helpen de 
indruk te wekken dat men onder toezicht stond of in ieder geval een vergunning had 
van de DNB en AFM. Voorbeelden van dergelijke alternatieve vergunningen zijn ver-
gunningen als hypotheekadviseur of assurantieadviseur of valutahandelaar. Deze ver-
gunningen zijn ook aan de (potentiële) slachtoffers getoond om het nodige vertrouwen 
te wekken.

91



Fraude ontrafeld

Tekstkader 4.3: Meerdere wegen die tot slachtoffers kunnen leiden
De Ethicus en de Bewaarder hoefden na het overtuigen van de tussenpersonen, door 
middel van hoge provisies, nauwelijks nog zelf slachtoffers te werven. Het vinden van 
een aantal gemotiveerde tussenpersonen lijkt het halve werk. De Ethicus liep ermee te 
koop dat hij samenwerkte met 50 tussenpersonen en twee universiteiten op het gebied 
van investeringen in Eco-systemen. Als dit niet overtuigde, hield het simpelweg op.
En als de voorlichtingsavonden, etentjes, wijnproeverijen en optredende artiesten niet 
konden overtuigen, lukte het wel om op vier computerschermen tegelijk aan een potenti-
eel slachtoffer te laten zien dat je er verstand van hebt. Na deze demonstratie kwam de 
Heer bij het nieuwste slachtoffer zo kundig, correct en betrouwbaar over dat deze direct
binnen was.
Het werkte ook als de financiële dienstverleners een individuele berekening maakten 
waaruit bleek dat de maandlasten met een paar honderd euro zouden afnemen. Wie 
wilde dat nou niet? Deze mogelijkheid wisten vrijwel alle fraudeurs die een eigen klan-
tenkring hadden, te benutten. Wat de Waard deed om zijn beleggingen te promoten was 
ook niet mis. Ruim 30.000 gedrukte professionele brochures gecombineerd met de inzet 
van andere wervingsmiddelen, leverden met gemak veel slachtoffers op. En als niets 
werkte, wist de Weduwe wanneer ze haar vrouwelijke charmes ‘zover als nodig’ kon in-
zetten om de individuele potentiële slachtoffers mee te krijgen. Zij heeft zowel slachtof-
fers als haar medewerkers (seksueel) verleid of geprobeerd te verleiden om ze over te 
halen in te leggen, zich niet terug te trekken of te blijven meewerken aan de fraudecon-
structie. Soms kon het nog makkelijker. Zo schreven de fraudeurs in de zaak het Koppel
in een e-mail aan een twijfelende potentiële inlegger: ‘Wanneer je twijfelt, moet je niet 
participeren.’ En juist deze zin gaf, volgens een van de slachtoffers, genoeg vertrouwen 
om in te stappen.
Er zijn ook positieve en enthousiasmerende wervingswijzen. Zo benaderde de Doelman 
zijn klanten per brief om tegen een rendement van 12% per jaar te komen investeren in 
een van zijn ondernemingen. Hij schreef onder meer: ‘Het wordt groter en groter maar 
[het] heeft wel, net als bij Amazone.com, even geduurd voordat er winst werd gemaakt.’ 
Hij beweerde dat hij over ruim 11 miljoen euro eigen vermogen beschikte. Hij sloot zijn 
brief af met: ‘Op mijn advies hebben cliënten vorig jaar sowieso 12% rendement geno-
ten op hun investeringen. Dit kunnen we veel beter!!! Doet u mee???!!!’

Rendement
Als eenmaal de voorbereidingen voor de aanvang van een beleggingsfraude waren 
getroffen, kwam de tijd voor de uitvoering daarvan. De uitvoeringsfase wordt in de 
onderstaande subparagraaf besproken aan de hand van een aantal aspecten zoals het 
uitkeren van rendement, het werven van nieuwe inleggers en het beperken van risico’s 
van ontdekking. 

Zodra de nodige rechtspersonen waren opgericht, katvangers ingezet, wervingsma-
teriaal en overeenkomsten waren gedrukt, de gelegenheid was gecreëerd en de eerste 
inleggers waren binnengehaald, was het de tijd om nieuwe inleggers te werven. Zoals 
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reeds weergegeven, werden de inleggers via informatiemateriaal, op informatiebijeen-
komsten, via financiële dienstverleners of juist direct benaderd. Ongeacht de wijze 
waarop de inleggers werden benaderd, werden de inleggers meestal mooie rendemen-
ten in het vooruitzicht gesteld. In vrijwel alle fraudezaken, maar voornamelijk in de 
zaken met grote aantallen inleggers, was het tentoonspreiden van de (tevreden) eerste 
of eerdere inleggers de beste aanpak om nieuwe inleggers te werven. Immers, inleggers 
die al genieten van de ‘mooie’ rendementen die daadwerkelijk ‘zijn behaald’, zijn als 
geen ander in staat door te vertellen hoe geweldig de betreffende belegging is. Wan-
neer de eerste inleggers daadwerkelijk rendementen ontvangen, zijn ze goed in staat de 
potentiële inleggers over te halen of in ieder geval enthousiast maken voor de beleg-
ging. De overtuigingskracht van deze eerste inleggers versterkt dan die van de fraudeur 
zelf. Derhalve zijn op vier na in alle beleggingsfraudezaken rendementen uitgekeerd 
aan de eerste inleggers (tabel 4.8). Het aantal slachtoffers in deze vier zaken (de Dich-
ter, het Koppel, de Smulpaap en de Snuiver) beliep van vier tot 100. Deze vier fraude-
zaken behoorden gezien het aantal slachtoffers en de omvang van de schade tot de 
kleinste zaken. De zaak de Dromer die gezien het aantal slachtoffers en omvang van de 
schade een van de kleinste zaken was, vormde een uitzondering omdat in deze zaak 
wel rendement is uitgekeerd. In de fraudezaak de Snuiver met minder dan 100 slachtof-
fers, zou het rendement, gezien de aard van de belegging pas na 5 jaar worden uitge-
keerd. In deze zaak was het kennelijk niet eens nodig om rendementen uit te keren. 

Tabel 4.8: Uitkering en hoogte van rendementen
Zaak Beloofd rendement Rendement Slachtoffers Schade Looptijd fraude

de Regisseur 7% tot 14% X 101 - 300 5 - 10 70 mnd.
de Goedmaker 16% tot 100% X 101 - 300 5 - 10 67 mnd.
de Waard 30,0% X > 300 > 15 64 mnd.
de Goudzoeker 48% tot 180% X 40 - 100 1 - 4,5 55 mnd.
de Weduwe 50% tot 200% X > 300 5 - 10 48 mnd.
de Heer 7% tot 240% X > 300 > 15 43 mnd.
de Ethicus 8% tot 12% X 101 - 300 5 - 10 36 mnd.
de Bazin 8% tot 16% X 101 - 300 1 - 4,5 34 mnd.
de Doelman 20% tot 120% X 40 - 100 5 - 10 31 mnd.
de Dichter 100,0% 4 - 15 1 - 4,5 23 mnd.
de Snuiver 12% tot 24% 40 - 100 0,2 - 0,6 23 mnd.
de Smulpaap Geen 4 - 15 0,2 - 0,6 19 mnd.
de Bewaarder 12,8% X 101 - 300 > 15 16 mnd.
de Dromer 8,0% X 4 - 15 0,2 - 0,6 15 mnd.
het Koppel 12,5% 4 - 15 0,2 - 0,6 6 mnd.
Totaal NVT 11 ± 5.000 ± 200 mln G. = 37

Hoelang de beloofde rendementen daadwerkelijk zijn uitgekeerd hing af van de in-
stroom van nieuwe inleggers die de rendementen moesten opbrengen. In de zaken de 
Ethicus en de Heer was pas na het ingrijpen van de opsporingsdiensten het uitkeren 
van rendementen gestopt. Mede om die reden werd de schuld van het spaaklopen van 
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‘de investering’ in de schoenen van de politie, de FIOD of de toezichthouders gescho-
ven. Dat was ook gedeeltelijk in de zaken de Goedmaker, de Goudzoeker en de Waard 
het geval. De opsporingsdiensten en de toezichthouders waren in de ogen van vele 
inleggers in deze vijf zaken de schuldigen. De inleggers hadden immers, in sommige 
gevallen jaren lang, altijd de beloofde rendementen op tijd ontvangen, totdat de toe-
zichthouders en/of de opsporingsdiensten ingrepen. Sommige inleggers vonden dan 
ook dat de fraudeur, die ze als ‘belegger’ (bleven) zien, de kans was ontnomen om de 
zaak goed af te ronden. Naast het uitblijven van nieuwe inleggers was er ook een ande-
re belangrijke reden om te stoppen met de uitkering. Dit was wanneer de fraudeurs 
dachten voldoende geld te hebben binnengehaald en de zaak wilden afronden. Ze wa-
ren dan meestal van de een op de andere dag verdwenen. In de fraudezaken de Waard,
de Regisseur, de Weduwe en de Bewaarder, hebben de fraudeurs op een gegeven mo-
ment besloten geen rendement meer uit te keren.

In tegenstelling tot wat er meestal wordt gedacht, zijn er niet altijd onmogelijk 
mooie rendementen beloofd aan de slachtoffers van beleggingsfraude. In enkele geval-
len waren de in het vooruitzicht gestelde rendementen slechts enkele procenten hoger 
dan de rente op een spaarrekening (tabel 4.8). Dit gold voor de zaken de Dromer (8%), 
de Regisseur (7% tot 14%), de Ethicus (8% tot 12%) en de Smulpaap waarin helemaal 
geen rendementspercentage is afgesproken. In vrijwel alle beleggingsfraudezaken werd 
de indruk gewekt dat de inleg gegarandeerd is. Dit was ook het geval bij rendementen, 
omdat de rendementen geheel of gedeeltelijk waren ‘gegarandeerd’. Zo sprak men in 
enkele gevallen van een gegarandeerd minimumrendement. In de bestudeerde beleg-
gingsfraudezaken liep het in het vooruitzicht gesteld rendement uiteen van 7% tot 
240% per jaar (zaak de Heer). Het lijkt erop dat de fraudeurs rendementen op maat 
beloofden. Er zaten namelijk verschillen tussen de rendementen die ze aan hun (poten-
tiële) slachtoffers hebben beloofd. Dat de slachtoffers niet altijd door hebzucht zijn 
gedreven, blijkt uit in tekstkader 4.4 opgenomen voorbeelden.

Tekstkader 4.4: Slachtoffers: hebzuchtig of realistisch?
Dat het hebzuchtig klinkt als men instapt in beleggingen waarbij rendementen van 20, 
50 of 240% worden beloofd, lijkt op het eerste gezicht logisch. Toch leken de slachtof-
fers niet altijd verblind door deze ‘te mooie’ rendementen. Het kon namelijk waar zijn 
wat te mooi is om waar te zijn. Zo vertelde een slachtoffer van de Dichter bij het doen 
van aangifte dat rendementen van rond 100% per jaar ‘normaal gesproken haalbaar 
zijn’. Hij zei er wel bij dat in zijn kringen (hoog in het bedrijfsleven) en gezien de posi-
tie van de Dichter (ook hoog in het bedrijfsleven) zulke rendementen realistisch waren! 
Maar was het ook hebzuchtig als een tussenpersoon, in dit geval de Regisseur, zijn klant 
voorstelde om iets meer uit het vermogen te halen dan de 4% rente op de spaarreke-
ning? Hij stelde twee beleggingen voor: de eerste met 7% rendement waarbij de inleg 
en het rendement gegarandeerd waren en de andere met 14% rendement maar zonder 
garanties. Veel slachtoffers namen ‘genoegen’ met 7% maar dan zonder risico’s. 
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Risicobeheersing van de beleggingsfraudeur
Wanneer een beleggingsfraude was opgezet en deze naar tevredenheid van de fraudeur 
en medefraudeurs liep, was het van belang om te voorkomen dat de fraude werd ont-
dekt. De fraudeurs probeerden uiteraard eerst te voorkomen dat de inleggers in de ga-
ten krijgen dat er iets niet in orde is met hun ‘beleggingen’. In vrijwel alle beleggings-
fraudezaken waarbij een bepaald rendement was beloofd en uitgekeerd, liep de fraude 
door zolang de rendementen uitgekeerd konden worden, voor zover de toezichthouders 
en de opsporingsdiensten er geen stokje voor staken. Uit de aangiftes van meerdere 
slachtoffers bleek dat het geregeld voorkwam dat mensen het gevoel kregen dat er iets 
aan de hand was. De fraudeurs waren, gezien hun vlotte babbel, overtuigende uitstra-
ling en de uitbetaling van rendementen, telkens in staat om de inleggers tevreden en 
gerustgesteld naar huis te sturen zonder de inleg terug te geven. Echter, wanneer het 
niet lukte om een inlegger te blijven overtuigen, was het geen probleem om de inleg 
terug te geven mits er genoeg nieuwe inleggers waren. Dit was overigens niet het geval 
bij fraudeurs die snel een aantal inleggers wilden binnenhalen en met het geld ervan-
door wilden gaan, het geld al hadden opgemaakt of de boel failliet lieten gaan om er 
een punt achter te zetten, zoals in de zaken de Waard, de Ethicus, de Regisseur, de 
Snuiver, de Weduwe en de Bewaarder. In deze gevallen waren de slachtoffers voorna-
melijk onbekenden van de fraudeur.

Voor het rekken van de tijd en het behouden van vertrouwen van de inleggers, had 
de fraudeur de steun van de inleggers hard nodig voor enerzijds niet uit de belegging te 
stappen en anderzijds voor het werven van nieuwe inleggers. In tekstkader 4.5 zijn 
enkele reacties van de fraudeurs naar de slachtoffers opgenomen. 

Tekstkader 4.5: Vertrouwen komt te voet!
Hoewel het vertrouwen erg langzaam komt, komt het niet zomaar. Er moet wat voor 
worden gedaan. Dit geldt ook voor de fraudeurs. Zo had de Heer enige reputatie opge-
bouwd als het gaat om ‘keurig op tijd’ uitkeren van rendementen en het nakomen van de 
overige gemaakte afspraken. Daar waren sommige slachtoffers, zelfs bij het doen van 
aangifte, blij mee. Maar als het fout ging, dan was de teleurstelling groot. Zo schreef de 
Goedmaker na de ontdekking van de fraude een brief aan zijn slachtoffers.
‘Geachte relatie, Helaas moet ik tot mijn grote spijt het nieuwe jaar beginnen met een 
slecht bericht. In opdracht van u heb ik een bepaald vermogen belegd. In de afgelopen 
jaren is beoogd voor u een meer dan normaal rendement op de door u ter beschikking 
gestelde gelden te behalen. Helaas is dat door verschillende redenen niet gelukt. […] 
Uiteraard spijt het mij dat het zo is gelopen. […] Laat ik besluiten met de mededeling 
dat ik mij verplicht voel om op basis van onze vaak lange relatie moet trachten om de 
inleg terug te betalen, in ieder geval om de schade die u heeft geleden tot een minimum 
te beperken.’
De brief die de Dichter aan zijn slachtoffers schreef, begon zo: ‘Ik weet niet zo goed hoe 
ik deze brief moet beginnen. Ik zou heel graag “Beste vrienden” schrijven, maar dat 
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durf ik niet na wat ik jullie heb aangedaan. Ik beschouw jullie wel als mijn beste vrien-
den, wat ik ook heb gedaan. Of jullie dat ook zo ervaren, weet ik niet en ik kan mij goed 
voorstellen dat het niet zo is. Het klinkt allemaal bizar en ik begrijp het zelf ook niet.’

In enkele gevallen waren het de toezichthouders, opsporingsdiensten of de media die 
‘roet in het eten gooiden’, argwaan bij de inleggers aanwakkerden en de potentiële 
inleggers ervan weerhielden in te stappen. Zo deed een artikel in een regionaal dagblad 
over de praktijken van een van de fraudeur,22 twijfels ontstaan, wat uiteindelijk tot de 
ontdekking en veroordeling van de fraudeur heeft geleid. Ook de waarschuwingen van 
de AFM over de praktijken van de Waard en de Snuiver waren aanleiding voor de 
gerezen twijfels bij de inleggers. Aangezien alle beleggingsfraudezaken waarin rende-
menten werden uitgekeerd op een piramideconstructie bleken te berusten, zou bij het 
opdrogen van nieuwe inleg de piramide onvermijdelijk instorten en zou de fraudezaak 
boven water komen. Hoelang een fraudezaak duurde vanaf het moment dat de eerste 
inleggers instapten en het moment waarop de fraude werd ontdekt, verschilde sterk 
(tabel 4.8). 

De aanvang van de fraude was het moment waarop de eerste inleggers zijn inge-
stapt: de voorbereidingstijd is dus niet meegerekend. Het einde van de fraude was het 
gewaarwordingsmoment van de benadeelden of de datum van de eerste aangifte van de 
benadeelden of de toezichthouders. Dat was dan veelal het moment waarop de inleg 
daadwerkelijk begon op te drogen. Met andere woorden, dit moment kwam ook in de 
meeste gevallen overeen met het moment waarop de fraudeur met zijn praktijken ‘stop-
te’ of werd ‘stopgezet’. Niettemin waren er ook fraudeurs die met de ene fraudezaak 
gestopt waren maar in praktijk een nieuwe fraudezaak begonnen of zelfs al begonnen 
waren. Dat was het geval in de zaken de Bewaarder, het Koppel en de Snuiver.

De gemiddelde looptijd van de fraudezaken was 36,7 maanden. Het kortste tijdsbe-
stek waarin de fraude heeft plaatsgevonden, was in dit onderzoek de zaak het Koppel
van zes maanden, de langste was de zaak de Regisseur met 70 maanden. Van de vier 
fraudezaken met de kortste looptijd hadden drie (de Dromer, het Koppel en de Smul-
paap) betrekking op zaken waarin slechts vier tot vijf slachtoffers zijn gevallen. In de 
zaken de Dromer en het Koppel was de looptijd zo kort doordat de FIOD in een be-
trekkelijk vroeg stadium heeft ingegrepen en hiermee heeft voorkomen dat de fraude 
langer zou duren waardoor het aantal slachtoffers en de omvang van de schade zouden
toenemen.

Risico verlies sociale relaties
De fraudeur en zijn slachtoffers konden elkaar zakelijk en/of privé kennen of juist on-
bekenden voor elkaar zijn. Wanneer de fraudeur en zijn slachtoffers vóór de totstand-

22 Omwille van mogelijke herleidbaarheid wordt niet gemeld om welke fraudezaak of welk dagblad 
het gaat.
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koming van de fraude elkaar kenden, bracht dit een extra risico voor de fraudeur met 
zich mee. Afhankelijk van de relatie van de fraudeur met zijn slachtoffers waren er drie 
soorten risico’s te onderscheiden. 

Het eerste betrof het risico van het verlies van sociale relaties. Hiervan was sprake 
wanneer de fraudeur zijn eigen familieleden en vrienden slachtoffer maakte. De Goed-
maker, de Doelman, de Goudzoeker, de Heer, de Dichter, de Bazin en de Snuiver vie-
len onder de eerste categorie met een hoog risico van het verlies van sociale relaties. 

Het tweede risico betrof het verlies van de zakelijke relatie en mogelijk het faillis-
sement van de onderneming van de fraudeur. Hiervan was sprake wanneer de fraudeur 
zijn zakelijke klanten slachtoffer maakte, wat uiteraard tot verlies van de zakelijke 
relaties en werk of baan leidde. Klanten als slachtoffers van de fraude kwamen in vrij-
wel al die zaken voor waarin de fraudeurs financiële dienstverleners waren. Zo hadden 
de Goedmaker, de Doelman, de Goudzoeker, de Heer, de Bazin en de Regisseur hun 
klanten benadeeld. Hiermee waren ze hun klanten kwijt geraakt en zijn hun onderne-
mingen failliet gegaan.

Het derde en laagste risico betrof de situatie waarin de fraudeurs voor hen privé en 
zakelijk onbekenden slachtoffer hebben gemaakt. Het risico was het laagst in deze 
categorie aangezien er helemaal geen sprake was van verlies van sociale relaties, tenzij 
de fraude via de media of anderszins in de omgeving van de fraudeur bekend werd. 
Zeven fraudezaken behoorden tot deze laagrisico categorie omdat de fraudeur en zijn 
slachtoffers elkaar voorafgaand aan de fraude zakelijk noch privé kenden. Het ging om 
de zaken de Waard (>300), de Dromer (4-15), de Ethicus (101-300), het Koppel (4-15), 
de Smulpaap (4-15), de Weduwe (>300) en de Bewaarder (101-300). In deze gevallen 
leek het erop dat de fraudeur bewust heeft gekozen om mensen te benadelen die hij niet 
kende en misschien in de toekomst ook niet meer zou tegenkomen. In deze zaken wa-
ren de slachtoffers geworven via de media, inzet van tussenpersonen, op informatiebij-
eenkomsten of via een persoonlijke benadering. 

Uiteraard kwamen naast de zuivere indelingen in één van deze categorieën ook 
combinaties voor. Zoals hierboven vermeld, kwamen in zeven zaken alleen onbeken-
den als slachtoffers voor. De Dichter was de enige van wie alle slachtoffers in de cate-
gorie sociale relaties vielen. Alleen klanten als benadeelden deed zich in geen enkele 
beleggingsfraudezaak voor. Fraudeurs met meerdere risicocategorieën omdat ze naast 
onbekenden ook klanten en vrienden en familie hebben benadeeld, zijn de Heer, de 
Bazin, en de Regisseur.

Tot slot was in drie gevallen de relatie van de fraudeur met de slachtoffers van zo-
danige aard dat de ontdekking van de fraude ook de relatie van de fraudeurs met hun 
partners onder druk heeft gezet. In deze zaken zijn de partners van de fraudeurs verrast 
door de fraude, hetgeen in de gevallen de Dichter en de Regisseur tot scheiding en in 
het geval van de Ethicus tot beëindiging van de relatie heeft geleid. 
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4.3.3 Ontdekking van de fraude

Evenals de totstandkoming en de uitvoering van de vijftien bestudeerde fraudezaken, 
liet ook de ontdekking van de fraude een uiteenlopend beeld zien. Aangezien de bestu-
deerde fraudezaken uiteindelijk zijn ontdekt en de betrokken fraudeurs zijn veroor-
deeld, wordt met de ontdekking van de fraude ook de wijze van ‘de afsluiting’ of ‘de 
afronding’ van de fraude bedoeld. Ongeacht de wijze van de ontdekking van de fraude 
is door de strafrechtelijke vervolging van de fraudeurs en het faillissement van de be-
trokken rechtspersonen waarmee gefraudeerd is, een einde gekomen aan deze fraude-
zaken. Daarmee is overigens niet gezegd dat de strafrechtelijke afhandeling van de 
zaak onherroepelijk is. Naast de mogelijke beroepsprocedures die er kunnen lopen, kan 
het zijn dat er naar aanleiding van deze strafrechtelijke veroordelingen ook ontne-
mingszaken tegen de fraudeur lopen. Voor zover bekend was in zes beleggingsfraude-
zaken sprake van een ontneming of voornemens daartoe.

Tabel 4.9: Gewaarwording, ontdekking en aanleiding strafrechtelijk onderzoek

Zaak Gewaarwording door

Ontdekking
Aanleiding strafrechtelijk on-

derzoek
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s
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-
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O
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de Goedmaker Uitblijven rendement X Aangifte slachtoffers
de Doelman Uitblijven rendement en inleg X Aangifte slachtoffers
de Goudzoeker Uitblijven rendement X X Aangifte slachtoffers, DNB, AFM
de Waard Uitblijven inleg, waarsch. AFM X X Aangifte, onderz. belastingdienst
de Dromer Uitblijven rendement X Aangifte slachtoffers
de Dichter Uitblijven rendement en inleg X Aangifte slachtoffers
de Smulpaap Uitblijven terugbetaling inleg X Aangifte slachtoffers
de Weduwe Uitblijven rendement en inleg X Aangifte slachtoffers
de Bazin Uitblijven rendement X X Klacht VEH bij FIOD
de Regisseur Uitblijven rendement X Aangifte, MOT en klacht bij AFM
de Bewaarder Uitblijven rendement X Aangifte, melding medewerker
de Ethicus Uitblijven rendement X Aangifte DNB en AFM
de Heer Strafrechtelijk onderzoek X X Aangifte DNB, AFM en curator
het Koppel Faillissement X Media en onderz. de Bewaarder
de Snuiver Waarschuwingen AFM X Aangifte AFM
Totaal NVT 11 4 4 NVT

Bij de bespreking van de ontdekking en de afronding van de fraudezaken wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de gewaarwording van de slachtoffers, de wijze van de 
ontdekking van de fraude en de aanleiding van het strafrechtelijke onderzoek. In tabel 
4.9 is te zien dat de drie componenten van de ontdekking sterk uiteenliepen. In sommi-
ge zaken waren notie van slachtoffers, ontdekking van de fraude en aanleiding van het 
strafrechtelijke onderzoek dezelfde, terwijl dat in andere zaken drie verschillende ma-
nieren of oorzaken konden zijn. Zo ontstond de notie van de slachtoffers van de Goed-
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maker, de Doelman, de Dromer, de Dichter, de Smulpaap en de Weduwe doordat ze 
geen rendement en/of inleg meer ontvingen: de fraude werd door de slachtoffers zelf 
ontdekt en de aanleiding van het strafrechtelijke onderzoek was de aangifte van de 
slachtoffers. 

De combinaties van de aard van de notie van slachtoffers, de wijze van ontdekking 
van de fraude en aanleiding van het strafrechtelijke onderzoek in de zaken de Bewaar-
der en de Regisseur waren vergelijkbaar met de eerder vermelde zes zaken. Het enige 
verschil tussen deze twee groepen zat in de aanleiding van het strafrechtelijke onder-
zoek. In zaak de Bewaarder was de aanleiding naast de aangiftes van de slachtoffers 
ook een melding van een medewerker van de onderneming van de fraudeurs bij de 
politie over de gang van zaken. In de zaak de Regisseur was de aanleiding voor het 
onderzoek niet alleen de aangiftes van slachtoffers maar ook een Melding Ongebruike-
lijke Transacties (MOT) bij de politie over doorsluizen van gelden naar Luxemburg 
plus een aantal ingediende klachten van inleggers bij de AFM. Daarentegen ontstond
de notie van de meeste slachtoffers van de Heer door de start van het strafrechtelijke 
onderzoek terwijl de fraude werd ontdekt door enerzijds de toezichthouders AFM en 
DNB en anderzijds door de FIOD en de curator. De aanleiding voor de start van het 
strafrechtelijke onderzoek waren dan ook de aangiftes van de toezichthouders en de 
curator. Hieronder wordt nader ingegaan op de afzonderlijke bestanddelen van de ont-
dekking en afronding van de fraude.

Gewaarwording van slachtoffers
In zeven fraudezaken roken de slachtoffers onraad nadat ze geen rendement (meer) 
ontvingen (tabel 4.9). Het uitblijven van de uitkering van rendementen heeft ertoe ge-
leid dat de slachtoffers bij de fraudeur hebben aangeklopt en uitleg hebben gevraagd. 
In eerste instantie is het de fraudeurs ook gelukt om de ongeruste slachtoffers gerust te 
stellen en ze met een belofte naar huis te sturen. De fraudeurs slaagden er bij het ont-
staan van de twijfels in om uiteenlopende ‘uitvluchten’ te bedenken die voorlopig 
werkten. De meest voorkomende uitvlucht was het verzinnen van een probleem bij de 
betaling door de bank dat binnen enkele dagen opgelost zou zijn. 

Daarnaast probeerden de fraudeurs die niet meer in staat waren rendementen uit te 
keren, uiteenlopende uitvluchten te bedenken. Zo vertelde de Goudzoeker aan zijn 
slachtoffers dat de uitbetaling van rendement was vertraagd door technische proble-
men, een MOT-melding bij FIOD, het geld stond op een bankrekening in Zwitserland 
of strengere financiële regels sinds de aanslagen van 11 september 2001. De Weduwe
vertelde haar ongeruste slachtoffers dat het maximum van het bedrag dat per dag vanuit 
een rekening kan worden overgemaakt was bereikt. Een software probleem was de 
smoes die de Regisseur opvoerde voor zijn slachtoffers. Naarmate de slachtoffers min-
der genoegen namen met de smoezen van de fraudeur, werd deze moeilijker bereikbaar 
voor zijn slachtoffers. De reden voor het uitblijven van de uitkering van rendement, in 
vrijwel alle beleggingsfraudezaken waarbij sprake was van een piramideconstructie, 
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was het opdrogen van nieuwe inleg. In de zaken de Waard, de Ethicus, de Regisseur,
de Weduwe en de Bewaarder, zag het ernaar uit dat de fraudeurs klaar waren met hun
fraudeconstructie en dat zij derhalve het uitkeren van de inleg hadden stopgezet. In 
deze gevallen werkte men toe naar een faillissement en/of naar het veiligstellen van 
buitgemaakte gelden. Toch kwamen sommige fraudeurs zo overtuigend over dat het 
leek alsof ze in hun eigen ‘verzonnen’ verhalen geloofden (zie tekstkader 4.6).

Tekstkader 4.6: Fraudeurs geloven in eigen verhaal
Dat sommige beleggingsfraudeurs op een gegeven ogenblik in hun eigen verhaal ge-
loofden, was al bekend. Het is namelijk niet eenvoudig om iemand te overtuigen van een 
verhaal dat men zelf niet gelooft. Ze geloven zo sterk in hun eigen verhaal dat ze het als 
zuivere waarheid zien. Zoals een ervaren rechercheur van FIOD stelde, zal een leugen-
detector niet afgaan als een beleggingsfraudeur tijdens verhoor erop is aangesloten. Ze 
geloven immers in het verhaal dat ze vertellen.
Zo vervalste de Dichter na zijn ontslag een arbeidscontract om zijn echtgenote er van te 
overtuigen dat ze vooral niet minder moest uitgeven. De inkomsten waren namelijk met 
100.000 euro gestegen naar 500.000 euro per jaar. Hij ging ook samen met zijn minna-
res op ‘nep zakenreizen’ naar het buitenland. Ook zij had niets in de gaten omdat de 
Dichter overdag met zijn koffer in de hand rondliep en deed alsof hij besprekingen had. 
Hierover zei de Dichter in een verhoor dat: ‘hoewel ik diep in mijn hart en hoofd na-
tuurlijk wist dat dit allemaal fictie was en het op een dag aan het licht zou komen, ben ik 
doorgegaan en heb ik mezelf ook wijsgemaakt dat het allemaal werkelijkheid was.’
Ook de Doelman was overtuigd van iets dat uiterst onwaarschijnlijk leek. Hij zou 41 
miljoen euro hebben gewonnen in een loterij. Daarmee wilde hij bijna 6 miljoen euro 
inleg en rendement terugbetalen. Het enige probleem was dat hem de gewonnen prijs 
werd onthouden wegens een complot tegen hem. Hij was namelijk uiterst spiritueel en 
had via visioenen begrepen dat hij de winnaar was!
Voor mooie en overtuigende verhalen moet men ook bij de Heer zijn. Hij kon niet alleen 
zijn slachtoffers overtuigen, maar de twijfel sloeg ook toe bij de financieel rechercheurs 
die hem voor het eerst hoorden. De Heer klonk zó overtuigend en het verhaal zo goed 
dat de rechercheurs even dachten dat ze het mis hadden.

Een samenloop van het uitblijven van rendement en het uitblijven van teruggave van 
inleg was de manier van reden van de gewaarwording van slachtoffers in vier zaken. 
Dat de fraudeurs de Doelman, de Dichter, de Smulpaap en de Weduwe niet aan hun 
verplichtingen tot uitbetaling van rendement konden voldoen, viel samen met het te-
rugeisen van de inleg door een of meer slachtoffers. Deze samenloop heeft de argwaan 
bij de slachtoffers doen toenemen, waarna men in de gaten kreeg dat er iets niet in orde 
was. De redenen waarom de fraudeurs aan deze verplichtingen niet konden voldoen, 
waren vergelijkbaar met die van de eerdere categorie waarin geen rendement meer 
werd uitgekeerd.
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De manier van gewaarwording van slachtoffers in vier zaken liep sterk uiteen. Zo was 
in zaak het Koppel het beleggingsbedrijf van de fraudeurs failliet gegaan. In de tweede 
zaak, de Waard, viel het niet terugbetalen van de inleg samen met openbare waarschu-
wingen van de AFM. In de derde zaak was enkel de waarschuwing van de AFM aan-
leiding voor het besef van de slachtoffers. Dat was in het geval van de zaak van de 
Snuiver. Tot slot was er in de zaak de Heer nooit sprake van een volledig besef. In deze 
zaak zijn 1400 slachtoffers gemaakt en een deel van de slachtoffers geloofde nog altijd 
in hun ‘belegger’. De start van het strafrechtelijke onderzoek naar deze fraudezaak was 
de aanleiding tot de notie van een deel van slachtoffers in deze zaak. Ongeacht de wijze 
van de ontdekking van de fraude en de gevolgen voor de fraudeur, achtervolgden de 
droevige gevolgen sommige slachtoffers hun hele leven lang. Dat fraude ernstige fi-
nanciële en niet-financiële gevolgen voor slachtoffers mee kan brengen, is uit eerdere
studies naar voren gekomen (Kunst & Van Dijk, 2009). Zoals reeds gezegd, wordt in 
dit onderzoek niet nader ingegaan op de niet-financiële schade voor slachtoffers van 
fraude. Ter illustratie van de niet-financiële gevolgen wordt echter in tekstkader 4.7 
weergegeven hoe één van de slachtoffers van de Heer de gevolgen van fraude ervaart 
en beschrijft.

Tekstkader 4.7: Gevolgen voor slachtoffers?
Nadat de zaak van de Heer is ontdekt, schreef een van zijn slachtoffers hem een brief.
‘… Ik vraag mij af of je enig besef hebt van wat je hebt aangericht, uiteraard kan ik niet 
namens anderen spreken, maar het toekomstperspectief van mijn vrouw en mij is volle-
dig de grond ingeboord. Achteraf met de huidige kennis was het misschien onvoorzich-
tig en minder verstandig een dergelijk hoog bedrag bij jou te beleggen maar de toege-
zegde en de door jou regelmatig bovenmodale uitbetaalde rendementen gaven mij het 
gevoel zeker gelet op onze relatie dat mijn vertrouwen in jou terecht was.
Na onze arbeidzame jaren is “van het leven genieten” voor mijn vrouw en mij niet meer 
aan de orde. De gehoopte en veronderstelde onbezorgde oude dag is geworden tot een 
bestaan van voortdurende financiële zorg, slapeloze nachten, zelfverwijt, schuldgevoe-
lens, woede, machteloosheid en frustratie. De Heer, ik kan niet anders dan met de mij 
thans bekende gegevens concluderen dat je mij en met mij vele anderen een rad voor 
ogen hebt gedraaid, dat je mijn vrouw en mij nog resterende jaren hebt verziekt en dat 
je kunstmatige en mogelijk onrechtmatige gecreëerde status van financieel genie en 
weldoener belangrijker hebt geacht dan vriendschap, fatsoen en eerlijkheid.’

Wie heeft de fraude ontdekt?
In acht beleggingsfraudezaken hebben de slachtoffers zelf ontdekt dat ze in een fraudu-
leuze belegging zijn gestapt en hebben zij daadwerkelijk aangifte gedaan. In de zaken 
de Goudzoeker, de Waard en de Bazin is de fraude mede door de slachtoffers ontdekt. 
In de zaak de Goudzoeker kwam de fraude aan het licht mede door de aandacht van de 
(regionale) media. In de zaak de Waard speelde een onderzoek van de belastingdienst 
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naar aanleiding van de teruggave van de omzetbelasting van de fraudeur ook een rol bij 
de ontdekking van de fraude. De Waard was namelijk bezig met het terugvorderen van 
de omzetbelasting op grond van de inkoopfacturen van het ingekochte beleggingspro-
duct. Tot slot was de fraude in de zaak de Bazin niet alleen door de slachtoffers maar 
ook door DNB ontdekt omdat deze het reilen en zeilen van de Bazin al aan het onder-
zoeken was. Hoe de fraudeurs telkens probeerden te voorkomen dat de fraude werd 
ontdekt, blijkt mede uit de pogingen van de Bazin (zie tekstkader 4.8).

Tekstkader 4.8: Afweermaatregelen tegen risico’s
Hoe goed het de fraudeurs soms ook afging, ze liepen regelmatig risico’s. Toch slaag-
den ze er meestal in om deze risico’s, al dan niet tijdelijk, af te wenden. Een medewer-
ker van de Bazin die de administratie deed, stelde steeds moeilijkere vragen over de 
administratieve puinhoop die er heerste. Het heeft niet lang geduurd of hij werd be-
dankt voor zijn diensten en er werden geen lastige vragen meer gesteld. Daarnaast 
werden inleggers die hun inleg terugeisten ingezet om nieuwe inleggers te werven. De 
Bazin vertelde af en toe aan deze groep dat ze om hun geld terug te krijgen, eerst nieu-
we inleggers moesten zoeken. Toen DNB een onderzoek instelde naar het aantrekken 
van gelden door de Bazin, veranderde zij de contracten zodat de minimuminleg23 naar 
50.000 euro werd bijgesteld, waardoor het prospectus voor dit product niet meer door 
de toezichthouder goedgekeurd hoefde te worden. 

De zaak de Ethicus heeft de aandacht van de toezichthouders AFM en DNB getrokken 
doordat er veel media-aandacht was en omdat de fraudeurs geregeld advertenties en 
artikelen plaatsten. Deze ‘belegging’ was op deze manier voor een groot publiek toe-
gankelijk. Onderzoek van de toezichthouders AFM en DNB was in deze zaak de aan-
leiding van de ontdekking die uiteindelijk tot aangiftes heeft geleid. In de zaak de Heer
leidden de aangiftes van de toezichthouders in combinatie met aangiftes van de curator 
en een onderzoek van de FIOD tot de ontdekking van fraude. De fraude in de zaak de 
Snuiver kwam aan het licht door een onderzoek en uiteindelijk aangifte van de AFM. 
Tot slot werd de fraude in de zaak het Koppel ontdekt door enerzijds de media-
aandacht en advertenties en anderzijds door het inmiddels gestarte strafrechtelijke on-
derzoek naar de zaak de Bewaarder, waar de fraudeurs van de zaak het Koppel ook bij 
betrokken waren. 

Aanleiding strafrechtelijk onderzoek
De strafrechtelijke onderzoeken naar de bestudeerde fraudezaken zijn niet allemaal 
naar aanleiding van de aangiftes van de slachtoffers bij de politie gestart. Zoals uit 

23 Dit is een veel gebruikte manier om de prospectusplicht te ontlopen (Roest, 2009) omdat de toe-
zichthouders ervan uitgaan dat degenen die boven 50.000 euro beleggen, professioneel advies 
kunnen inwinnen. Deze ondergrens voor inleg is in de zaken de Dromer, de Dichter, het Koppel, 
de Bazin en de Bewaarder gehanteerd.
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tabel 4.9 blijkt, waren de aangiftes van de slachtoffers in zes zaken de aanleiding voor 
het strafrechtelijke onderzoek. Dit betroffen de vier strafrechtelijke onderzoeken die 
door de politie zijn uitgevoerd. Het ging om de zaken de Goedmaker, de Doelman, de 
Dichter en de Weduwe. In de zaak de Bewaarder was de aanleiding een combinatie van 
aangiftes van slachtoffers en een melding van een medewerker van de onderneming 
van de fraudeurs. In twee zaken waren de aangiftes van de AFM en DNB en in één 
zaak een klacht van de Vereniging Eigen Huis bij de FIOD aanleiding voor het straf-
rechtelijk onderzoek. In de zaken de Ethicus, de Heer, de Snuiver en het Koppel was de 
aanleiding voor het strafrechtelijke onderzoek ontstaan vóórdat de slachtoffers aangifte 
hadden gedaan bij de politie of er sprake was van enige notie van fraude.

Gevolgen ontdekking fraude voor de beleggingsfraudeur
Nadat een fraudezaak aan het licht is gekomen en de plegers daarvan zijn opgespoord 
en vervolgd, dienen de eventuele gevolgen voor de fraudeur zich aan. De fraudeurs in 
alle 15 bestudeerde zaken zijn vervolgd en in ieder geval in eerste aanleg veroordeeld. 
De opgelegde gevangenisstraffen in eerste aanleg liepen uiteen van rond acht maanden 
(waarvan de helft voorwaardelijk) voor de Dromer tot rond 56 maanden onvoorwaar-
delijk in de zaken de Heer, het Koppel en de Bewaarder. De zaken het Koppel en de 
Bewaarder zijn tegelijk behandeld en de opgelegde straf gold voor beide zaken teza-
men. Naast de veroordeling zijn de ondernemingen waarmee de fraudeurs hun slachtof-
fers hebben gemaakt failliet gegaan. Daarbij heeft de ontdekking van de fraude in ze-
ven gevallen tot verlies van sociale relaties geleid. In deze gevallen heeft de fraude in 
een privésfeer plaats gevonden. De Goedmaker, de Doelman, de Goudzoeker, de Heer,
de Dichter en de Bazin kenden (een deel van) hun slachtoffers persoonlijk. In de geval-
len van de Dichter, de Regisseur en de Ethicus heeft de ontdekking van de fraude tot 
een scheiding c.q. beëindiging van hun relatie geleid.

4.4 Naspeurbaarheid van de opbrengsten van beleggingsfraude

In deze paragraaf wordt besproken wat de fraudeurs met de buitgemaakte gelden heb-
ben gedaan en op welke wijze ze hebben geprobeerd deze buiten het zicht van de 
slachtoffers, opsporingsdiensten en eventueel de omgeving te houden. In eerste instan-
tie is nagegaan of het überhaupt mogelijk was om de bestemming van het buitgemaakte
geld te achterhalen. Is de bestemming van het geld niet te achterhalen, dan kan worden 
aangenomen dat de fraudeur het geld heeft weggesluisd om er nu of op een later mo-
ment gebruik van te maken. Wanneer de bestemming van het geld wel traceerbaar is, is 
het interessant te kijken naar de wijze waarop het geld is uitgegeven. Belangrijk daarbij 
is om na te gaan of het geld voor de directe omgeving zichtbaar of juist niet-zichtbaar 
werd besteed. Tot slot wordt nagegaan waaraan het geld is uitgegeven.

103



Fraude ontrafeld

4.4.1 Wijze van besteding van het geld 

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de bestemming (gebruik daarbij inbegrepen) 
van het buitgemaakte geld vastgesteld kon worden. Wanneer er van naspeurbaarheid 
van de bestemming van het geld wordt gesproken, gaat het niet om de laatste euro maar 
om een globale berekening of schatting van het leeuwendeel van het bestede geld. Met 
bekendheid van de bestemming van het geld wordt overigens bedoeld dat de opspo-
ringsdiensten kunnen vaststellen of het geld al dan niet is uitgegeven en, zo ja, waaraan 
het is uitgegeven.

In zes fraudezaken was de bestemming van het geld (vrijwel) geheel naspeurbaar 
(tabel 4.10). Wanneer de sporen van het buitgemaakte geld werden gevolgd, kon met 
redelijke zekerheid worden bepaald waar het geld heen is gegaan. Er zijn drie redenen 
te noemen voor het feit dat de bestemming van het geld traceerbaar is. Ten eerste kon 
er sprake zijn van een redelijke boekhouding bij de fraudeurs en hun beleggingsbedrij-
ven. Dat was voor een deel het geval in de vier beleggingsfraudezaken de Goedmaker,
de Goudzoeker, de Heer en de Dichter. Ten tweede kon de naspeurbaarheid mogelijk 
zijn doordat een aanzienlijk deel van de transacties giraal had plaatsgevonden en daar-
door een spoor had nagelaten. Deze girale handelingen waren naast de bovengenoemde 
vier zaken ook te vinden in de overige twee zaken, het Koppel en de Snuiver. Ten der-
de kon de medewerking van de fraudeur met de politie en de FIOD traceerbaarheid van 
de bestemming van het geld bevorderen. Zo heeft de Dichter goed meegewerkt met het 
achterhalen van de bestemming van het geld tijdens het strafrechtelijke onderzoek. 
Hiervoor had hij overigens zijn eigen redenen: hij hoopte hiermee namelijk te voorko-
men dat de politie over zou gaan tot een doorzoeking van zijn huis, hetgeen in zijn 
ogen tot meer gezichtsverlies en last voor zijn kinderen kon leiden. 

In de overige negen zaken was een deel van het buitgemaakte geld daadwerkelijk 
‘verdwenen’, althans bleef het de opsporing onbekend waar het geld is gebleven. In 
deze zaken hadden de fraudeurs geweigerd of waren ze niet in staat om aan te geven 
waar het geld was gebleven. Het is aannemelijk dat deze fraudeurs (een deel van) het 
geld ‘ergens’ hadden geparkeerd als appeltje voor de dorst. Een andere mogelijkheid 
was dat zij door de chaotische situatie die zij hadden gecreëerd daadwerkelijk niet in 
staat waren om aan te geven waar het geld was gebleven. Verderop in deze subpara-
graaf wordt nader ingegaan op de mogelijkheid dat deze fraudeurs een deel van het 
geld ergens hebben geparkeerd.

Zichtbare of niet-zichtbare besteding
Wanneer bekend was dat het buitgemaakte geld geheel of gedeeltelijk is uitgegeven, is 
er een onderscheid gemaakt tussen een zichtbare en niet-zichtbare manier van de uitga-
ve daarvan (tabel 4.10). Met zichtbare uitgave van het geld wordt in dit onderzoek 
bedoeld dat de uitgave van het geld voor de omgeving van de fraudeur zichtbaar is 
geweest. De vraag of de omgeving van de fraudeur ook op de hoogte zou zijn van de 
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herkomst van het geld, is nu niet ter zake. Een onderscheid tussen zichtbare en niet-
zichtbare uitgave is mogelijk van belang voor het achterhalen van de doelstellingen die 
de fraudeur met de uitgave van het geld wilde nastreven. 

Wanneer (een deel van) het geld op een zichtbare manier was uitgegeven, kon een 
onderscheid worden gemaakt tussen vier bestemmingen: aan maatschappelijke activi-
teiten, aan zichtbare luxe, aan eigen levensonderhoud en aan rendement aan inleggers.
De Goedmaker, de Doelman, de Ethicus en de Heer hebben een deel van het buitge-
maakte geld uitgegeven aan maatschappelijke activiteiten. In alle vier gevallen zijn de 
uitgaven aan deze maatschappelijke activiteiten zichtbaar geweest voor de omgeving 
van de fraudeurs, wat ook hun bedoeling, namelijk indruk maken op hun directe omge-
ving of op de (potentiële) inleggers was. De Goedmaker heeft geprobeerd door de 
sponsoring van de lokale sportclub enerzijds vertrouwen te winnen van de (potentiële) 
inleggers en anderzijds indruk te maken op de mensen in zijn omgeving. Hij wilde 
immers de succesvolle belegger zijn die de ‘mooie’ rendementen voor zijn klanten 
wilde behalen. Met vrijwel dezelfde doelstellingen heeft de Doelman na de overstro-
ming van 2006 hulpgoederen naar Suriname gestuurd. Daarbij heeft hij zijn inleggers 
gevraagd bij te dragen aan inkoop van hulpgoederen en heeft hij daarbij verteld dat hij 
persoonlijk een helikopter zou inhuren om de goederen naar het rampgebied te vliegen. 
Deze actie is ook zeer gewaardeerd onder de inleggers, vooral omdat de meesten van 
hen uit Suriname afkomstig waren. 

Tabel 4.10: Het geld: traceerbaarheid en wijze van uitgave

Zaak Geld 
traceerbaar

Zichtbaar Niet-zichtbaar

M
aa

ts
ch

ap
-

pe
lij

k

Lu
xe

R
en

de
m

en
t

Le
ve

ns
-

on
de

rh
ou

d

Lu
xe

Le
ve

ns
-

on
de

rh
ou

d

de Dichter X X X
de Goedmaker X X X X
de Goudzoeker X X X X
de Heer X X X X X
de Snuiver X X X
het Koppel X
de Bazin Deels X X X
de Bewaarder Deels X X X
de Doelman Deels X X X X
de Dromer Deels X X
de Ethicus Deels X X X
de Regisseur Deels X X X
de Smulpaap Deels X X
de Waard Deels X X X
de Weduwe Deels X X X X X
Totaal 6 4 7 11 12 5 3

105



Fraude ontrafeld

In de zaak de Ethicus ging het eveneens om sponsoring van een sportclub. Het doel 
hiervan was eerder het verwerven van naamsbekendheid van zijn beleggingsmaat-
schappij teneinde meer inleggers aan te trekken. Hiermee heeft hij vertrouwen probe-
ren te krijgen van de potentiële inleggers en de tussenpersonen die de ‘beleggingspro-
ducten’ van de Ethicus aan hun klanten moesten verkopen. De uitgave in de zaak de 
Heer betreft voornamelijk sponsoring van sportactiviteiten die voor de brede omgeving 
van de fraudeur zichtbaar waren. Hij heeft hiermee het vertrouwen van de (potentiële) 
inleggers gewonnen maar ook indruk gemaakt op zijn omgeving. Hij heeft hiermee 
willen laten zien dat hij niet uit was op het geld van anderen maar dat hij juist geld aan 
anderen wilde uitgeven.

Naast de zichtbare uitgaven aan maatschappelijke activiteiten kunnen bestedingsca-
tegorieën als zichtbare luxe en eigen levensonderhoud worden onderscheiden. Hoewel 
het moeilijk is om een duidelijke scheiding tussen deze twee te maken, is geprobeerd 
dit onderscheid zo veel mogelijk te handhaven. Uitgaven aan levensonderhoud hebben 
betrekking op de uitgaven die voor het ‘normaal’ onderhoud (naar de normen24 van de 
fraudeur) nodig zijn. Zo vallen het kopen van een woning, een auto, uit eten gaan, va-
kanties en de dagelijkse boodschappen onder deze categorie. Daarentegen vallen een 
luxe woning, dure auto, boten, dure vakanties, dure etentjes en feesten onder de catego-
rie luxe uitgaven.

De Doelman hield ervan zichtbaar in luxe auto’s te rijden. Hij had meestal vier 
mooie auto’s voor zijn statige kantoor staan. Uitgaven van de Heer aan zijn woning en 
paardensport kunnen worden aangemerkt als uitgaven aan zichtbare luxe. Daarnaast 
organiseerde hij luxe etentjes, proeverijen en feestjes die ook als informatiebijeenkom-
sten of wervingsfeesten konden worden gezien. De riante woning van de Goudzoeker is 
de voornaamste zichtbare luxe waaraan hij geld heeft uitgegeven. Aangezien de Bazin
de luxe levensstijl van haar zakelijk succesvolle broers wilde nabootsen, spendeerde zij 
een deel van het geld aan haar woning en zichtbare luxe zoals auto’s. De Weduwe heeft 
naast haar woningen zichtbaar en niet-zichtbaar genoten van dure auto’s, waaronder 
een Ferrari in Zwitserland, maar dan buiten het zicht van de slachtoffers en de opspo-
ringsdiensten in Nederland. De Dichter spendeerde zichtbaar veel geld aan dure fees-
ten, vakanties, een butler, een chauffeur en auto’s. Een succesvol zakenman willen zijn, 
geldt ook voor de Smulpaap. Hij heeft dan ook zichtbaar genoten van het geld door het 
deels uit te geven aan luxe etentjes. 

Naast de zichtbare uitgaven aan luxe, zijn er ook (voor de inleggers en deels voor 
de directe omgeving) niet-zichtbare uitgaven geweest. Zo hadden de uitgaven van de 
Waard aan luxe betrekking op dure auto’s en een kasteeltje in Frankrijk. De Regisseur
heeft een deel van het geld uitgegeven aan een woning in België, auto’s en dure vakan-
ties. Met de inrichting van zijn huurwoning is de Snuiver (ondanks zijn drugsversla-
ving) niet zuinig geweest. Tot slot heeft de Bewaarder geleefd van een deel van het 

24 Mede naar het oordeel van de betrokken rechercheurs en/of officieren van justitie.
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buitgemaakte geld door de aankoop van een Bentley en een huurvilla voor 3.700 euro 
per maand, beide in Luxemburg. Op de zaak het Koppel na, waarin het geld naar het 
buitenland was weggesluisd, hebben de fraudeurs in de overige zaken een deel van het 
geld gebruikt voor hun levensonderhoud. Echter, een deel van de uitgaven van de 
Waard en de Bewaarder aan levensonderhoud is niet-zichtbaar geweest. Dit geldt ove-
rigens ook voor de dure auto’s van de Weduwe in Zwitserland.

Van de 15 bestudeerde beleggingsfraudezaken hebben slechts de fraudeurs in de 
zaken de Dichter, het Koppel, de Smulpaap en de Snuiver geen rendementen uitge-
keerd (zie tabel 4.10). De Dichter zou pas na de verkoop van de investering tot het 
uitkeren van rendement overgaan, maar de fraude werd ontdekt vóórdat men het ren-
dement kon verwachten. De fraudeurs in de zaak het Koppel kwamen niet toe aan het 
uitkeren van rendement ten gevolge van het vroegtijdig ingrijpen van de FIOD. De 
Smulpaap zou het vermogen van zijn inleggers ‘beheren’ en had geen percentage en 
uitkeringsmomenten afgesproken. De Snuiver zou pas na enkele jaren rendement uitke-
ren en ook die zaak werd vóór dat moment ontdekt.

Binnen de overige 11 zaken, waarin rendement is uitgekeerd, kan onderscheid wor-
den gemaakt naar de relatieve grootte van het uitgekeerde rendement. Zo is in de zaken 
de Goedmaker, de Doelman, de Goudzoeker, de Heer en de Bazin een groot deel van 
de inleg als rendement uitgekeerd aan de eerste inleggers. Alle vijf fraudeurs in deze 
groep waren actief in de financiële dienstverlening en hebben ‘mooie rendementen’ 
voor hun inleggers behaald. Daarentegen hebben de fraudeurs in de zaken de Waard,
de Dromer, de Ethicus, de Regisseur, de Weduwe en de Bewaarder slechts een klein 
deel van de inleg gebruikt. Het lijkt erop dat deze beperkte uitbetaling van rendement 
eerder functioneel is geweest: net genoeg om het vertrouwen van de (potentiële) inleg-
gers te winnen. De ingestapte inleggers die rendement ontvingen zouden ook als goede 
ambassadeurs voor de fraudeurs en hun beleggingsmaatschappijen dienst kunnen doen.

Geld overgehouden
Het is gebleken dat niet al het buitgemaakte geld daadwerkelijk is uitgegeven. Er wa-
ren in sommige gevallen bewijzen of sterke aanwijzingen dat sommige fraudeurs een 
deel van het geld ‘ergens’ hebben geparkeerd om er later van te genieten. Aangezien de 
inkomsten (inleg) en de uitgaven (bestedingen en uitgekeerd rendement) van de frau-
deurs met redelijke zekerheid na te rekenen waren, was gebleken dat in acht zaken een 
deel van het geld was ‘verdwenen’ (tabel 4.11). De fraudeurs wilden niets verklaren 
over waar dit deel van het geld was gebleven of het was duidelijk dat een deel van het 
geld naar het buitenland was weggesluisd. Daarom wordt aangenomen dat deze groep 
fraudeurs, na de ontdekking van de fraude, er per saldo geld aan heeft overgehouden. 
Dat er fraudeurs zijn die de fraude zodanig hebben gepland om aan het einde van de rit 
geld over te houden om er later van te genieten, is goed beschreven in het persoonlijke 
spoorboekje van de Doelman (zie tekstkader 4.9).
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Tekstkader 4.9: Persoonlijk spoorboekje
Tijdens een doorzoeking is een persoonlijk spoorboekje van de Doelman aangetroffen. 
Daarin had de Doelman een aantal doelen opgeschreven die hij in zijn leven wilde na-
streven. Hij schrijft ‘miljonair (financieel zelfstandig) zo snel mogelijk (maar binnen zes 
jaar)’. ‘Top drie van doelstellingen over vijf jaar zijn: (1) financiële onafhankelijkheid, 
dat wil zeggen de lifestyle die ik wil en werk als ik wil. (2) Witte villa, Porsche, Jacht. 
(3) Lieve vrouw en gezonde kinderen.’ Wat hij mist als hij deze doelen niet bereikt, be-
schrijft hij als: ‘geen vrijheid, altijd voor een ander werken, voor niets een maand leuk 
gewerkt, minder leuke dingen aanschaffen, schulden blijven bestaan, altijd rood staan.’
Verderop schrijft hij: ’ik ben het zat om steeds heel goed te letten op hoe en hoeveel 
geld ik uitgeef. Ik wil niet (meer) bij mensen geld lenen. Ik wil een leuk leventje met 
Paula [zijn echtgenote] zonder me om geld zorgen te hoeven maken. Stel dat zij in ver-
wachting is, wil ik dat niets ons (het geringste) ontbreekt. …Ik vrees dat [als] ik niet ge-
noeg geld verdien dat ik niet een prettig leventje met haar kan leiden. Ik vrees dat ik 
haar dan kwijtraak. Ze is de vrouw van mijn droom, weet ik zeker. Ik zal haar behou-
den. Veel geld hebben is goed. Ik wil zo veel mogelijk, zo snel mogelijk.’

Mogelijk heeft de Goudzoeker nog geld uitstaan bij familieleden die als eerste inleg-
gers aanzienlijk hebben ‘verdiend’ aan de fraude. Een andere mogelijkheid is een bui-
tenlandse rekening. Hij zegt zelf benadeeld te zijn door een aantal buitenlandse oplich-
ters maar sterke aanwijzingen daarvoor ontbreken. De fraudeurs in de zaak het Koppel
hebben onmiddellijk na de ontvangst van het geld, vrijwel het geheel naar een bankre-
kening in Dubai overgemaakt, waarvan de transactie is achterhaald. Ook uit de transac-
ties is gebleken dat de Bewaarder een deel van het geld (13 miljoen euro) heeft wegge-
sluisd naar Turkije en Thailand. Daarnaast is 4 miljoen euro bij Holland Casino gepind. 
Deze opnames zijn gedaan van de rekeningen en met de bankpasjes van de overgeno-
men rechtspersonen. De Weduwe heeft geld naar haar ondernemingen in Griekenland 
en Zwitserland overgemaakt. 

Nadat bekend werd dat er een strafrechtelijk onderzoek naar de praktijken van de 
Doelman liep, is hij naar Suriname gevlogen om zogenaamd ‘geld te regelen’ om de 
benadeelden schadeloos te stellen. Volgens de betrokken rechercheur is het mogelijk 
dat de fraudeur ruim 1 miljoen euro die niet in de boeken is gevonden, heeft meegeno-
men naar Suriname. Mogelijk heeft de Regisseur eveneens een deel van het geld weg-
gesluisd naar België, Luxemburg of Rusland. Aanwijzingen hiervoor bestaan uit de 
bevinding dat er enerzijds een bedrag tussen 3 en 4 miljoen euro van het buitgemaakte 
geld niet is teruggevonden en anderzijds dat er geldstromen zijn geweest van de Regis-
seur naar deze landen. De Waard heeft minimaal 6,5 miljoen euro weggesluisd naar 
zijn buitenlandse rekeningen. Tot slot zijn er aanwijzingen dat ook de Ethicus ‘ergens’ 
een deel van het geld heeft geparkeerd, waar de opsporingsdiensten geen weet van 
hebben.
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4.4.2 Besteding van het geld

Waar het om de uitgave van het buitgemaakte geld gaat, is er onderscheid gemaakt 
tussen enerzijds de uitgave van het geld door de fraudeurs aan zichzelf en anderzijds de 
uitgave aan anderen: medefraudeurs, familieleden van de fraudeurs, maatschappelijke 
activiteiten en rendementen aan inleggers. Hieronder wordt weergegeven waaraan het 
geld is uitgegeven. 

Uitgegeven aan zichzelf
Van het geld dat daadwerkelijk is uitgegeven, is in vrijwel alle bestudeerde fraudeza-
ken een deel door de fraudeur aan zichzelf uitgegeven. Alleen in de zaak het Koppel is 
het geld in zijn geheel weggesluisd naar het buitenland en dus (nog) niet uitgegeven. 
Zoals hierboven vermeld hebben deze 14 fraudeurs een deel van het geld (zichtbaar en 
niet-zichtbaar) voor eigen levensonderhoud aangewend en 11 voor de (zichtbare en 
niet-zichtbare) luxe. Naast deze twee bestedingscategorieën kan een aantal andere voor 
zichzelf bestemde bestedingscategorieën worden onderscheiden, namelijk uitgaven 
aan: gokken, drugs, alcohol en seks (tabel 4.11). In alle 14 zaken (het Koppel uitgezon-
derd) is een deel van het geld dat bij de fraudeur is terechtgekomen, in de vorm van 
salaris ontvangen. Het is niet duidelijk of de bestedingen aan de fraudeurs zelf enkel 
vanuit deze genoten ‘salarissen’ zijn bekostigd.

Uitgaven ten behoeve van het levensonderhoud van de fraudeur komen in vrijwel 
alle fraudezaken voor: de daders moeten immers ook ergens van leven. Deze uitgaven 
lopen uiteen van het betalen van de dagelijkse boodschappen tot aanschaf van een niet 
te dure leaseauto. Fraudeurs die naast de ‘inkomsten uit de beleggingsfraude’ geen 
andere bronnen van inkomsten hadden, hebben hun dagelijkse uitgaven vrijwel geheel 
met de inleg bekostigd. De Waard, de Dromer, de Ethicus, de Dichter (na zijn ontslag), 
de Smulpaap, de Snuiver, de Weduwe en de Bewaarder behoren tot deze categorie. Of 
dit ook voor de fraudeurs geldt die naast de fraude ook andere bronnen van inkomsten 
hadden, valt moeilijk te zeggen. Zij hebben mogelijk hun levensonderhoud (deels) 
hiermee bekostigd, waarbij het onderscheid tussen beide inkomstenbronnen vervaagde. 

Wat de uitgave aan alcohol en drugs omwille van een verslaving betreft, voor zover 
bekend, hebben alleen de Regisseur en de Snuiver er betrekkelijk veel geld aan uitge-
geven. Het is bekend dat zij regelmatig cocaïne gebruikten. Naast de Regisseur en de 
Snuiver heeft ook de Dichter veel geld uitgegeven aan escortdames. Van de Regisseur
en de Snuiver is bekend dat zij in combinatie met drank en drugs keer op keer of es-
cortdames erbij hebben geroepen of zelf naar seksclubs zijn gegaan. De Dichter kreeg 
op een gegeven moment een relatie met zijn escortdame. Zij is uiteindelijk ook in 
dienst gekomen bij zijn onderneming waarmee hij heeft gefraudeerd. Het is gebleken 
dat zij niet op de hoogte was van de frauduleuze activiteiten van de Dichter.

Een deel van het buitgemaakte geld is uitgegeven aan goederen en diensten die als 
vermaak en/of verslaving kunnen worden aangemerkt. De Bazin en de Regisseur zijn 

109



Fraude ontrafeld

de enigen van wie bekend was dat zij regelmatig gokten. Of sprake was van een gok-
verslaving is moeilijk te zeggen. Over hoeveel zij hebben vergokt is weinig bekend. 
Niet al het geld dat door fraudeurs in casino’s is opgenomen is vergokt. Het is bekend 
dat de Bewaarder veel geld via Holland Casino heeft opgenomen. Dit was niet om te 
vergokken maar was eerder een manier om zo onopvallend mogelijk geld op te nemen.

Tabel 4.11: Uitgave geld aan de fraudeur zelf en aan zijn onderneming
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Besteding aan fraudeur Besteding aan onderneming
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de Bazin X X X X X
de Bewaarder X X X
de Dichter X X
de Doelman X X X X
de Goudzoeker X X X X
de Heer X
de Regisseur X X X X X X X X X
de Smulpaap X X X
de Snuiver X X X X
de Waard X X X X
de Weduwe X X X X
de Dromer
de Ethicus X X X X
de Goedmaker X X
het Koppel X
Totaal 11 3 2 2 2 10 7 5 8

Uitgegeven aan onderneming beleggingsfraudeur
Het buitgemaakte geld is naast de hierboven genoemde categorieën ook uitgegeven aan 
de onderneming(en) van de fraudeurs zelf, wat in tien fraudezaken het geval was (tabel 
4.11). Een fraudeur kan meerdere doelen nastreven als hij een deel van het geld aan 
zijn onderneming(en) heeft uitgegeven.

Het eerste doel betreft het draaiende houden van een (aanvankelijk slecht lopende) 
onderneming. Bij tegenvallende resultaten als gevolg van de normale bedrijfsvoering, 
kan de fraudeur proberen door inzet van de uit fraude afkomstige gelden de zaak draai-
ende houden. Dit kan zelfs ook als het redelijk goed gaat met de zaak maar de fraudeur 
vindt dat het nog beter kan en moet. In zeven fraudezaken is een deel van het geld met 
dit doel naar de onderneming(en) van de fraudeurs gegaan. Deze uitgaven zijn gedeel-
telijk gedaan om de reeds aangeduide salarissen aan de fraudeur en medefraudeurs te 
kunnen uitbetalen.

110



Werkwijzen van beleggingsfraudeurs

Het tweede doel om geld aan de ondernemingen van de fraudeur uit te geven is het 
winnen van het vertrouwen van de (potentiële) inleggers. De fraudeur wil hiermee 
uitstralen dat hij een geslaagde zakenman is en dat anderen ook kunnen profiteren van 
zijn successen. De kans is immers groter dat men een zichtbaar geslaagde belegger 
eerder vertrouwt dan een die met moeite de eindjes aan elkaar moet zien te knopen. 
Hiermee wil de fraudeur niet alleen laten zien dat hij succesvol is, maar hij wil ook 
zichtbaar maken dat het goed gaat met zijn onderneming(en), vandaar ook dat hij be-
reid is een deel van het geld hieraan uit te geven. De uitgaven aan de ondernemingen 
van de fraudeurs in tien fraudezaken kunnen worden aangemerkt als uitgaven als on-
derdeel van de modus operandi om het vertrouwen van inleggers te winnen. Deze uit-
gaven liepen uiteen van het in dienst hebben van mensen tot statige kantoorpanden en 
luxe auto’s.

Uitgave van het geld aan ondernemingen van de fraudeurs om hiermee (een deel 
van) het buitgemaakte geld wit te wassen of veilig te stellen is het derde doel van de 
uitgave aan de ondernemingen. De Waard, de Ethicus, de Bazin, de Weduwe en de 
Bewaarder hebben hun ondernemingen gebruikt of zelfs opgericht om daarmee het 
buitgemaakte geld weg te sluizen of wit te wassen. Op de zaak de Bazin na komt dit 
oogmerk van fraudeurs zeer sterk naar voren. Het vermoeden bestaat dat deze vier 
fraudeurs de ondernemingen hebben opgezet om naast het mogelijk maken van de 
fraude daar ook het geld mee wit te wassen teneinde na afloop van de fraude er daad-
werkelijk geld aan over te houden.

Profiteurs van de fraude
De veroorzaakte schade voor de slachtoffers in de bestudeerde fraudezaken loopt uit-
een van 200.000 tot ruim 15 miljoen euro. Deze kwijtgeraakte gelden van de slachtof-
fers zijn direct of indirect bij meerdere mensen terechtgekomen. Niet alle profiteurs 
van de fraude zijn op de hoogte geweest van het feit dat het geld dat zij ontvangen 
hebben, afkomstig was van fraude. Een deel van de profiteurs heeft zonder opzet voor-
deel genoten van de opbrengsten van de fraude. Hieronder wordt ingegaan op degenen 
die financieel uit de fraudezaken voordeel gehad. Naast de fraudeurs zijn medefrau-
deurs, familie van de fraudeur en de eerste inleggers die er financieel beter van zijn 
geworden.

In slechts twee beleggingsfraudezaken lijkt het erop dat het geld op geen enkele 
wijze aan anderen dan de fraudeur zelf ten goede kwam. Het gaat hier om de zaak van 
de Smulpaap en de Snuiver. Aangezien er in de zaak de Smulpaap geen sprake was van 
medefraudeurs, heeft hij er zelf van kunnen leven. Het lijkt er op dat hij het geld in zijn 
eentje heeft ‘opgemaakt’. Ook in de zaak de Snuiver lijkt het erop dat er geen mede-
fraudeurs betrokken waren. Hij had als het ware een katvanger ingezet, maar die heeft 
nauwelijks voor zijn werk betaald gekregen. De Snuiver had al het geld nodig om zijn 
verslavingen en levensonderhoud te financieren. Voor zover van toepassing hebben in 
minimaal elf zaken medefraudeurs financieel geprofiteerd van de fraude. In de overige 
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vier zaken kan er niet worden gesproken van medefraudeurs, zoals reeds in dit hoofd-
stuk is besproken.

De Waard, de Dromer, het Koppel, de Smulpaap en de Snuiver hebben niet of nau-
welijks geld uitgegeven ten behoeve van hun families. In de overige zaken hebben de 
families van de fraudeurs uitgaven met betrekking tot levensonderhoud, vakanties, 
auto’s, onderdak en in enkele gevallen luxe bekostigd met de opbrengsten van de frau-
de. Mede door de inleg van slachtoffers hebben de meeste families er goed van kunnen 
leven. Het profijt heeft in eerste instantie te maken met de buitgemaakte gelden, maar 
in de tweede plaats komt het ook voor dat de familieleden van de fraudeur als bevoor-
rechte ‘eerste inleggers’ hebben kunnen meeprofiteren van de hoge rendementen, zoals 
in de zaak de Goudzoeker. Aangezien het in een aantal gevallen om zeer hoge rende-
menten gaat en men ‘op tijd’, dat wil zeggen vóórdat de zaak knapte, zich heeft terug-
getrokken kan er sprake zijn van opzet om als inlegger tijdig uit te stappen. Uit de 
boekhouding en/of geldtransacties is gebleken dat de eerste inleggers in de zaken de 
Goedmaker, de Doelman, de Goudzoeker, de Heer, de Bazin en de Weduwe het meeste 
hebben geprofiteerd van de fraude.

Hoewel eventuele medewerkers van de ondernemingen van de fraudeurs en de fi-
nanciële tussenpersonen die de beleggingsproducten hebben verkocht, ook onder de 
categorie anderen zouden kunnen vallen, zijn deze hier niet besproken. Het spreekt 
voor zich dat voor zover van toepassing een deel van het geld in de vorm van salaris
(aan medewerkers) en provisie (aan tussenpersonen) aan deze groep is uitgegeven. 

4.5 Besluit

In dit hoofdstuk zijn de empirische bevindingen betreffende de werkwijzen van de 
beleggingsfraudeurs weergegeven. Gebleken is dat de aangeboden beleggingspro-
ducten sterk verschillen, wat ook geldt voor hun slachtoffers, de fraudeurs, hun leeftij-
den, achtergronden, omvang van de schade, het aantal slachtoffers enzovoort. Dé be-
leggingsfraudeur, dé beleggingsfraudezaak, hét slachtoffer van de beleggingsfraude of
dé werkwijze is niet gevonden. Desondanks worden de bevindingen van dit hoofdstuk 
hieronder aan de hand van een aantal hoofdonderwerpen samengevat.

Fraudezaken
Gebleken is dat in alle elf fraudezaken waarin rendement is uitgekeerd, sprake is van 
een piramideconstructie waarbij het geld van de nieuwe inleggers is gebruikt om het 
rendement aan de eerdere inleggers uit te keren. De fraudeur is met zijn fraude doorge-
gaan totdat hij niet meer verder kon of wilde. Een dergelijke piramideconstructie wordt 
beëindigd om één of meer van de onderstaande redenen: de fraudeur is niet meer in 
staat het rendement en/of de inleg uit te keren omdat de inleg is opgedroogd; de frau-
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deur is ‘klaar’ met de zaak omdat hij voldoende geld heeft binnengehaald en er ‘de 
stekker uit wil trekken’; of de toezichthouders, de politie of de FIOD hebben vroegtij-
dig ingegrepen en de zaak tot stilstand gebracht. 

Het product waarin de inleggers dachten te beleggen, liep sterk uiteen van groene 
investeringen tot handel in financiële producten en vastgoed. Het beleggingsproduct 
dat de fraudeur zijn slachtoffers heeft aangeboden, deed er in werkelijkheid nauwelijks 
toe. De fraudeurs investeerden niet of nauwelijks in de aangeboden beleggingspro-
ducten. Het beleggingsproduct was dikwijls niet meer dan een instrument om inleggers 
aan te trekken. Desondanks hadden de fraudeurs allemaal ‘verstand’ van de producten 
die ze hebben aangeboden. Dat ze over kennis en informatie over de aangeboden pro-
ducten beschikten of dat voorwendden, was noodzakelijk om belangstellende inleggers 
over de streep te trekken. Fraudeurs hebben respect en vertrouwen genoten mede door-
dat ze deskundig overkwamen waarna de inleggers hun geld aan hen hebben toever-
trouwd. 

Modi operandi
In vrijwel alle fraudezaken was de inleggers voorgehouden dat de inleg gegarandeerd 
was. Deze schijnzekerheid gold niet alleen voor de inleg, maar veelal ook voor de be-
loofde rendementen. Er zijn soms zeer ‘mooie’ rendementen aan de inleggers beloofd 
om ze over te halen te investeren. Echter, de beloofde en (deels) uitgekeerde rendemen-
ten waren niet altijd te mooi om waar te zijn. In enkele gevallen lagen deze slechts iets 
hoger dan de rente op een spaarrekening. Dit betekent dat aan een aantal inleggers 
realistisch klinkende rendementen zijn beloofd. Dat is met name het geval wanneer de 
fraudeurs in financiële dienstverlening actief waren, zoals de tussenpersonen. 

Enkele fraudeurs hebben iedereen die ze maar konden treffen, benadeeld: onbeken-
den, hun klanten, hun vrienden maar in vier zaken ook eigen familieleden. Daarmee 
hebben sommige fraudeurs hun sociale relaties op het spel gezet. Sommigen van hen 
kenden immers hun slachtoffers in een privésfeer en/of zakelijke sfeer. Zij zouden de 
slachtoffers ook na de ontdekking van de fraude tegen kunnen komen.

Om voldoende en de juiste gelegenheid voor de fraude te scheppen, hebben de 
fraudeurs vrijwel altijd meerdere acties moeten ondernemen. Toch was er meer gele-
genheid aanwezig bij financiële dienstverleners omdat ze door hun klanten al werden 
vertrouwd en omdat ze toegang hadden tot bestanden van de potentiële inleggers. Bo-
vendien wisten ze veel over het financiële hebben en houwen van hun slachtoffers waar 
ze met gemak op in konden spelen. De fraudeurs hebben alles uit de kast gehaald om 
inleggers te werven. Er zijn financiële tussenpersonen ingezet, informatiebijeenkom-
sten georganiseerd, professionele brochures gedrukt, in de media geadverteerd maar 
ook inleggers persoonlijk benaderd. In geval van de laatste benaderingswijze werd 
toegewerkt met geheel op maat gesneden aanpak uiteenlopend van het overtuigen met 
cijfers tot het inzetten van vrouwelijke charmes toe. Een van de vrouwelijke fraudeurs 
heeft herhaaldelijk zowel slachtoffers als haar medewerkers (seksueel) verleid of ge-
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tracht te verleiden om de fraudeconstructie in stand te houden of uit te bereiden. In alle 
15 bestudeerde zaken is er gebruik gemaakt van rechtspersonen met het doel om de 
fraude mogelijk te maken. In zeven zaken is er ook gebruik gemaakt van katvangers 
om het buitgemaakte geld wit te wassen of om de identiteit van de fraudeur te verhul-
len. Kortom, de fraudeurs hebben niets onbenut gelaten om de gelegenheid voor fraude 
vertrouwenwekkend gestalte te geven. 

Het is aannemelijk dat er in de zaken met grote aantallen slachtoffers rendementen 
zijn uitgekeerd aan de eerste inleggers om nieuwe inleggers te werven (zie ook tabel 
4.8). Dat is namelijk een van de kenmerken van een piramideconstructie. De fraudeurs 
leken meestal te geloven in de door hen bedachte verhalen of ze waren in staat deze op 
een uiterst overtuigende wijze over te brengen en te verdedigen. Niettemin waren het 
niet altijd de mooie praatjes en overtuigende verhalen die inleggers over de streep trok-
ken. In piramideconstructies zijn het niet zelden de mooie verhalen en succesverhalen 
van de eerste inleggers die het werk doen en voor nieuwe inleg zorgen.

Naspeurbaarheid buitgemaakt geld
In ruim een derde van de beleggingsfraudezaken was het buitgemaakte geld geheel 
traceerbaar. In de overige zaken was dat deels het geval. In de meeste zaken was het 
geld zichtbaar en/of niet-zichtbaar aan uiteenlopende doelen besteed. Evenals de hier-
boven genoemde punten, was ook het beeld bij de uitgave van het buitgemaakte geld 
verschillend. Waar in de ene zaak het geld voornamelijk naar feestjes, vakanties, luxe 
en een minnares ging, is het geld in de andere zaak uitgegeven aan rendement of juist 
weggesluisd om er later van te profiteren. Ook aan de bekostiging van vermaak en 
verslavingen zoals drugs, seks, gokken en alcohol is geld uitgegeven. Niet al het geld is 
bij de fraudeur en medefraudeurs terechtgekomen. Medewerkers van de fraudeur, fami-
lieleden en uiteindelijk ook de eerste inleggers hebben van de fraude kunnen profiteren. 
Ondanks de uitgebreide uitgaven, is niet in alle zaken al het buitgemaakte geld daad-
werkelijk uitgegeven. Uit de onderzochte dossiers, vonnissen en gesprekken met be-
trokken rechercheurs is gebleken dat de fraudeurs in minimaal acht zaken na de ont-
dekking van de fraude mogelijk nog geld hebben overgehouden. Het geld is dan ver-
moedelijk weggesluisd naar het buitenland of contant opgenomen en daarna ergens 
geparkeerd om er later van te genieten. Dat is met name het geval in zaken waarbij de 
fraudeurs gebruik hebben gemaakt van katvangers om zo hun identiteit te verhullen of 
eenvoudiger het geld veilig te stellen.

De in dit hoofdstuk gepresenteerde bevindingen over de modi operandi van de ple-
gers van beleggingsfraude, dienen als uitgangspunt voor de uiteenzetting van en verge-
lijking met de twee andere onderzochte fraudevormen. In de volgende twee hoofdstuk-
ken zullen de empirische bevindingen over faillissementsfraude en bankfraude worden 
gepresenteerd.
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5 Werkwijzen van faillissementsfraudeurs

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de vijftien bestudeerde zaken van faillissementsfraude bespro-
ken. In het kader van een onderzoek in opdracht van het Programma Financieel-
economische Criminaliteit en de politieregio IJsselland (Bovenregionale Recherche 
Noord- en Oost-Nederland) zijn in 2011 zeven van deze faillissementszaken geanaly-
seerd. Het doel van deze analyse was de gebruikte fraudepatronen te herkennen. De 
uitkomsten hiervan zijn gepubliceerd in het rapport Misbruik van Rechtspersonen 
(Kabki e.a., 2011). Ook de uitkomsten van deze analyse, die voornamelijk gericht was 
op het opwerpen van barrières tegen deze vorm van fraude, zijn meegenomen in dit 
hoofdstuk.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In de eerste plaats worden de bestudeerde 
fraudezaken met inbegrip van de omvang van de fraude/schade uiteengezet. Hierbij 
wordt ook een korte samenvatting van de afzonderlijke zaken weergegeven. In de 
tweede plaats worden de modi operandi van de betrokken fraudeurs bij deze zaken 
besproken. Net als in het voorgaande hoofdstuk wordt ook hier onderscheid gemaakt 
tussen de betrokken actoren, de totstandkoming, de uitvoering, de ontdekking van de 
fraude en de risicobeheersing van de fraudeur als onderdelen van de modi operandi van 
de fraudeurs. Tot slot wordt besproken op welke wijze de fraudeurs hebben geprobeerd
de buitgemaakte gelden naspeurbaar te maken.

5.2 Faillissementsfraudezaken

Evenals de beleggingsfraudezaken, kunnen enkele bestudeerde zaken van faillisse-
mentsfraude door eventuele media-aandacht herkenbaar zijn (zie ook subparagraaf 
1.4.5). Om mogelijke herleidbaarheid van deze fraudezaken te voorkomen, zijn bij de 
weergave van de empirische bevindingen enkele kenmerken van de fraudeurs en de 
fraudezaken gecategoriseerd. Tevens zijn enerzijds de voornamen van de fraudeurs en 
de opgelegde gevangenisstraffen aangepast en anderzijds de zijn de leeftijden van frau-
deurs en de omvang van de fraude in categorieën weergegeven.

Alvorens in te gaan op de modi operandi, worden eerst de bestudeerde fraudezaken 
kort geïntroduceerd en wordt de context geschetst van de omstandigheden waarin de 
fraude tot stand is gekomen en uitgevoerd. Deze verkorte weergave helpt de fraudeurs 
alsmede hun handelwijzen beter te plaatsen en te begrijpen. Zoals reeds in hoofdstuk 1
beschreven, wordt met faillissementsfraude bedoeld die gevallen waarbij de fraudeur 
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rechtspersonen heeft opgericht of overgenomen om deze vervolgens failliet te laten 
gaan of uit te schrijven teneinde hiermee een punt te zetten achter zijn fraude. Indien de 
fraudeurs naast deze vorm van misbruik ook rechtspersonen van derden hebben ge-
bruikt, worden ook deze gevallen besproken. Het gaat hierbij om de vennootschappen 
van derden wier naam, adres en/of uittreksels van het Handelsregister worden mis-
bruikt om voornamelijk goederen en diensten te bestellen zonder medeweten van de 
eigenaren van deze vennootschappen. Later in dit hoofdstuk wordt hier nader op inge-
gaan. 

5.2.1 De fraudezaken

Van de vijftien onderzochte faillissementszaken zijn alle dossiers van de strafrechtelij-
ke onderzoeken bestudeerd. Daarnaast zijn vraaggesprekken gehouden met minimaal 
één betrokken rechercheur per fraudezaak. In drie faillissementszaken zijn ook de be-
trokken officieren van justitie geïnterviewd. Verder zijn ook de rechterlijke uitspraken 
in eerste aanleg van alle zaken bestudeerd. Strafrechtelijke onderzoeken van zeven 
fraudezaken zijn uitgevoerd door de FIOD, twee gezamenlijk door de FIOD en de poli-
tie en zes door de politie. Overigens is er ook in de zaken die door één van de twee 
opsporingsdiensten zijn uitgevoerd, sprake van enige vorm van samenwerking. In één 
zaak hebben FIOD en politie samengewerkt met de SIOD. Alvorens in te gaan op de 
details van de faillissementszaken en de omvang van de fraude/schade, worden de vijf-
tien fraudezaken en de betrokken fraudeurs in alfabetische volgorde geïntroduceerd.

In het onderhavige onderzoek wordt met de fraudeur bedoeld de hoofdverdachte in 
de fraudezaak. Echter in enkele fraudezaken is (achteraf) vastgesteld dat deze ‘hoofd-
verdachten’ in werkelijkheid eerder katvangers waren dan fraudeurs. Desondanks is in 
de vijftien bestudeerde faillissementszaken per zaak één hoofdverdachte aan te wijzen. 
Degene die in het opsporingsonderzoek als hoofdverdachte is aangewezen, is ook in 
het onderhavige onderzoek als de fraudeur aangemerkt. Er lagen twee argumenten ten 
grondslag aan de keuze voor de aanwijzing van deze (in werkelijkheid) katvangers als 
fraudeurs: ten eerste zijn deze fraudeurs niet alleen door de politie en/of FIOD als 
hoofdverdachte aangemerkt maar zij hebben ook in eerste aanleg een hogere straf ge-
kregen dan de andere medefraudeurs. Ten tweede was er in de opsporingsonderzoeken 
niemand anders als verdachte aangemerkt die een belangrijkere rol hadden gepeeld bij 
de fraudezaak dan deze aangewezen fraudeurs. In subparagraaf 5.3.1 wordt nader in-
gegaan op de werkelijke rol van degenen die als fraudeurs zijn aangemerkt.

De Architect handelde in BV’s die in financieel zwaar weer verkeerden. Hij nam deze 
vennootschappen over voor een symbolisch bedrag en werd hiervoor onderhands be-
taald. Hij liet de overgenomen BV’s op een buitenlands adres vestigen zodat schuldei-
sers hem niet konden vinden. Hij liet de BV’s vervolgens failliet gaan waardoor de 
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schuldeisers met lege handen achter bleven. Al doende heeft hij minimaal 244 BV’s 
overgenomen waarvan 63 failliet zijn verklaard. Hij heeft de fraude samen met zeven 
anderen gepleegd. Hij was al jaren bezig met zijn fraude maar de looptijd in dit straf-
rechtelijk onderzoek is beperkt tot 67 maanden. De schade als gevolg van 46 onder-
zochte faillissementen bedroeg ruim 20 miljoen euro. Hiervan is een bedrag van 2 tot 
4,5 miljoen euro ten goede gekomen aan de (mede)fraudeurs. Hij kreeg rond 28 maan-
den gevangenisstraf waarvan een kwart voorwaardelijk. Aangezien de fraudeur op 
grote schaal met bedenken en uitvoeren van fraudeconstructies bezig was, wordt de 
zaak de Architect genoemd.

De Besteller heeft vennootschappen op naam van enkele katvangers gezet en daarmee 
goederen besteld zonder deze te betalen. Daarnaast heeft hij door gebruik van uittrek-
sels uit Handelsregister van andere bedrijven goederen besteld. Hij was voornamelijk 
bezig met bouw- en installatiematerialen. Hij heeft minimaal acht ‘eigen’ vennoot-
schappen en (uittreksels van) tientallen andere bedrijven gebruikt om zijn fraude moge-
lijk te maken. Door de gebruikte rechtspersonen failliet te laten gaan, heeft hij een punt
achter zijn praktijken willen zetten. Naast de katvangers heeft hij de fraude samen met 
een vriend van hem uitgevoerd. Hij is ruim 34 maanden bezig geweest. Hij heeft mi-
nimaal 55 slachtoffers gemaakt voor in totaal een bedrag tussen 0,2 en 0,6 miljoen 
euro. De Besteller kreeg hiervoor rond 32 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. 
Aangezien de fraudeur telkens bezig was met het bestellen van goederen op namen van 
rechtspersonen en andere bedrijven, krijgt deze de bijnaam de Besteller.

De Bloemist was een (frauderende) ondernemer die voornamelijk bezig was met het 
overnemen van vennootschappen in financiële problemen voor symbolische bedragen. 
Hij kreeg onderhands wel geld voor deze overnames. Hij verkocht de inboedel van de 
BV’s en bestelde goederen zonder deze te betalen. Nadat hij ‘klaar’ was met de over-
genomen vennootschappen, liet hij deze failliet gaan. De schuldeisers bleven hierdoor 
achter met oninbare vorderingen. Hij had minimaal 18 BV’s op naam en is bestuurder 
of aandeelhouder geweest van minimaal 21 BV’s. Hij kan worden gezien als fraudeur 
maar ook als katvanger omdat hij deels voor een andere BV-handelaar werkte. Hoewel 
hij al lange tijd bezig was met dergelijke praktijken, was de looptijd van de fraude in 
dit strafrechtelijk onderzoek beperkt tot 19 maanden. In deze periode heeft hij tiental-
len slachtoffers gemaakt. De schade in deze zaak lag tussen 3 en 5 miljoen euro maar 
het voordeel van de Bloemist was slechts een klein deel hiervan. Hij kreeg een on-
voorwaardelijke gevangenisstraf van rond 50 maanden. De zaak krijgt de bijnaam de 
Bloemist omdat de fraudeur de inrichting van de bloemenzaak van zijn dochter door 
zijn BV’s had geregeld.

De Bouwer was een ondernemer die structureel zijn brood met (faillissements)fraude 
verdiende. De Bouwer heeft samen met drie vrienden BV’s overgenomen en in het 
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zicht van faillissement enerzijds geld, voorraad en inboedel onttrokken aan de boedel 
en anderzijds goederen besteld en niet betaald. De Bouwer heeft 15 vennootschappen 
op naam gehad waarvan vijf failliet zijn gegaan. In het strafrechtelijke onderzoek is 
slechts één faillissement meegenomen met een looptijd van tien maanden. In deze zaak 
zijn tientallen leveranciers en één bank benadeeld. De schade bedroeg bijna 400.000 
euro. Hiervan is slechts een deel bij de Bouwer terecht gekomen. Hij kreeg tien maan-
den gevangenisstraf waarvan drie voorwaardelijk. De Bouwer was als medefraudeur 
ook betrokken bij de in het bovenstaande besproken zaak de Bloemist. Omdat in deze 
zaak voornamelijk bouw- en installatiematerialen zijn besteld, wordt de zaak de Bou-
wer genoemd.

De Calculator adviseerde als BV-handelaar c.q. bedrijvendokter bedrijven over hoe ze 
af moesten komen van de opgebouwde schulden. Hij nam BV’s die er financieel slecht 
voor stonden over voor een symbolisch bedrag van één euro maar werd onderhands 
wel betaald. De overgenomen vennootschappen gingen failliet waardoor de schuldei-
sers bot vingen. De zaak kwam aan het licht door de media-aandacht. Hij is in deze 
zaak gezien als de fraudeur maar feitelijk was hij deels een katvanger. Hij had mini-
maal vier rechtspersonen die hij inzette om andere BV’s (tijdelijk) te beheren. Hij heeft 
tientallen bedrijven op deze manier failliet laten gaan. Hoewel hij al lange tijd bezig 
was, is het strafrechtelijke onderzoek beperkt tot een periode van 24 maanden. De 
schade op basis van zes faillissementen lag tussen 2 en 4,5 miljoen euro maar het voor-
deel van de Calculator is slechts een deel hiervan. Hij kreeg een gevangenisstraf opge-
legd van rond 50 maanden. Deze zaak krijgt de bijnaam de Calculator omdat de frau-
deur steeds de indruk wekte dat hij berekenend en doordacht te werk ging.

De Coureur was een garagehouder die enerzijds met in- en verkoop van auto’s bezig 
was en anderzijds in leaseconstructies bemiddelde om mensen aan een auto te helpen. 
Omdat veel klanten van de Coureur, gezien hun criminele heden en verleden, niet door 
de acceptatievoorwaarden van de leasemaatschappijen kwamen, leasede de Coureur de 
auto’s en stelde deze ter beschikking aan hen. Aan het einde van een leasecontract, 
retourneerde de Coureur de auto niet naar de leasemaatschappij maar verkocht hij hen 
door. Hij verkocht meerdere auto’s met hetzelfde kenteken. Hij liet zijn BV’s telkens 
failliet gaan maar zette de activiteiten door via een andere BV. Hij heeft minimaal 9 
rechtspersonen gebruikt. In deze zaak is de Coureur aan te merken als fraudeur maar 
ook deels als katvanger omdat hij zijn handelingen deels onder dwang van zijn ‘crimi-
nele klanten’ had uitgevoerd. In de 43 maanden dat hij bezig was, heeft hij tientallen 
slachtoffers gemaakt. De omvang van de fraude lag tussen 1 en 2 miljoen euro, waar-
van slechts een deel aan de Coureur ten goede kwam. Hiervoor kreeg hij rond 28 
maanden gevangenisstraf waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Omdat deze zaak 
voornamelijk om auto’s draaide, wordt deze de Coureur genoemd.
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De Groenteman was een ondernemer en werkte in deze zaak samen met zes familiele-
den. Hij heeft bestaande vennootschappen overgenomen of nieuwe opgericht en op 
naam van katvangers gezet. Vervolgens heeft hij in Nederland en door heel Europa 
groente en fruit besteld zonder deze te betalen. Hij liet de ‘ingekochte’ goederen in 
Duitsland bezorgen om deze via een groothandel te verkopen. Ook de transporteurs 
zijn niet betaald voor de geleverde diensten. Als de schuldeisers ‘te lastig’ werden, liet 
hij de vennootschappen failliet gaan of een stille dood sterven. Hij ging vervolgens 
verder met een of meerdere nieuwe BV’s. Hij heeft minimaal negen rechtspersonen 
gebruikt. In de 49 maanden dat hij met deze fraudezaak bezig was, heeft hij tientallen 
slachtoffers voor een bedrag tussen de 3 en 5 miljoen euro benadeeld. Dit bedrag is 
gelijk aan het voordeel van de (mede)fraudeurs. Hij kreeg een gevangenisstraf van rond
32 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Deze zaak wordt de Groenteman genoemd 
omdat het hier om het bestellen van groente en fruit ging.

De Herder noemde zichzelf een BV-handelaar, maar in werkelijkheid fungeerde hij 
voornamelijk als katvanger voor BV’s die vanwege hoge schulden in financieel zwaar 
weer verkeerden. Hij nam deze BV’s voor een symbolisch bedrag van één euro over 
maar kreeg onderhands betaald voor de overnames. Hij liet de overgenomen vennoot-
schappen failliet gaan waardoor de voormalige eigenaren buiten schot bleven. Hij is 
bestuurder en/of aandeelhouder geweest van minimaal 74 rechtspersonen. In deze zaak 
zijn slechts zeven faillissementen meegenomen. De schade lag tussen 2 en 4,5 miljoen 
euro maar het voordeel van de Herder is slechts een fractie hiervan. Hoewel hij al jaren 
bezig is met deze vorm van fraude, is de looptijd in deze zaak beperkt tot 51 maanden. 
Hij kreeg rond 20 maanden gevangenisstraf waarvan zes voorwaardelijk. Deze zaak 
krijgt de bijnaam de Herder omdat de fraudeur aan het begin van zijn criminele carriè-
re zich met diefstal van vee bezig hield.

De Huurling heeft via een BV-handelaar meerdere vennootschappen die in financiële 
problemen zaten voor een symbolisch bedrag van één euro overgenomen. Hij was ook 
verdachte in de zaak de Bloemist. Zijn taak was de vennootschappen failliet te laten 
gaan zodat de schuldeisers geen verhaal meer konden nemen. Hij was in feite niet meer 
dan een katvanger in deze zaak. Hij heeft minimaal 74 vennootschappen op naam ge-
had. Hiervan is een groot aantal failliet gegaan of ontbonden. In de 30 maanden dat de 
Huurling met deze zaak bezig was, heeft hij tientallen slachtoffers gemaakt voor 1 tot 2 
miljoen euro. Aangezien hij als katvanger heeft gefungeerd, is zijn voordeel slechts een 
deel hiervan. Hiervoor kreeg hij 10 maanden gevangenisstraf waarvan drie voorwaar-
delijk. Gezien zijn rol als klappenvanger, krijgt deze zaak de bijnaam de Huurling.

De Jager heeft op naam van rechtspersonen tankpassen, creditcards, goederen en 
GSM-abonnementen besteld en auto’s geleased zonder deze te betalen. Hij heeft op 
twee manieren rechtspersonen misbruikt: enerzijds heeft hij slapende c.q. lege BV’s 
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overgenomen en deze op naam van katvangers gezet en anderzijds heeft hij de vesti-
gingsadressen van andere bedrijven gewijzigd in een leegstaand pand of een dat te huur 
was aangeboden. Hij heeft minimaal drie ‘eigen’ vennootschappen gebruikt. In deze 
fraudezaak die 16 maanden heeft geduurd, zijn in totaal vijf zaken samengevoegd. De 
schade in één van de zaken bedroeg tussen 0,2 en 0,6 miljoen euro. Hij heeft hiermee 
tientallen leveranciers benadeeld. Hij kreeg voor deze zaak rond 28 maanden gevange-
nisstraf waarvan 10 voorwaardelijk. Omdat deze fraudeur rijdend in de auto steeds op 
‘rokken’ ging jagen, krijgt de zaak de bijnaam de Jager.

De Kampeerder was een ondernemer die eerder failliet was gegaan. Hij heeft minimaal 
vijf rechtspersonen gebruikt voor onterechte terugvorderingen van BTW, bestelling 
van goederen en diensten zonder betaling, declaraties van niet gewerkte uren via een 
uitzendbureau, afsluiten van GSM-abonnementen zonder betaling, aanvragen van hy-
potheek en kredieten door valse documenten, gebruik van creditcard en niet retourne-
ren van gehuurde machines. De fraudezaak van de Kampeerder heeft 34 maanden ge-
duurd. Hij heeft in totaal voor een bedrag tussen 0,2 en 0,6 miljoen euro tientallen 
slachtoffers gemaakt. De Kampeerder kreeg hiervoor rond 26 maanden gevangenisstraf 
waarvan zes voorwaardelijk. Omdat de bestelde goederen, voornamelijk bouw- en 
installatiematerialen, bestemd waren voor de inrichting van een camping die hij in 
Frankrijk wilde overnemen, wordt de zaak de Kampeerder genoemd.

De Kapitein was eigenaar van onder meer een transportbedrijf dat voor verschillende 
(internet)winkels leveringen van wit- en bruingoed en computerapparatuur verzorgde. 
Leveringen vonden veelal plaats onder rembours. Deze remboursgelden moesten uit-
eindelijk naar de leveranciers toe. Om het geld te beheren, had de Kapitein een stich-
ting opgericht. Een deel van de goederen is niet bezorgd bij klanten, de geïnde rem-
boursgelden zijn niet overgedragen aan de leveranciers en een groot aantal apparaten is 
‘verdwenen’. Op een gegeven moment liet de Kapitein zijn bedrijf failliet gaan. Hij 
heeft geld en goederen in het zicht van faillissement onttrokken aan de boedel. In deze 
zaak heeft de Kapitein vijf rechtspersonen gebruikt. De totale vordering van ruim 20 
schuldeisers, exclusief die van het UWV en de fiscus, lag tussen 2 en 4,5 miljoen euro. 
Zijn fraude heeft 83 maanden kunnen duren. Hiervoor kreeg hij in eerste aanleg rond 
26 maanden gevangenisstraf. Deze zaak krijgt de bijnaam de Kapitein omdat de frau-
deur veel tijd doorbracht op zijn boot.

De Meester was een insolventieadviseur die bedrijven in financieel zwaar weer advies 
gaf op het gebied van insolventie en herstructurering van schulden om na het faillisse-
ment een ‘gezonde’ doorstart te kunnen maken. Hierdoor liep een deel van de schuldei-
sers, vaak fiscus en UWV, (een deel) van hun vorderingen mis. De Meester was jaren 
bezig met zijn praktijken maar dit strafrechtelijke onderzoek beperkte zich tot zes fail-
lissementen met een looptijd van 26 maanden. Hij beschikte over minimaal 76 rechts-
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personen die indien nodig werden ingezet om de fraude mogelijk te maken. De tiental-
len slachtoffers in deze zaak hebben ruim 7 miljoen euro schade gelden. Het voordeel 
van de Meester lag tussen 1 en 2 miljoen euro. Voor zijn daden kreeg hij een gevange-
nisstraf van rond 24 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Aangezien de fraudeur, naar 
eigen zeggen, rechten had gestudeerd, krijgt de zaak de bijnaam de Meester.

De Opruimer heeft in werkelijkheid als katvanger gefungeerd voor de besloten ven-
nootschappen (BV’s) die financieel in zwaar weer verkeerden. Hij heeft deze BV’s 
voor symbolische bedragen overgenomen zodat de schuldeisers geen verhaal konden 
hebben. Na de overname heeft hij geen werkzaamheden meer verricht met deze ven-
nootschappen zodat de schuldeisers het faillissement van deze BV’s gingen aanvragen. 
Hij was bij minimaal 25 faillissementen betrokken, maar er zijn slechts vijf faillisse-
menten in deze zaak meegenomen. De looptijd van de fraude in deze zaak was 38 
maanden. De schade van crediteuren in vier zaken lag tussen 2 en 4,5 miljoen euro 
maar hij kreeg per overname slechts 500 tot 1.500 euro. In deze zaak kreeg de Oprui-
mer een gevangenisstraf van rond acht maanden. Deze zaak wordt de Opruimer ge-
noemd omdat het laten verdwijnen van de administratie van de overgenomen vennoot-
schappen tot een van de belangrijkste taken van de fraudeur behoorde.

De Reiziger was een ondernemer en eigenaar van een reisbureau met twee filialen. De 
Reiziger verkocht in korte tijd goedkope reizen en vakanties zowel via zijn reisbureau 
als via andere reisbureaus op basis van provisies. Nadat hij duizenden reizen had ver-
kocht, heeft hij het geld contant opgenomen en weggesluisd naar het buitenland. Hij 
kreeg indirecte hulp van zijn medewerkers (deels familieleden) om de reizen te verko-
pen en het geld op te nemen. Hij heeft in twee maanden tijd veel reizen verkocht en de 
zaak failliet laten gaan. Als gevolg hiervan zijn in eerste instantie 4.500 mensen gedu-
peerd die tenslotte door Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) zijn gecompen-
seerd. De uiteindelijke financiële slachtoffers waren de SGR, twee banken en de fiscus. 
De omvang van de schade lag tussen 1 en 2 miljoen euro, wat gelijk was aan het voor-
deel van de fraudeur. De Reiziger kreeg hiervoor een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf van rond 36 maanden. De zaak krijgt de bijnaam de Reiziger omdat de opbreng-
sten van de fraude zijn geïnvesteerd in vakantieaccommodaties in Turkije. 

5.2.2 Omvang van de schade en vormen van misbruik

Zoals reeds in hoofdstuk 1 is besproken, wordt in dit onderzoek met de omvang van de 
schade de financiële schade bedoeld. Hoewel de immateriële schade voor slachtoffers 
groot kan zijn, wordt deze niet verder besproken. De reden hiervoor is dat er onvol-
doende zicht is op de immateriële schade én omdat deze buiten de reikwijdte van dit 
onderzoek valt. Wat de omvang betreft, wordt in dit hoofdstuk onderscheid gemaakt 
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tussen de omvang van het voordeel van de fraudeurs en de omvang van de schade. Het 
was niet mogelijk om voor alle vijftien bestudeerde fraudezaken beide bedragen uit te 
rekenen of te schatten. In een aantal zaken is het gelukt om de omvang van het voor-
deel te achterhalen terwijl in de andere zaken slechts de omvang van de schade kon 
worden achterhaald. Zoals in tabel 5.1 is weergegeven, is in acht fraudezaken de om-
vang van het voordeel bekend. In zeven van de acht zaken (de Architect uitgezonderd), 
is dit voordeel vrijwel gelijk aan de schade. Daarentegen is het bij zeven fraudezaken 
slechts gelukt om de omvang van de schade vast te stellen. Voordat nader wordt inge-
gaan op de omvang van de fraude/schade in de faillissementszaken, dienen enkele 
kanttekeningen te worden gemaakt. 

Tabel 5.1: Omvang van fraude/schade, manier van fraude en betrokkenen

Zaak Voordeel-
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Manier van fraude Betrokkenen
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de Groenteman 3 - 5 mln V X X 6 X
de Kapitein 3 - 5 mln V X 2 X
de Architect 3 - 5 mln V X X X 7 X X
de Meester 1 - 2 mln V X 3 X X
de Reiziger 1 - 2 mln V X 0 X
de Kampeerder 0,2 - 0,6 mln V X 1 X
de Jager 0,2 - 0,6 mln V X (2) 2
de Besteller 0,2 - 0,6 mln V X (3) 1
de Bloemist 2 - 4,5 mln S X 6 X X X
de Calculator 2 - 4,5 mln S X X X 3 X X
de Herder 2 - 4,5 mln S X X 1 X X
de Opruimer 2 - 4,5 mln S X X 0 X X X
de Huurling 1 - 2 mln S X 0 X X
de Coureur 1 - 2 mln S X 1 X
de Bouwer 0,4 mln S X 3 X X
Totaal 16 V & 12,5 S 7 5 4 9 36 8 4 11

Ten eerste staat vast dat in een aantal zaken het voordeel dat de fraudeurs hebben geno-
ten, aanzienlijk kleiner is dan de veroorzaakte financiële schade. Ten tweede hadden 
enkele zaken betrekking op de overname van vennootschappen die in financiële pro-
blemen zaten. Deze vennootschappen waren vóór de overname al in financieel zwaar 
weer terechtgekomen en hierdoor waren ze niet in staan om hun schulden terug te beta-
len (zie later dit hoofdstuk). Deze vennootschappen zijn dan ook ter overname aange-
boden aan de fraudeurs omdat de eigenaren geen heil meer zagen in een oplossing voor 
hun berg van schulden. Dit brengt met zich mee dat de schuldeisers van deze vennoot-
schappen hoe dan ook een deel van hun vorderingen kwijt zouden raken, ook als deze 
vennootschappen niet zouden worden overgenomen door de fraudeurs. Hoe groot dit 
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deel zou zijn, is niet vast te stellen. Maar nu deze vennootschappen zijn overgenomen 
door fraudeurs, zijn de schuldeisers al hun vorderingen zonder meer kwijt geraakt. 
Indien mogelijk zal bij de afzonderlijke fraudezaken worden vermeld hoeveel van de 
schade als gevolg van de fraude bij de fraudeurs is terecht gekomen. 

Ten derde hebben de fraudeurs in alle bestudeerde fraudezaken meer gefraudeerd en 
schade veroorzaakt dan in het kader van het strafrechtelijke onderzoek daadwerkelijk is 
onderzocht. Voor sommige fraudeurs is het plegen van faillissementsfraude hun kern-
activiteit. Dit betekent dat zij mogelijk bij het faillissement en misbruik ervan bij meer 
zaken betrokken zijn dan strafrechtelijk is onderzocht. Bovendien hebben niet alle 
benadeelden (voornamelijk leveranciers) in de gaten dat ze slachtoffer zijn geworden 
van fraude en/of doen ze geen aangifte bij de politie. Dit betekent dat de hieronder 
weergegeven omvang van de schade als een minimum dient te worden gezien. In tekst-
kader 5.1 zijn twee voorbeelden van de verhouding van de omvang van de fraude tot de 
omvang van de schade weergegeven.

Uit tabel 5.1 blijkt dat, voor zover bekend, de omvang van het voordeel voor (me-
de)fraudeurs varieerde van 0,2 miljoen tot 5 miljoen euro. Het voordeel van de Bestel-
ler, de Jager en de Kampeerder liep uiteen van 0,2 miljoen tot 0,6 miljoen euro. De 
Reiziger en de Meester scoorden met een voordeel tussen 1 en 2 miljoen euro gemid-
deld. Het meeste voordeel (3 tot 5 miljoen euro) is behaald door de Groenteman, de 
Kapitein en de Architect. Op de zaak de Architect na, was in deze fraudezaken de om-
vang van het voordeel vrijwel gelijk aan de omvang van de schade. De zaak de Archi-
tect is een uitzondering omdat de schade hiervan opliep tot mogelijk 80 miljoen euro 
(zie tekstkader 5.1).

In de zaken waarin de omvang van het voordeel niet te achterhalen was en alleen de 
omvang van de schade is achterhaald, liep de schade op van 0,4 miljoen euro tot 4,5 
miljoen euro. Op de zaak de Coureur na, hebben deze betrekking op overname van 
vennootschappen in financieel zwaar weer. Deze daders hebben echter slechts een deel 
van de veroorzaakte schade als voordeel meegekregen, aangezien zij (zoals in tabel 5.2 
weergegeven) in feite geheel of gedeeltelijk als katvangers hebben gefungeerd (zie ook 
later dit hoofdstuk). De Bouwer staat met een veroorzaakte schade van ongeveer 
400.000 euro onderaan de lijst gevolgd door de Coureur en de Huurling (1 tot 2 mil-
joen euro). De omvang van de schade in de zaken de Opruimer, de Herder, de Calcu-
lator en de Bloemist bedroeg tussen 2 en 4,5 miljoen euro.

Niet alleen de omvang van de schade en/of het voordeel, maar ook de vorm van 
misbruik in deze zaken liepen sterk uiteen. Overname van vennootschappen die met 
hoge schulden kampten en daardoor financieel aan de grond zaten, deed zich in zeven 
zaken voor. De fraudeurs, katvangers of BV-handelaren benaderden de eigenaren van 
deze vennootschappen om hen van hun schuldenlasten te verlossen. De overnames 
werden notarieel vastgelegd en de kopers (fraudeurs en/of katvangers) namen de ven-
nootschap over voor een symbolisch bedrag van één euro. Echter, zij werden onder-
hands betaald door de verkopende partij, hierna de voormalige eigenaren van de ven-
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nootschappen. Deze bedragen liepen uiteen van 500 euro tot 25.000 euro. Hoe hoger de 
schulden, hoe hoger het bedrag dat de voormalige eigenaren dienden te betalen. Op 
deze vorm van misbruik wordt later in dit hoofdstuk nader ingegaan.

Tekstkader 5.1: Omvang schade en/of voordeel
Dat het moeilijk is om de veroorzaakte schade en/of het voordeel van de fraudeur te be-
rekenen, blijkt uit de berekeningen in de zaken de Architect en de Herder. Hoewel de 
Architect al langer bezig was met zijn frauduleuze activiteiten, is het strafrechtelijke 
onderzoek beperkt tot een periode van 67 maanden. In deze periode is hij bestuurder 
en/of aandeelhouder geweest van ruim 200 vennootschappen in Nederland. De veroor-
zaakte schade voor 46 onderzochte faillissementen bedroeg 22 miljoen euro. Echter een 
schatting van de totale schade voor ruim 200 overgenomen vennootschappen zou uit-
komen op 80 miljoen euro. Deze schatting heeft betrekking op slechts een deel van de 
looptijd van de fraude. Het is mogelijk dat de werkelijke schade hoger ligt dan deze 
schatting. Zijn berekende voordeel voor de onderzochte periode wordt geschat op 
3.000.000 euro. De Architect kreeg voor iedere overname een bedrag tussen de 5.000 
en 25.000 euro van de voormalige eigenaren. Voor de overname van ruim 200 vennoot-
schappen heeft hij derhalve een bedrag tussen 1.220.000 en 6.100.000 euro ontvangen. 
Naast deze ontvangsten heeft hij enerzijds vermogen aan de boedel van deze vennoot-
schappen onttrokken en heeft hij anderzijds gehandeld in deze BV’s. Het is daarom niet 
onaannemelijk dat zijn voordeel veel hoger zou zijn geweest dan de (in het strafrechte-
lijke onderzoek) berekende bedrag tussen 3 en 5 miljoen euro.
Hetzelfde geldt in zekere zin ook voor de Herder. Ook in zijn geval was de onderzoeks-
periode korter dan de periode waarin hij bezig was met misbruik. In de onderzoeksperi-
ode was hij betrokken bij minimaal 74 rechtspersonen. De schade in slechts zeven fail-
lissementen bedroeg 2.600.000. De werkelijke schade voor de 74 overnames en moge-
lijk overige overnames buiten de onderzoeksperiode lag mogelijk aanzienlijk hoger dan 
dit bedrag. Dit terwijl de Herder per overname een bedrag tussen 500 en 5.000 euro 
ontving. Zie ook tekstkader 5.9 voor een voorbeeld van een slachtoffer dat geen aangifte 
wilde doen en waaruit blijkt dat de schade hoger zou liggen dan werd aangenomen. 

In het zicht van een faillissement onttrekken van goederen en/of geld aan de boedel van 
een vennootschap, kwam in vijf zaken voor. Hierbij konden drie vormen van het ont-
trekken van vermogen worden onderscheiden. Ten eerste keken de fraudeurs naar de 
waardevolle voorraad en/of inventaris die snel en eenvoudig te gelde kon worden ge-
maakt. Deze zijn dan ook in het zicht van (een gepland) faillissement verkocht waarbij 
het geld uit de boeken, kas en bankrekeningen van de rechtspersonen werd gehouden. 
Ten tweede zijn op naam van de rechtspersonen goederen en/of diensten besteld die 
eenvoudig te gelde konden worden gemaakt of die door de fraudeurs gebruikt konden 
worden. Deze goederen en/of diensten werden niet betaald en aangezien niet lang daar-
na een faillissement volgde, vingen de leveranciers bot. Ten derde hebben de fraudeurs, 
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indien aanwezig, de vorderingen van de rechtspersonen bij debiteuren geïnd en hebben 
ook deze vervolgens aan de boedel onttrokken.

De derde vorm van misbruik had betrekking op de handel in vennootschappen. De 
Architect, de Calculator en de Opruimer hebben naast overname van rechtspersonen 
hierin ook gehandeld (zie tekstkader 5.2). Ze maakten daarbij onderscheid tussen hele 
slechte en minder slechte vennootschappen. Hele slechte vennootschappen zitten met 
veel schulden en uit deze vennootschappen valt niet veel méér te halen dan het bedrag 
dat onderhands door de voormalige eigenaren werd betaald. Deze categorie rechtsper-
sonen ging naar de handel waarbij er een katvanger bij werd gezocht die de rechtsper-
soon naar het faillissement begeleidde. Daarentegen leverden de minder slechte ven-
nootschappen naast de onderhandse betalingen meer op. Dat kwam doordat er inventa-
ris en/of voorraad aanwezig was, er vorderingen op debiteuren bestonden en er bestel-
lingen van goederen en diensten konden worden geplaatst. Nadat de fraudeurs alles uit 
een dergelijke rechtspersoon hadden gehaald, lieten ze ook deze failliet gaan.

Tekstkader 5.2: De BV-handelaar
Handel in vennootschappen in financieel zwaar weer is een bloeiend en lucratief. De 
Opruimer, de Herder, de Calculator en de Architect zijn niet de enigen die in dergelijke 
vennootschappen handelden. Zo was Wouter als BV-handelaar of adviseur c.q. onder-
nemingsjurist direct of indirect betrokken bij de zaken de Opruimer, de Bouwer, de Ar-
chitect, de Bloemist en de Huurling. Hij beschikte over een groot aantal vennootschap-
pen ‘ter overname’. Hij leverde niet alleen de vennootschappen aan de fraudeurs en/of 
katvangers maar hij was ook aanwezig bij de eventuele gesprekken met de curatoren en 
met de verkopers van de vennootschappen. Afhankelijk van de (financiële) staat van een 
overgenomen vennootschap, zocht hij de juiste koper c.q. katvanger. Zo waren er men-
sen zoals de Opruimer om de rommel (van de slechte vennootschappen) op te ruimen.

De vierde vorm van misbruik betrof insolventieadvies aan de vennootschappen die aan 
de grond zaten. Hierbij werden de eigenaren van de rechtspersonen, tegen riante ver-
goedingen, geadviseerd om hun bedrijven weer financieel gezond te maken. Deze frau-
deurs worden ook bedrijvendokters genoemd. Als gevolg van de adviezen van deze 
bedrijvendokters kwamen de schuldeisers veelal met lege handen te zitten. Eén van de 
grote slachtoffers van deze vorm was dan ook de belastingdienst. De Meester en de 
Calculator hebben zich openlijk geprofileerd en gepresenteerd als redders voor bedrij-
ven in-financiële-nood. Zij zochten de grenzen van de wet op en waren er ook van 
overtuigd dat wat zij deden binnen de grenzen van de wet zou vallen.

Tot slot kwamen in de categorie ‘overige’ nog drie vormen van misbruik voor. De 
vijfde vorm betrof het op naam van een (geheel of gedeeltelijk) onwetende katvanger 
zetten van een of meer rechtspersonen. De Kampeerder en de Besteller hebben hier 
veelvuldig gebruik van gemaakt. Deze rechtspersonen werden na de oprichting en/of 
overname gebruikt om goederen en diensten mee te bestellen zonder deze te betalen. 
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De zesde vorm van misbruik ging over het overnemen van lege of slapende rechtsper-
sonen waar de voormalige eigenaar soms geruime tijd niets mee had gedaan. Het voor-
deel hiervan was dat er geen negatieve meldingen over deze rechtspersonen bij de leve-
ranciers en/of kredietverzekeraars bekend waren en het daardoor eenvoudiger was om 
goederen en/of diensten op naam van deze vennootschappen te bestellen (Kabki e.a., 
2011). Zie tekstkader 5.3 voor een voorbeeld van de manier waarop kredietverzeke-
raars met dergelijke bestellingen omgaan. De Jager, de Groenteman en de Besteller
hebben gebruik gemaakt van deze slapende rechtspersonen. De laatste vorm van mis-
bruik betrof het bestellen van goederen en diensten op naam van bestaande vennoot-
schappen zonder medeweten van de eigenaren. Hiervoor werden de uittreksels van het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) gebruikt en/of de adresgegevens
van deze vennootschappen in het Handelsregister gewijzigd. De daadwerkelijke eige-
naren van deze vennootschappen kregen de rekeningen van de (aan de fraudeurs) gele-
verde goederen en diensten toegestuurd.

Tekstkader 5.3: Rol kredietverzekeraars
Bestellen van goederen en diensten met de bedoeling deze niet te betalen, was één van 
de geconstateerde manieren van misbruik. Sommige leveranciers van deze goederen en 
diensten wilden echter slechts op krediet leveren als hun kredietverzekeraar bereid zou 
zijn de levering te verzekeren. Wanneer een leverancier de bestelling van een al langer 
bestaande vennootschap wilde verzekeren, waren de kredietverzekeraars eerder bereid 
een deel van deze levering te verzekeren. Dat was het geval zelfs als de verzekeraar de 
besteller niet kende mits de besteller geen negatieve vermelding had bij de verzekeraar. 
Deze bestellers kregen het zogenaamde voordeel van de twijfel. Echter de leveranciers 
interpreteerden deze bereidheid van de kredietverzekeraar om een deel van de levering 
te verzekeren als een teken van betrouwbaarheid van de bestellende vennootschap. Om 
van dit voordeel van de twijfel te kunnen profiteren, hadden de fraudeurs reeds be-
staande lege BV’s overgenomen. Als gevolg hiervan hebben de kredietverzekeraars en 
leveranciers in de zaak de Groenteman enige schade geleden (zie Kabki e.a., 2011).

5.3 Werkwijzen van faillissementsfraudeurs

De werkwijze van de fraudeurs die faillissementsfraude hebben gepleegd, wordt in 
deze paragraaf besproken. Bij de uiteenzetting van de modi operandi wordt onder-
scheid gemaakt tussen de betrokken actoren, de totstandkoming van de fraude, de uit-
voering van de fraude, en de ontdekking van de fraude. Aangezien de risicobeheersing 
van de fraudeur ook onderdeel is van de modus operandi, wordt ook dit aspect van de 
werkwijze van de fraudeurs besproken. 

126



Werkwijzen van faillissementsfraudeurs

5.3.1 Betrokken actoren

Zoals in het vorige hoofdstuk weergegeven, is in dit onderzoek onderscheid gemaakt 
tussen de fraudeurs, medefraudeurs, onwetende betrokkenen, rechtspersonen en kat-
vangers. Aangezien in alle vijftien bestudeerde faillissementszaken gebruik is gemaakt 
van zowel rechtspersonen als katvangers, zijn deze twee actoren niet opgenomen in 
tabel 5.1, maar worden zij hieronder afzonderlijk behandeld. Aangezien slachtoffers 
van de fraude als actor dienden te worden gezien, wordt deze groep in subparagraaf 
5.3.2 afzonderlijk besproken. Gezien de belangrijke bijdrage van de voormalige eige-
naren van BV’s en BV-handelaren zijn deze twee actoren in tabel 5.1 opgenomen en 
wordt hun rol hieronder besproken. Hieronder wordt nader ingegaan op de afzonderlij-
ke actoren en de rol die zij in de fraude hebben gespeeld.

Fraudeurs
Met de fraudeur wordt in dit onderzoek tevens de hoofdverdachte in de fraudezaak 
bedoeld. Dit is het geval zelfs als het (achteraf) gebleken is dat degene die als hoofd-
verdachte is aangemerkt, eerder een katvanger was dan de fraudeur, die onbekend is 
gebleven. Een voorbeeld van een fraudeur die in werkelijkheid slechts een katvanger 
was, is weergegeven in tekstkader 5.4. In de vijftien bestudeerde faillissementszaken is 
per zaak één hoofdverdachte aan te wijzen. Degene die als fraudeur of hoofdverdachte
is aangewezen, is niet alleen door de politie en/of FIOD als hoofdverdachte aangemerkt 
maar heeft ook in eerste aanleg een hogere straf gekregen dan de andere medefrau-
deurs.

Tekstkader 5.4: Fraudeur of juist katvanger als werkelijke rol van de fraudeur!
Dat de Bouwer in werkelijkheid geen ‘fraudeur’ was maar een ‘katvanger’ kwam in een 
nieuw strafrechtelijk onderzoek naar voren. De betrokken rechercheur deelde mee dat 
achteraf gebleken was dat de Bouwer als katvanger had gefungeerd en dat hij de intel-
lectuele dader niet kon zijn. Dat was ook de reden dat hij slechts een klein deel van het 
buitgemaakte geld had ontvangen. Dat een katvanger als hoofdverdachte wordt gezien,
is geen uitzondering in faillissementsfraudezaken. Ook de vervolgde hoofdverdachten in
de zaken de Opruimer, de Herder en de Huurling bleken namelijk slechts als katvanger 
te hebben gefungeerd.

Het feit dat een aantal fraudeurs in werkelijkheid als katvanger heeft gefungeerd kwam 
in de loop van het dossieronderzoek, door bevraging van de rechercheurs én de analyse 
van de zaken naar voren. Bovendien is gebleken dat verschillende fraudezaken zoals de 
Bouwer, de Bloemist, de Architect en de Huurling, gezien de betrokken (me-
de)fraudeurs, onderling met elkaar verbonden zijn. Deze (mede)fraudeurs hebben dan 
ook in opdracht of op aanwijzing van met name BV-handelaren de vennootschappen 
overgenomen en misbruikt. De BV-handelaren hebben niet alleen meer verdiend aan 
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de fraude dan de zogenaamde ‘fraudeurs’ maar ze konden ook eerder als intellectuele 
daders worden aangemerkt. In tabel 5.2 is weergegeven wat de werkelijke rol is ge-
weest van de fraudeurs. Zo zijn de Kapitein, de Jager, de Kampeerder, de Architect, de 
Meester, de Reiziger, de Groenteman en de Besteller terecht aangemerkt als fraudeurs.

Daartegenover staat dat de Opruimer, de Herder en de Huurling in feite geen ‘frau-
deurs’ maar ‘katvangers’ zijn geweest. Zij kregen van de BV-handelaar of de voorma-
lige eigenaar per vennootschap een gering bedrag voor de overname: de Opruimer 500 
tot 1.500 euro, de Herder 500 tot 5.000 euro en de Huurling 500 tot 2.000 euro. Dit 
staat niet in verhouding tot de schade die is veroorzaakt door de fraude, namelijk 1 tot 
4,5 miljoen euro. Hoewel vele katvangers in de loop der tijd evolueren tot een fraudeur, 
is dat in deze drie gevallen (ondanks hun ambities) duidelijk niet gelukt. Voor de ove-
rige vier fraudeurs lag de waarheid met betrekking tot hun rol ergens in het midden. Zo 
konden de Bouwer, de Calculator, de Coureur en de Bloemist worden gezien als een 
vermenging van een fraudeur en een katvanger. Ze waren deels intellectuele dader en 
hadden relatief veel verdiend aan een deel van de fraude, maar hebben tegelijkertijd als 
katvanger gefungeerd om hun opdrachtgevers en/of BV-handelaren tegen een geringe 
vergoeding van dienst te zijn.

Tabel 5.2: Kenmerken van fraudeurs en vormen van misbruik
Zaak Leeftijd Sekse Beroep Werkelijke rol? Burgerlijke staat

de Architect 51 - 60 Man BV-handel./ BV-dokter Fraudeur Uit elkaar, (met ex)
de Jager 29 - 35 Man Geen Fraudeur Relatie
de Besteller 29 - 35 Man Geen Fraudeur Gescheiden
de Meester 45 - 50 Man Insolventieadviseur Fraudeur Getrouwd
de Kapitein 36 - 40 Man Ondernemer Fraudeur Getrouwd
de Kampeerder 29 - 35 Man Ondernemer Fraudeur Samenwonend
de Reiziger 45 - 50 Man Ondernemer Fraudeur Gescheiden, (met ex)
de Groenteman 36 - 40 Man Ondernemer/fraudeur Fraudeur Gescheiden
de Calculator 51 - 60 Man BV-handel./ BV-dokter Fraud./katvanger Gescheiden, (met ex)
de Coureur 29 - 35 Man Ondernemer Fraud./katvanger Gescheiden
de Bouwer 51 - 60 Man Ondernemer/fraudeur Fraud./katvanger Samenwonend
de Bloemist 45 - 50 Man Ondernemer/fraudeur Fraud./katvanger Samenwonend
de Opruimer 36 - 40 Man Geen Katvanger Getrouwd
de Herder 36 - 40 Man Geen Katvanger Vrijgezel
de Huurling 51 - 60 Man Geen Katvanger Vrijgezel

Zoals de beleggingsfraudeurs zijn ook faillissementsfraudeurs voornamelijk in Neder-
land geboren. Drie fraudeurs zijn niet in Nederland geboren. De Jager is in Suriname 
en de Reiziger en de Groenteman zijn in Turkije geboren. Alle drie woonden en ver-
bleven in de loop van hun fraude in Nederland. Alle vijftien fraudeurs waren mannen. 
De leeftijd van de fraudeurs bij de aanvang van de fraude liet een uiteenlopend beeld 
zien, namelijk van 29 tot 57 jaar (zie tabel 5.2). De gemiddelde leeftijd van deze frau-
deurs kwam uit op 43 jaar. Wat hun verleden betreft: de Opruimer, de Jager, de Herder, 
de Besteller en de Huurling hadden voor de aanvang van de fraude geen beroep. Zij 
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waren voornamelijk bezig met frauduleuze activiteiten waar ze uiteindelijk voor zijn 
veroordeeld. Dit gold voor een belangrijk deel ook voor de Bouwer, de Bloemist en de 
Groenteman die konden worden gezien als frauderende ondernemers. Hun onderne-
merschap was onlosmakelijk verbonden met hun frauduleuze activiteiten. De Kapitein, 
de Kampeerder, de Reiziger en de Coureur waren vóór de aanvang van de fraude on-
dernemers. De Calculator en de Architect waren enerzijds BV-handelaren en anderzijds 
bedrijvendokters die ondernemers met slechtlopende BV’s hielpen van de BV’s (lees 
de schulden) af te komen. Tot slot was de Meester werkzaam als insolventieadviseur en 
was daarmee een geraffineerde variant van een bedrijvendokter.

Wat de huwelijkse staat betreft, waren de Herder en de Huurling vrijgezel. De Ja-
ger, de Bouwer, de Kampeerder en de Bloemist hadden op het moment dat de fraude 
werd ontdekt een relatie. De Opruimer, de Kapitein en de Meester waren op dat mo-
ment nog getrouwd. De Meester is inmiddels, mede als gevolg van de ontdekking van 
de fraude, gescheiden. De Groenteman, de Coureur en de Besteller waren bij de aan-
vang van het strafrechtelijke onderzoek gescheiden. Hoewel de Calculator, de Archi-
tect en de Reiziger officieel gescheiden of ‘uit elkaar’ waren, bleek dat ze nog steeds 
samen waren met hun ‘ex-partners’. Dat was deels bedoeld om het buitgemaakte geld 
veilig te stellen. 

Tekstkader 5.5: Faillissementsfraudeurs; mensen van vlees en bloed
Aan de betrokken rechercheurs en/of officieren van justitie is gevraagd om de fraudeurs 
in de bestudeerde zaken te omschrijven. De Calculator werd omschreven als charisma-
tisch, innemend en overtuigend. Hij zou de touwtjes in handen hebben en in staat zijn 
om klanten snel voor zich te winnen.
De Meester werd omschreven als overtuigend en welbespraakt met een bepaalde char-
mante manier van overkomen. Hij was overtuigd van zijn gelijk en wilde iedereen laten 
zien dat hij het (beter) wist. Tijdens de verhoren was het al voldoende om hem op het 
gebied van insolventie uit te dagen om hem uitgebreid het woord te laten voeren.
Een dergelijke uitdaging werkte ook bij de Architect, die bijzonder overtuigd was van 
zijn gelijk en kunde. Ook hij heeft tijdens de verhoren, tegen het advies van zijn advo-
caat in, uitgebreid verteld hoe zijn constructie in elkaar zat. Hij werd omschreven als 
een cowboy die boven en onder de wet leefde. Hij werd ook omschreven als een uiterst 
zorgzaam iemand die niet alleen voor zijn eigen kinderen en zijn ex-vrouw maar ook 
voor haar kinderen goed zorgde.
Echter, er zijn ook andere typen fraudeurs. Over de Herder werd door de rechercheurs 
gezegd dat hij een zielig figuur was die door anderen werd misbruikt om bedrijven op 
naam te zetten en valse facturen op te maken. Hij leefde van het geld dat hij van zijn 
opdrachtgevers kreeg. Op een gegeven moment ging het zo slecht met hem dat hij bij 
het Leger Des Heils moest logeren. 
De omschrijving van de Opruimer is niet veel anders dan die van de Herder. Hij werd 
gezien als een zielig mannetje dat niets anders kon dan datgene waarvoor hij was aan-
gehouden. Het lukte de Opruimer niet om net als de meeste katvangers uit te groeien tot 
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facilitator of fraudeur. Hij besefte niet wat hij aan het doen was, maar had het geld 
simpelweg nodig om rond te komen.

Het criminele verleden van de fraudeurs
Het criminele verleden van de fraudeurs is een ander aspect dat van belang is om de 
fraudeurs zelf en de context waarin de fraude heeft plaats gevonden beter te begrijpen.
Aan het einde van de dataverzameling zijn de Uittreksels Justitiële Documentatie van 
de fraudeurs bestudeerd. Alle vijftien faillissementsfraudeurs zijn eerder – vóór de 
veroordeling in de onderzochte fraudezaak – veroordeeld. Sommige van deze faillis-
sementsfraudeurs, zoals de Jager, werden door de politie omschreven als bekenden van 
het bureau en ‘tevreden’ klanten die geregeld terugkwamen. Bij de berekening van het 
aantal antecedenten is per vonnis gekeken naar de feiten waarvoor de fraudeur is ver-
oordeeld. Aangezien een rechterlijke uitspraak betrekking kan hebben op meerdere 
strafbare feiten, is hieronder ook het aantal vonnissen waarin de fraudeurs zijn veroor-
deeld, weergegeven. 

Tabel 5.3: Eerdere veroordelingen van faillissementsfraudeurs
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de Jager 12 8 9 8 1 1 39 20
de Besteller 7 8 8 10 2 1 36 24
de Huurling 26 2 2 30 19
de Bloemist 10 8 4 1 1 5 29 20
de Herder 5 7 2 5 19 8
de Architect 7 2 2 6 2 19 11
de Coureur 2 5 2 1 10 10
de Bouwer 5 1 1 1 8 8
de Reiziger 6 1 1 8 8
de Kapitein 3 2 1 1 7 5
de Calculator 2 1 1 3 7 4
de Opruimer 3 1 1 5 3
de Groenteman 2 2 4 3
de Meester 1 2 3 2
de Kampeerder 1 1 1
Totaal 84 42 37 33 14 4 11 225 146

De vijftien faillissementsfraudeurs waren tezamen 146 keer veroordeeld voor in totaal 
225 strafbare feiten. Gemiddeld komt dit uit op 9,7 vonnissen en 15 strafbare feiten per 
dader. Vier van de vijftien fraudeurs hadden 29 of meer antecedenten. De Jager stond 
met in totaal 39 antecedenten (20 vonnissen) bovenaan, gevolgd door de Besteller met 
36 antecedenten (24 vonnissen), de Huurling met 30 antecedenten (19 vonnissen) en de 
Bloemist met 29 antecedenten (20 vonnissen). Zoals in tabel 5.3 is weergegeven, zijn 

130



Werkwijzen van faillissementsfraudeurs

faillissementsfraudeurs (de Kampeerder uitgezonderd) eerder minimaal in twee von-
nissen veroordeeld en hebben minimaal drie antecedenten. De Kampeerder scoort met 
één antecedent en één vonnis het laagst. 

Fraudedelicten zoals oplichting, valsheid in geschrifte, verduistering, faillisse-
mentsfraude kwamen met respectievelijk 84 maal, het meeste voor. Verkeersdelicten
zoals rijden onder invloed, rijden met rijontzegging en ernstige snelheidsovertredingen 
volgden met 42 antecedenten op enige afstand. Deze veroordelingen voor verkeersde-
licten hebben niet alleen tot boetes geleid maar zijn ook bestraft met ontzeggingen 
rijbevoegdheid en gevangenisstraffen. Diefstal en geweldsdelicten komen met respec-
tievelijk 37 en 33, eveneens vaak voor gevolgd door drugs (14) en wapens en munitie
(4). Categorie overige, met in totaal 11 antecedenten, bestond uit uiteenlopende delic-
ten van milieu (de Architect, de Coureur en de Besteller), vernieling (de Jager, de 
Architect en de Besteller), verkrachting (de Jager), afpersing (de Bouwer) en deelname 
aan criminele organisatie (de Bloemist).

Medefraudeurs
Zoals reeds beschreven, wordt met een medefraudeur bedoeld degene die tijdens het 
strafrechtelijke onderzoek ook als verdachte is aangemerkt en een parketnummer heeft 
gekregen. Dit betekent dat hij als verdachte is ingeschreven. Om uiteenlopende redenen 
kan iemand bij de aanvang van een onderzoek zijn gezien en gehoord als verdachte 
terwijl hij uiteindelijk niet werd gedagvaard. Dit betekent dat het aantal medeverdach-
ten in de beginfase van een onderzoek hoger lag dan het aantal in de eindfase. Niet alle 
medefraudeurs zijn dus ook daadwerkelijk gedagvaard of veroordeeld. Er is geen on-
derscheid meer gemaakt tussen medefraudeurs die in eerste aanleg zijn veroordeeld en 
degenen die zijn vrijgesproken.

Op de zaken de Opruimer, de Reiziger en de Huurling na, was in de overige fraude-
zaken sprake van één of meer medefraudeurs. De zaak de Architect stond met zeven 
medefraudeurs bovenaan de lijst met het aantal mededaders gevolgd door de Bloemist
en de Groenteman met ieder zes medefraudeurs. In tabel 5.4 is naast het aantal mede-
fraudeurs ook hun eventuele relatie met de fraudeur weergegeven. Van de twaalf zaken 
met medefraudeurs, waren in vier zaken familieleden van de fraudeur betrokken. De 
Groenteman had vijf familieleden – variërend van directe familie zoals zijn broer, va-
der en zoon tot aangetrouwde familie – bij de fraude betrokken. Deze familieleden 
waren behulpzaam geweest bij het op naam zetten van de vennootschappen en het 
wegsluizen van de buitgemaakte gelden. De Kapitein, de Kampeerder en de Calculator
hadden hun echtgenotes erbij betrokken om rechtspersonen op naam te zetten en om 
een deel van de buitgemaakte gelden wit te wassen. In de zaak de Herder was sprake 
van een zakelijke relatie tussen de fraudeur en de medefraudeur. Het betrof de voorma-
lige eigenaar van een overgenomen vennootschap (zie tekstkader 5.6). Omdat de fail-
lissementsdatum van de vennootschap vóór de overnamedatum lag, is de voormalige 
eigenaar als verdachte aangemerkt. De drie zakenpartners van de Meester zijn ook 
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aangemerkt als verdachte. Het was in deze zaak echter duidelijk dat de Meester de 
leiding had en bepaalde wat de zakenpartners moesten doen. In de overige zaken waar 
er sprake was van medefraudeurs, waren zij vrienden van de fraudeur. 

Tabel 5.4: Relatie fraudeur met medefraudeurs en rol onwetende betrokkenen
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de Groenteman 5 1 Medewerker X
de Calculator 1 2 Medewerker X
de Kapitein 1 1 Inkopers X
de Kampeerder 1 Vriendinnen X X
de Architect 7 NVT
de Bloemist 6 Vriendin X
de Bouwer 3 Dakloze X
de Jager 2 NVT
de Besteller 1 NVT
de Coureur 1 Leasemaatschappijen X
de Meester 3 Zakenrelatie X
de Reiziger Medewerker X
de Herder 1 NVT
de Opruimer Vrouw X
de Huurling NVT
Totaal 8 24 1 3 NVT 5 2 3

Zoals reeds gezegd, waren de (mede)fraudeurs betrokken bij de zaken de Bouwer, de 
Architect, de Bloemist en de Huurling onderling verbonden. Het leek op een kring van 
bekenden die elkaar konden voorzien van enerzijds geschikte vennootschappen ter 
overname en anderzijds van katvangers om de overgenomen vennootschappen op naam 
te zetten en naar het faillissement te leiden. Deze vrienden hadden naast deze twee 
taken ook de functie van heler vervuld om de goederen die in het zicht van het faillis-
sement aan de boedel werden onttrokken, veilig te stellen of te gelde te maken.

Tekstkader 5.6: Voormalige eigenaren vrijwel altijd buiten schot
Dat de voormalige eigenaren van vennootschappen door verkoop van hun bedrijven re-
latief eenvoudig af kwamen van hun probleembedrijven, was duidelijk. Zij profiteerden 
van het faillissement van hun verkochte bedrijven doordat zij in één keer verlost werden 
van de opgebouwde schulden. Toch zijn ze, op de zaak de Herder na, in geen enkele 
faillissementszaak vervolgd. Jan is een voormalige eigenaar die zijn bedrijf aan de 
Herder had verkocht omdat hij het niet meer zag zitten om de schuldenlast van 400.000 
euro af te betalen. De overname had echter enkele dagen na het faillissement plaatsge-
vonden. Hiervoor kreeg Jan een werkstraf tussen de 40 en 60 uur.
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Voormalige eigenaren vennootschappen
Uit tabel 5.1 blijkt dat in zeven zaken is gefraudeerd met de overname van vennoot-
schappen-in-nood. Het betrof de zaken de Opruimer, de Bouwer, de Herder, de Calcu-
lator, de Architect, de Bloemist en de Huurling. De voormalige eigenaren van deze 
vennootschappen hebben dan ook de totstandkoming van de fraude mogelijk gemaakt 
door hun vennootschappen te koop aan te bieden of zelfs onderhands bij te betalen om 
van deze probleem-BV’s af te komen. Het stond vast dat zonder medewerking van 
deze voormalige eigenaren deze vorm van misbruik niet mogelijk was geweest. Het 
stond overigens niet vast dat deze verkopers van de vennootschappen (telkens) op de 
hoogte zijn geweest van de frauduleuze bedoelingen en handelingen van de fraudeurs.

Daarnaast hebben de (voormalige) eigenaren van de vennootschappen in de zaak de 
Meester, hem gevraagd te ‘helpen’ bij het financieel weer gezond maken van hun 
BV’s. Het was duidelijk, ook voor de eigenaren, dat de Meester niet kon toveren en dat 
zijn constructies grensden aan illegale en frauduleuze praktijken of aan de verkeerde 
kant van die grens lagen. Toch hebben zij, mede op verzoek van enkele schuldeisers 
(zie hieronder: onwetende betrokkenen), de fraude door de Meester mogelijk gemaakt. 
De voormalige eigenaren in deze acht zaken hebben uiteindelijk van de totstandkoming 
van de fraude geprofiteerd.

BV-handelaren
Naast de Opruimer, de Herder, de Calculator en de Architect die ook als BV-handelaar 
hebben gefungeerd, zijn er meerdere daders betrokken geweest bij de handel in de 
vennootschappen. Zo is de naam van een BV-handelaar (Wouter) in de zaken de Op-
ruimer, de Bloemist en de Huurling genoemd (zie ook tekstkader 5.2). Hij kocht, naar 
verluidt, de vennootschappen in financiële problemen op en zocht vervolgens geschikte 
katvangers om de BV’s naar het faillissement te leiden. Hoewel hij tot op heden niet is 
vervolgd voor zijn praktijken, beschikte hij over een breed netwerk van katvangers die 
konden helpen een ‘punt’ achter deze vennootschappen te zetten. De faillissementsza-
ken de Opruimer, de Bouwer, de Calculator, de Architect en de Bloemist waren via de 
betrokken BV-handelaar op deze wijze met elkaar verbonden. Zij werden benaderd 
door deze BV-handelaar om de overgenomen rechtspersonen op naam te zetten en naar 
het faillissement te leiden. In het onderzoek in de zaak de Architect is naar voren ge-
komen dat hij veelal zelf geschikte vennootschappen ter overname zocht. Daarnaast 
maakte hij echter ook gebruik van de diensten van twee zogenaamde ‘tussenpersonen’ 
die bemiddelden tussen de verkopers en kopers van de vennootschappen. 

Onwetende betrokkenen
In de faillissementszaken viel moeilijk vast te stellen of een betrokkene onwetend was 
of niet. Dit gold niet alleen voor de mensen in de directe omgeving van de fraudeur die 
rechtspersonen op naam hadden gezet en/of hielpen het buitgemaakte geld wit te was-
sen, maar ook voor de verkopers van de vennootschappen in financiële problemen. 
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Gezien het strafrechtelijke verleden van de betrokken fraudeurs leek het logisch dat bij 
de meeste betrokkenen een lichtje zou (moeten) gaan branden. Maar dat is niet altijd 
gebeurd. Of sprake is geweest van onwetende betrokkenen en welke rol zij daarbij 
hebben gespeeld, is weergegeven in tabel 5.4.

De Groenteman en zijn medefraudeurs hadden veelvuldig gebruik gemaakt van 
uitzendkrachten en inkopers die per telefoon of fax groente en fruit hebben ingekocht. 
Laatstgenoemden waren niet op de hoogte geweest van het feit dat de bestelde goe-
deren niet werden betaald. Zij hadden maar één taak en dat was bestellen. Crediteuren-
beheer werd gedaan door anderen binnen de gebruikte vennootschappen. Uiteindelijk is 
de zaak boven tafel gekomen doordat één van deze – inmiddels niet meer zo – onwe-
tende inkopers aan de bel had getrokken bij de politie. In de zaak de Kapitein waren het 
de kopers van verduisterde goederen die niet wisten waar ze aan meewerkten. Zoals 
reeds gezegd, verduisterde de Kapitein goederen van de leveranciers en verkocht hij 
deze aan anderen.

De Opruimer, de Bouwer, de Kampeerder, de Calculator en de Bloemist hebben 
gebruik gemaakt van onwetende betrokkenen door de vennootschappen op naam van 
deze mensen te zetten. Zo hebben de Opruimer, de Kampeerder en de Bloemist de 
rechtspersonen op naam van hun vriendinnen of echtgenote gezet zonder dat laatstge-
noemden op de hoogte waren van de bedoelingen van de fraudeurs. Dat deze betrok-
kenheid ernstige gevolgen kon hebben voor deze onwetende betrokkenen, bleek ook uit 
het verhaal van één van de vriendinnen van de Kampeerder (zie tekstkader 5.7). Een 
dakloze die bij de zaak de Bouwer betrokken was geraakt, leek evenmin bewust te zijn 
geweest van zijn feitelijke deelname aan en rol in de fraude.

Tekstkader 5.7: Als je van iemand houdt, vertrouw je hem ook
De Kampeerder had via datingsites twee vrouwen leren kennen die hij vervolgens heeft 
gebruikt c.q. misbruikt om zijn fraude mogelijk te maken. De eerste was Floor, een al-
leenstaande moeder in geldnood die door deurwaarders achterna werd gezeten en be-
dreigd werd met een gedwongen huisuitzetting. In opdracht van de Kampeerder heeft zij 
enkele vennootschappen op haar naam gezet en haar bankpassen en pincodes aan de 
Kampeerder gegeven. Hij had haar beloofd haar in dienst te nemen, te voorkomen dat 
er beslag werd gelegd op haar inboedel en de huisuitzetting tegen te houden. Zij zegt 
nooit te hebben begrepen wat de bedoeling van de Kampeerder was. De Kampeerder 
vertelde haar dat hij slecht lopende bedrijven overnam en deze op poten zette en weer 
verkocht. Ze heeft daarom een aantal papieren van de KvK ondertekend. Later bleek dat 
ze een reeks bedrijven op haar naam had staan. Toch heeft hij voorkomen dat er beslag 
werd gelegd op haar inboedel en dat zij uit haar huis werd gezet.
De tweede vrouw, Carla, is er minder goed van af gekomen. Zij is met de Kampeerder, 
met wie zij een relatie kreeg en samenwoonde, naar de KvK geweest. Ze heeft haar 
bankpas en pincode aan hem gegeven en hem toegang verleend tot haar internetbankie-
ren. Ze zouden samen een camping in Frankrijk kopen. Hij zou het regelen. Hoe hij dat 
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zou doen, wist ze niet. Zij heeft hiervoor van alles getekend waaronder enkele Fransta-
lige documenten. Toen zij als verdachte werd gehoord, wist ze niet waar de verhoorders 
het over hadden! Tijdens de verhoren door de politie heeft zij aangegeven dat ze blinde-
lings had getekend omdat: als je van iemand houdt, je hem ook vertrouwt! De hele af-
faire met de Kampeerder heeft een behoorlijke impact op haar leven gehad. Zij heeft 
een jaar in de Ziektewet gezeten en was al die tijd in behandeling bij een psycholoog.

In de zaak de Meester waren het de schuldeisers die juist zijn hulp of advies hebben 
ingeroepen om de financieel ongezonde vennootschappen van hun debiteuren te helpen 
weer gezond te maken. Medewerkers van de reisbureaus van de Reiziger hebben onaf-
gebroken meegewerkt aan de verkoop van de reizen en vakanties zonder zich er van 
bewust te zijn geweest dat hij frauduleuze bedoelingen zou hebben met zijn onderne-
ming. Dit gold ook voor de leasemaatschappijen die met de Coureur in zee waren ge-
gaan en zodoende de fraude hebben mogelijk gemaakt.

Rechtspersonen
In drie van de vijftien beleggingsfraudezaken zijn er een of meer rechtspersonen aan-
gemerkt als verdachte. Het aantal rechtspersonen als verdachte liep uiteen van één (de 
Bouwer en de Huurling) tot vijf (de Meester). In tegenstelling hiermee spreekt het voor 
zich dat er in alle vijftien faillissementszaken een of meer rechtspersonen zijn ingezet. 
Het doel van de oprichting en/of overname en de inzet van deze rechtspersonen was in 
enkele gevallen zowel de ‘normale’ bedrijfsvoering als de frauduleuze activiteiten. Dat 
was het geval in de zaak de Kapitein die naast zijn ‘legale’ bedrijfsvoering ook met de 
fraude bezig was. In alle vijftien faillissementszaken zijn de rechtspersonen in ieder 
geval ingezet om te kunnen frauderen. In minimaal drie faillissementszaken was ook 
gebruik gemaakt van een of meerdere buitenlandse rechtspersonen. Zo had de Archi-
tect rechtspersonen in België, Duitsland en Luxemburg, waar de overgenomen Neder-
landse vennootschappen onder kwamen te hangen. In de zaak de Groenteman is ge-
bruik gemaakt van een Duitse rechtspersoon die voor de doorverkoop van de buitge-
maakte goederen zorgde. Tot slot heeft de Reiziger minimaal één rechtspersoon in 
Turkije gebruikt om zijn vermogen dat daar – in recreatief vastgoed en appartementen-
complex – was geïnvesteerd te kunnen beheren.

Een rechtspersoon kon om uiteenlopende redenen worden ingezet bij de totstand-
koming of de uitvoering van de fraude (tabel 5.5). Het eerste doel was het mogelijk 
maken van de fraude. Hoewel een rechtspersoon voor meerdere doelen kon worden 
ingezet, is gebleken dat in alle vijftien gevallen waarin een rechtspersoon is gebruikt, 
dit in eerste instantie is gebeurd om te kunnen frauderen. 

Het tweede doel om een rechtspersoon in te zetten, betrof het ontlopen van de aan-
sprakelijkheid in geval van ontdekking van de fraude. De rechtspersoon diende in dit 
geval als daderafscherming. In alle faillissementszaken kwam dit oogmerk in meer of 
mindere mate voor. Aangezien de fraudeurs in de vijftien zaken er niet helemaal vanuit 
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konden gaan dat hun frauduleuze handelingen niet zouden worden opgemerkt, dienden 
de gebruikte rechtspersonen ook als een schild tegen aansprakelijkheid van de indivi-
duele fraudeurs.

Het derde doel om een rechtspersoon in te zetten, was het wegsluizen en/of anders-
zins witwassen van (een deel van) de buitgemaakte gelden. Derhalve zijn in tien zaken 
de rechtspersonen in meer of mindere mate om deze reden gebruikt (zie tabel 5.5). Bij 
de rechtspersonen die om die reden zijn ingezet, waren de (mede)fraudeurs ‘in dienst’ 
gekomen van de rechtspersoon en daarvoor hebben zij (hoge) ‘salarissen’ ontvangen. 
Dit was in alle tien faillissementszaken het geval. 

Tabel 5.5: Inzet van rechtspersonen en katvangers en het doel daarvan

Zaak

Doel inzet rechtspersonen Doel inzet katvangers
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de Groenteman X X X X X
de Kapitein X X X X
de Architect X X X X
de Meester X X X X
de Reiziger X X X
de Kampeerder X X X X X X
de Jager X X X X X X
de Besteller X X X X X X
de Bloemist X X X X X X
de Calculator X X X X X
de Herder X X X
de Opruimer X X X
de Huurling X X X
de Coureur X X X X X X
de Bouwer X X X X X X
Totaal 15 8 10 15 11 11

Het vierde doel van de inzet van een rechtspersoon was het verhullen van de identiteit 
van de fraudeur. In zeker acht faillissementszaken is onder meer voor dit doel één of 
meer rechtspersonen ingezet. De rechtspersoon diende in dit geval als daderafscher-
ming zoals vermeld in het voorgaande. Hiermee hebben de fraudeurs geprobeerd te 
voorkomen dat de slachtoffers en/of de opsporingsdiensten zouden ontdekken wie 
achter de fraude zit. Dit was het geval in de zaken de Bouwer, de Jager, de Kampeer-
der, de Calculator, de Coureur, de Bloemist, de Groenteman en de Besteller.

Katvangers
In alle vijftien bestudeerde faillissementszaken zijn naast rechtspersonen ook katvan-
gers ingezet (tabel 5.5). Deze katvangers zijn bestuurders geweest van een rechtsper-
soon die door de fraudeur is gebruikt. Evenals bij beleggingsfraudezaken zijn ook hier 
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twee soorten katvangers te onderscheiden: enerzijds de behulpzame partner of familie-
lid en anderzijds de recidivisten die een lange lijst van antecedenten hebben en geld 
nodig hebben voor levensonderhoud of een verslaving. De familieleden profiteerden 
uiteraard aanzienlijk meer van de opbrengsten van de fraude dan de ‘zielige’ katvan-
gers die wel een aanzienlijke bijdrage leverden maar niet meer dan paar honderd euro 
ontvingen. De inzet van katvangers door de fraudeur was in de meeste gevallen zeer 
lucratief omdat de fraudeurs zich hierdoor redelijk goed en goedkoop konden indekken 
tegen de slachtoffers en de opsporingsdiensten.

Tijdens het dossieronderzoek en de interviews met de betrokken rechercheurs viel 
het op dat sommige katvangers in de loop der tijd zich kunnen ontwikkelen tot een 
volwaardige fraudeur. Hierdoor konden ze meer voordeel behalen uit de door hen gele-
verde diensten. Zoals in tabel 5.2 is weergegeven varieerde de werkelijke rol die de 
fraudeurs hebben gespeeld van katvanger en combinatie van fraudeur/katvanger tot 
fraudeur. Katvangers die nog in de ontwikkelfase zaten konden worden aangemerkt als 
fraudeur/katvanger. Zo is door de betrokken rechercheur opgemerkt dat ondanks de 
vele pogingen van de Opruimer om zich tot fraudeur op te werken, hij uiteindelijk toch 
niet veel verder kwam dan de ‘zielige’ katvanger.

Zoals in tabel 5.5 weergegeven, is ook gekeken naar de functie die de katvangers 
hebben vervuld, waarbij twee doelen zijn te onderscheiden: het verhullen van de identi-
teit van de fraudeur en/of het veiligstellen van het buitgemaakte geld. In de zaken de 
Opruimer, de Herder, de Calculator en de Huurling werden de katvangers alleen inge-
zet om de identiteit van de fraudeurs te verhullen. In de zaken de Kapitein, de Archi-
tect, de Meester en de Reiziger was het veiligstellen (witwassen) van het buitgemaakte 
geld de enige reden voor de inzet. In zeven faillissementszaken zijn de katvangers in-
gezet om te helpen zowel de identiteit van de fraudeurs te verhullen als de buitgemaak-
te gelden veilig te stellen. Dat was het geval in de zaken de Bouwer, de Jager, de Kam-
peerder, de Coureur, de Bloemist en de Groenteman.

5.3.2 Totstandkoming en uitvoering van de fraude

De betrokken actoren bij de vijftien faillissementszaken en hun rol hierin zijn hiervoor 
gepresenteerd. Hieronder wordt gekeken naar de manier waarop de fraude tot stand is 
gekomen. Belicht worden de gelegenheid om te frauderen, de sfeer waarin de fraude 
heeft plaatsgevonden, de relatie tussen de fraudeurs en de slachtoffers en de benade-
ringswijze van slachtoffers. 

Gelegenheid
Zoals reeds gezegd, kwam de fraude niet tot stand als de gelegenheid daartoe niet in 
voldoende mate aanwezig was. In de vijftien bestudeerde faillissementszaken hebben 
de (mede)fraudeurs de nodige inspanningen moeten leveren om de vereiste gelegen-
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heid te creëren. De geleverde inspanningen waren afhankelijk van de vorm van mis-
bruik. Zo was in de zaken waarbij voornamelijk vennootschappen in financieel zwaar 
weer zijn overgenomen, het winnen van het vertrouwen van de (voormalige) eigenaren 
voldoende om te kunnen frauderen. De belofte dat de verkopers via een notariële akte 
af zouden komen van de probleemvennootschappen en daarmee ook van de schulden 
die erin zitten, was vaak voldoende om de overdracht te regelen. Zo was in de zaken de 
Opruimer, de Bouwer, de Herder, de Calculator, de Architect, de Bloemist en de Huur-
ling een deel van de gelegenheid door de daders zelf gecreëerd. Deze daders gingen 
namelijk actief op zoek naar probleemvennootschappen en hun eigenaren door te ad-
verteren en BV-handelaren te benaderen. Zoals uit de in tekstkader 5.8 opgenomen 
voorbeelden blijkt, is het creëren van de gelegenheid om rechtspersonen te misbruiken 
eenvoudiger dan het lijkt, mits men de gaten (gelegenheden) kent. 

Tekstkader 5.8: Kinderlijk eenvoudig: keep it stupid simple
Dat misbruik van rechtspersonen soms kinderlijk eenvoudig maar toch met grote (fi-
nanciële) gevolgen kon zijn, bleek uit de motto van de Calculator, namelijk ‘keep it stu-
pid simple’ daarmee bedoelde hij ‘houd het kinderlijk eenvoudig’. Zoals hij in de verho-
ren uitlegde, zat zijn gebruikte constructie niet ingewikkelder in elkaar dan dit: hij nam 
X (een noodlijdend bedrijf) over voor een symbolisch bedrag van 1 euro, maar ontving 
onderhands geld voor deze overname. Na de overname vond een naamswijziging plaats 
en ging de rechtspersoon verder als Y. Er vond een statutaire verhuizing plaats. Door 
de oorspronkelijke eigenaar werd een nieuwe onderneming (Z) gestart. De activa van Y 
werden ondergebracht in Z, waarna Z de activiteiten van X voortzette. In Y bleven al-
leen schulden over. Na enige tijd vroeg de Calculator als aandeelhouder het faillisse-
ment van Y aan. De bedoeling was om door het faillissement de schulden geruisloos la-
ten verdwijnen. Zoals de Calculator hoopte en verwachtte, deden de curatoren meestal 
geen aangifte en kwam er ook geen strafrechtelijk onderzoek naar zijn praktijken.
De Architect deed het in principe op een vergelijkbaar eenvoudige wijze. Tegen een van 
de curatoren heeft hij het volgende gezegd: ‘Wat ik doe is misschien kantje boord, maar 
ik licht de boel niet op. U weet zelf wel hoe deze wereld in elkaar zit. Degenen die de 
vennootschappen willen verkopen, hebben de problemen veroorzaakt, niet ik.’ Over zijn 
werkwijze heeft de Architect tijdens de verhoren het volgende verklaard: ‘Laten we eer-
lijk zijn, het verdient natuurlijk niet de schoonheidsprijs. Er zijn ook notarissen bij be-
trokken, waarvan je denkt dat kan toch niet. Je weet dat het kantje boord is, maar als de 
notaris het laat gebeuren dan hoort die in het hokje naast mij te zitten. In 99 van de 100 
gevallen flikkerde ik de BV’s in Duitsland en deed ik er niets mee en stak het geld in 
mijn zak. We eindigden de activiteiten via de Kamer van Koophandel. Op het moment
dat je zo’n bedrijf overneemt, stillegt en naar Duitsland verhuist weet je dat het niet 
voor niets is. Het is eigenlijk voor de crediteuren om die monddicht te maken, van kijk 
maar er is niks meer. A la minute dat de BV in Duitsland is geparkeerd denken die cre-
diteuren laat maar zitten. … Dit heeft mede als doel dat de crediteuren zien dat de BV 
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in het buitenland zit, dus dat ze het maar rustig aan kunnen doen, dat hun invorde-
ringswerk alleen maar geld kost. Een deurwaarder werkt niet voor niets.’

Waar voornamelijk goederen en diensten zonder betaling zijn besteld om deze aan de 
boedel te onttrekken, hebben de fraudeurs op verschillende manieren geprobeerd de 
nodige gelegenheden in het leven te roepen. Zo heeft de Groenteman mensen met ken-
nis over groente en fruit in dienst genomen om deze bij zowel de ‘boeren’ als bij de 
‘groothandels’ te bestellen. In deze zaak zijn er zelfs mensen in dienst genomen die 
bijvoorbeeld Spaans en/of Frans konden spreken en zodoende meer vertrouwen uit-
straalden. Indien nodig heeft de Groenteman de eerste, voornamelijk kleinere bestel-
lingen, daadwerkelijk betaald om later grotere partijen op krediet te bestellen en niet te 
betalen. Ook de prijs die de Groenteman en zijn medewerkers bereid waren te betalen 
was meestal gelijk aan de vraagprijs, hetgeen in de sector vrij ongebruikelijk bleek te 
zijn. 

De Kapitein heeft er lang over gedaan om enig vertrouwen te krijgen van de leve-
ranciers van de goederen. Ook hij heeft in de beginfase van zijn fraude keurig voldaan 
aan zijn betalingsverplichtingen om zodoende op een later moment zijn slag te slaan. 
de Reiziger is door niemand opgemerkt als een frauderende ondernemer. Hij heeft alle 
tijd gehad om zijn vakanties en reizen zelf of via andere reisbureaus te verkopen om 
vervolgens vlak voordat mensen daadwerkelijk op vakantie zouden gaan, de boel te 
laten ploffen. De Calculator en de Meester hebben de gelegenheid kunnen creëren door 
hun klanten (de eigenaren van de vennootschappen én schuldeisers) een goed einde te 
beloven, namelijk het afdoen van de molensteen van schulden om hun nek. De wijze 
van bestelling van goederen en diensten door degenen die op naam van andere ven-
nootschappen hadden besteld, was vergelijkbaar met de andere fraudeurs die wel op 
naam van eigen vennootschappen bestellingen plaatsten.

Slachtoffers
Zoals reeds bij de bespreking van de omvang van de schade als gevolg van de bestu-
deerde faillissementszaken besproken, is het bij deze vorm van fraude uiterst moeilijk 
om het aantal slachtoffers en hun schade in kaart te brengen. Een van de belangrijkste 
redenen was dat slachtoffers niet altijd in de gaten kregen dat ze met fraude te maken 
hadden. En als dat wel het geval was, dat zij om uiteenlopende redenen geen aangifte 
deden (zie tekstkader 5.9). Zelfs als alle slachtoffers aangifte zouden doen, werd in het 
strafrechtelijke onderzoek in deze zaken vrijwel nooit de gehele omvang van de schade 
en het aantal slachtoffers in kaart gebracht. In de vijftien bestudeerde faillissementsza-
ken was de zaak de Reiziger de enige waarin een goede schatting is gemaakt van het 
aantal slachtoffers. De reden hiervoor was dat deze 4.500 aanvankelijke slachtoffers 
hebben moeten aankloppen bij de SGR om hun geleden schade vergoed te krijgen. Ook 
in deze zaak is sprake geweest van andere slachtoffers van wie de omvang van de 
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schade en hun aantallen niet precies in kaart is gebracht. Te denken valt aan leveran-
ciers van goederen en diensten, de belastingdienst en kredietverleners. 

Naast de slachtoffers die als gevolg van deze faillissementszaken materiële en im-
materiële schade hebben geleden, waren er ook mensen die niet direct als slachtoffer 
konden worden aangemerkt en financieel (vrijwel) geen schade hebben geleden maar 
die door deze fraudezaken wel hard waren getroffen. De vriendin van de Kampeerder
die haar paspoort, bankrekeningen en handtekeningen gevraagd en ongevraagd ter 
beschikking van haar vriend had gesteld, was een duidelijk voorbeeld hiervan. Zij had 
tot aan de verhoorkamer van de politie gedacht haar vriend hiermee te hebben geholpen 
te ondernemen. Pas toen zij aanvankelijk als verdachte is gehoord, kwam ze erachter 
waar haar vriend mee bezig is geweest en besefte dat zij in feite was misbruikt met alle 
gevolgen van dien. In tekstkader 5.7 is uitgebreider ingegaan op dit geval.

Tekstkader 5.9: Ze zijn niet opgelicht en doen dus ook geen aangifte
Dat de omvang van de schade in faillissementszaken moeilijk te achterhalen was, had 
deels te maken met het feit dat sommige slachtoffers helemaal geen aangifte deden. In 
de zaak de Groenteman was bij een bank voor 160.000 euro aan ongedekte cheques 
verzilverd. Aangezien de fraudeurs het geld direct na de verzilvering hadden opgeno-
men en de bank pas na enkele dagen in de gaten kreeg dat de cheques niet gedekt wa-
ren, was het geld weg. Naar aanleiding van de praktijken van de Groenteman met be-
trekking tot ongedekte cheques en verleend krediet door de bank, was een rechercheur 
bij de accountmanager van de bank langs geweest. De accountmanager wilde niets van 
fraude weten. Volgens hem was er helemaal geen sprake van fraude maar eerder van 
kredietrisico dat een bank loopt bij het verlenen van krediet aan ondernemers. Om die 
reden deed de bank in dit geval geen aangifte.

Vrijwel alle directe slachtoffers in deze faillissementszaken waren rechtspersonen. 
Uitzonderingen zijn de zaken de Reiziger en de Coureur waarbij in de eerste instantie 
de klanten waren benadeeld. In het geval van de Reiziger zijn deze klanten gecompen-
seerd door de SGR en daarmee per saldo nauwelijks benadeeld. Sommige klanten van 
de Coureur die voor de bemiddeling bij het leasen van auto’s gebruik wilden maken 
van zijn diensten, zijn slachtoffer geworden. Ook zij zijn natuurlijke personen. In de 
overige zaken waren vrijwel alle slachtoffers rechtspersonen.

Relatie fraudeurs en slachtoffers
In dit onderzoek is ook gekeken naar de aard van de relatie tussen de fraudeur en zijn 
slachtoffers. Aangezien bij faillissementsfraude nauwelijks sprake is geweest van een 
relatie tussen de fraudeur en zijn slachtoffers vóór de aanvang van de fraude, is de 
relatie bij de aanvang van de fraude als uitgangspunt genomen. De relatie tussen de 
fraudeurs en hun slachtoffers liep in feite parallel aan de functies die deze slachtoffers 
in relatie tot de fraudeurs hebben vervuld. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de 
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relaties zoals weergegeven in tabel 5.6, namelijk de schuldeisers, de belastingdienst, de 
leveranciers van goederen en diensten, de kredietverleners en overige.

Schuldeisers zijn in alle vijftien faillissementszaken direct benadeeld. Na het faillis-
sement van een rechtspersoon waarop ze een vordering hadden, zijn zij al dan niet de 
gehele vordering kwijtgeraakt. In alle fraudezaken was sprake van schuldeisers of zijn 
deze in de loop van de fraude ontstaan. In de zaken waarbij een vennootschap juist 
omwille van de hoge schulden is overgenomen, was de schade voor deze groep slacht-
offers groot. Echter, het kan zijn dat er in de eerste instantie geen sprake was van een 
schuldeiserrelatie tussen de fraudeur en zijn slachtoffers, maar dat deze relatie is ont-
staan nadat de fraudeur goederen en of diensten heeft besteld.

Tabel 5.6: Relatie van de fraudeur met zijn slachtoffers
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de Groenteman 3 - 5 mln V X X X X X
de Kapitein 3 - 5 mln V X X X
de Architect 3 - 5 mln V X X
de Meester 1 - 2 mln V X X
de Reiziger 1 - 2 mln V X X X X X X
de Kampeerder 0,2 - 0,6 mln V X X X X X
de Jager 0,2 - 0,6 mln V X X X X X X
de Besteller 0,2 - 0,6 mln V X X X X
de Bloemist 2 - 4,5 mln S X X X X X
de Calculator 2 - 4,5 mln S X X
de Herder 2 - 4,5 mln S X X
de Opruimer 2 - 4,5 mln S X X
de Huurling 1 - 2 mln S X X
de Coureur 1 - 2 mln S X X X X X
de Bouwer 0,4 mln S X X X X X
Totaal 16 V & 12,5 S 15 14 8 7 7 5

De belastingdienst is in vrijwel alle zaken direct of indirect slachtoffer geworden. 
Slechts in de zaak de Besteller was dit slachtofferschap niet duidelijk zichtbaar. We-
derom was bij de fraudezaken waarbij rechtspersonen omwille van financiële proble-
men zijn overgenomen, de belastingdienst meestal één van de schuldeisers. Dit gold in 
nog sterkere mate voor de zaken waarbij advies is gegeven over herstructurering van de 
schulden waarbij de belastingdienst een van de grootste schuldeisers was. In de overige 
zaken werd de belastingdienst indirect slachtoffer via de verliezen die de overige 
slachtoffers hadden geleden waardoor de winst en vervolgens de belasting daarop zijn 
gedaald.
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In acht faillissementszaken zijn ook de leveranciers van goederen benadeeld. De Bou-
wer, de Kampeerder en de Besteller hadden voornamelijk bouw- en installatiemateriaal 
besteld om door te verkopen en/of in eigen bouwprojecten te gebruiken. De Jager en 
de Bloemist hebben uiteenlopende soorten goederen besteld die ze voornamelijk snel te
gelde konden maken of waar ze al een bestemming voor hadden. Zo heeft de Bloemist
het nodige interieur voor de inrichting van de bloemenzaak van zijn dochter op naam 
van de overgenomen vennootschappen besteld en uiteraard niet betaald. De Jager heeft 
via diverse tankpassen lang door kunnen tanken zonder te betalen. Ook de vele elek-
tronica en mobiele telefoons die hij had besteld, zijn nooit betaald. De Reiziger had tal 
van rekeningen van de geleverde goederen niet betaald die hij voor zijn twee reisbu-
reaus had besteld. De Coureur had met name auto’s gekocht zonder deze te betalen. 
Tot slot hadden de openstaande rekeningen van de geleverde goederen in de zaak de 
Groenteman betrekking op groente en fruit. 

Daarnaast zijn de leveranciers van diensten in zeven zaken financieel benadeeld. 
Deze rekeningen hadden voor een deel betrekking op het vervoer en/of de bezorging 
van de bestelde goederen. De Jager had ook een aantal GSM-abonnementen besteld en 
auto’s geleased. De Bouwer, de Kampeerder, en de Besteller hadden naast de niet be-
taalde transportrekeningen ook machines gehuurd die ze niet hebben teruggebracht. 
Transportbedrijven zijn mogelijk het sterkst benadeeld door de Groenteman omdat zij 
in grote delen van Europa groente en fruit hadden besteld en laten vervoeren naar Ne-
derland en/of Duitsland zonder de transportkosten te betalen. Voor de afgenomen goe-
deren en diensten gold dat de fraudeurs al een bestemming hadden voor deze bestellin-
gen vóórdat deze werden besteld.

In minimaal zeven faillissementszaken zijn ook kredietverleners, zoals de banken 
en creditcardmaatschappijen, benadeeld. Zo heeft de Bouwer een bedrag van 10.000 
euro onttrokken aan het vermogen van een vennootschap. Dat bedrag was afkomstig 
van een verkregen krediet bij een bank. De Jager had bij een bank op basis van valse 
jaarcijfers een krediet verkregen van 125.000 euro. De Kampeerder heeft diverse scha-
des bij kredietverleners veroorzaakt: twee creditcards (127.000 euro), meerdere door-
lopende kredieten (84.000 euro) en een hypotheek (180.000 euro). De Reiziger had 
twee kredieten verkregen bij twee banken voor bijna 90.000 euro. De Coureur en de 
Bloemist hadden bij een bank kredieten geregeld voor respectievelijk 210.000 en 
85.000 euro. Tot slot had de Groenteman alleen door middel van ‘niet gedekte che-
ques’ een bedrag van 160.000 euro binnengehaald bij een bank (zie tekstkader 5.9). 

Benaderen van slachtoffers
Zoals in tabel 5.7 is weergegeven, liep de wijze waarop de slachtoffers in de bestu-
deerde faillissementszaken zijn benaderd, sterk uiteen. Ondanks het feit dat deze frau-
dezaken in een zakelijke sfeer tot stand zijn gekomen, was er in zeven zaken sprake 
van een persoonlijke benadering. Zo hebben de Kapitein en de Coureur hun slachtof-
fers vrijwel alleen persoonlijk benaderd. Dat is niet verrassend omdat de slachtoffers 

142



Werkwijzen van faillissementsfraudeurs

voornamelijk klanten, leasemaatschappijen, leveranciers en kredietverleners waren met 
wie de fraudeurs persoonlijk contact onderhielden. Voor het verkrijgen van kredieten 
en/of bestellingen van goederen en diensten hebben de Bouwer, de Jager en de Bestel-
ler een deel van hun slachtoffers persoonlijk of via katvangers benaderd. De Meester
had als insolventieadviseur en de Reiziger als verkoper van reizen en vakanties recht-
streeks contact met hun klanten c.q. slachtoffers.

In vijf zaken hebben de fraudeurs gebruik gemaakt van de fax als een benaderings-
middel. Dit was met name het geval bij het plaatsen van bestellingen van goederen. 
Hiervan hebben de Bouwer, de Jager, de Besteller, de Kampeerder en de Groenteman
gebruik gemaakt. Het plaatsen van bestellingen op deze wijze kende twee voordelen: 
ten eerste diende een dergelijke (schriftelijke) bestelling als hard bewijs omdat het 
‘zwart-wit’ op papier stond en ten tweede omdat de fraudeurs hiermee de eventuele 
kritische vragen van de leveranciers konden vermijden. In het geval van de Groente-
man was deze wijze van benadering ‘extra’ handig omdat er geregeld in het buitenland 
werd besteld. De verstuurde faxberichten konden in de taal van de leverancier worden 
opgesteld. De Jager, de Kampeerder en de Groenteman hebben daarnaast ook telefo-
nisch bestellingen geplaatst. De Jager en de Kampeerder hebben veelal zelf telefonisch 
contact gezocht terwijl de Groenteman zijn medewerkers heeft laten bellen.

Tabel 5.7: Benaderingswijze van slachtoffers 
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de Jager X X X X X
de Besteller X X X
de Bouwer X X X X
de Coureur X X X
de Reiziger X X X X
de Meester X X X
de Kapitein X X X
de Opruimer X X X X
de Herder X X X X
de Calculator X X X X
de Bloemist X X X
de Architect X X X X X
de Kampeerder X X X X
de Huurling X X X
de Groenteman X X X X X
Totaal 15 10 7 5 5 4 4 3 4

Voornamelijk bij de overname van vennootschappen in financieel zwaar weer is ge-
bruik gemaakt van krantenadvertenties. Via deze advertenties is gezocht naar de eige-
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naren van dergelijke vennootschappen. De Opruimer, de Herder, de Calculator, de 
Architect en de Bloemist hebben gebruik gemaakt van deze benaderingswijze. Er werd 
aangeboden te helpen de eigenaren te verlossen van de zware schulden van hun BV’s. 
Daarbij is, voor zover bekend, nooit de indruk gewekt dat het om een frauduleuze wij-
ze van overname zou gaan. Er was altijd sprake van een notariële overdracht. In de 
zaken de Opruimer, de Architect, de Bloemist en de Huurling is veelvuldig gebruik 
gemaakt van de diensten van een BV-handelaar die altijd een groot aantal BV’s ter 
overname in voorraad had.

In minimaal vier zaken was sprake van andere benaderingswijzen dan hiervoor 
besproken. Zo kwam de Herder via mond-tot-mondreclame in contact met eigenaren 
van vennootschappen in financiële problemen. De Meester is door enkele schuldeisers 
benaderd om te helpen bedrijven-in-nood financieel gezond te maken. Het doel hiervan 
was om de vorderingen van deze groep schuldeisers veilig te stellen, hetgeen ten koste 
ging van de vorderingen van de andere schuldeisers. De Reiziger heeft ook gebruik 
gemaakt van de diensten van andere reisbureaus om de door hem aangeboden reizen te 
laten verkopen. Tot slot heeft de Groenteman door het in dienst nemen van een aantal 
mensen die de nodige talen beheersten en het jargon van groente en fruithandel kenden, 
een soort eigen callcenter opgezet om zijn slachtoffers te benaderen.

Risicobeheersing van de fraudeur
Wanneer een faillissementszaak met succes was opgezet, probeerden de fraudeurs te 
voorkomen dat de fraude werd ontdekt, zij werden achterhaald of dat het buitgemaakte 
geld werd gevonden. Afhankelijk van de vorm van misbruik hebben de (me-
de)fraudeurs hiervoor een aantal acties ondernomen. Het leeghalen van een rechtsper-
soon in het zicht van een faillissement, kwam – op de zaken de Calculator en de Mees-
ter na – in alle faillissementszaken voor (zie tabel 5.8). Een deel van het voordeel van 
de fraudeurs bestond uit het vermogen dat aan de boedel werd onttrokken. Door deze 
actie hebben de fraudeurs (een deel van) hun voordeel veiliggesteld. 

Wanneer de fraudeurs ‘klaar’ waren met een rechtspersoon, was het de bedoeling 
dat de gebruikte rechtspersoon failliet zou gaan. Het faillissement van de rechtspersoon 
was in dit geval niet meer of minder dan een punt zetten achter die fraude. Met het 
faillissement werden de sporen en bewijzen van de fraude begraven en er werd als het 
ware een muur (de curator) tussen de schuldeisers en de fraudeurs geplaatst. In alle 
vijftien bestudeerde zaken hebben de fraudeurs gebruik gemaakt van deze risicobeheer-
singsmaatregel om zich tegen de schuldeisers in te dekken.

Wanneer de misbruikte rechtspersonen failliet waren gegaan, bleken sommige frau-
deurs onvindbaar voor de curatoren. In acht faillissementszaken hebben de fraudeurs 
geprobeerd voor de schuldeisers en curatoren onvindbaar te blijven. In de zaken de 
Opruimer, de Bouwer, de Herder, de Bloemist en de Huurling maakte deze onvind-
baarheid deel uit van hun taak als fraudeur c.q. katvanger. Daarentegen hebben de Ja-
ger, de Kampeerder en de Groenteman van begin af aan geprobeerd door het gebruik 
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van katvangers onvindbaar te blijven. Sterker nog, zij hebben geprobeerd te voorkomen 
dat de schuldeisers doorhadden dat zij achter de fraude zaten.

Mocht het de fraudeurs niet zijn gelukt om onvindbaar te blijven, hebben ze op 
grote schaal de administratie van de failliete vennootschappen kwijt gemaakt om zo 
zand in de ogen van de curator te strooien. Zonder een degelijke administratie, zijn de 
curatoren er niet in geslaagd een goede reconstructie van de stand van de zaken vanaf 
het moment van de overname tot het faillissement te maken. In de zaken de Opruimer,
de Bouwer, de Jager, de Herder, de Kampeerder, de Bloemist, de Groenteman, de 
Architect, de Besteller en de Huurling is sprake geweest van het kwijtmaken van de 
administratie door de fraudeurs of hun katvangers.

Tabel 5.8: Risicobeheersing van faillissementsfraudeurs
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de Kampeerder X X X X X
de Groenteman X X X X X X X
de Opruimer X X X X
de Bouwer X X X X X
de Jager X X X X
de Herder X X X X
de Bloemist X X X X
de Huurling X X X X
de Architect X X X X X X
de Besteller X X X X
de Kapitein X X X
de Reiziger X X X
de Coureur X X X
de Calculator X X
de Meester X X X
Totaal 15 13 11 8 6 5 3

Het wegsluizen van buitgemaakte gelden als een van de laatste risicobeheersingsmaat-
regelen is toegepast om het voordeel voor de fraudeurs veilig te stellen. In de zaken de 
Kapitein, de Kampeerder, de Architect, de Reiziger en de Groenteman hebben de frau-
deurs op deze manier geprobeerd (een deel van) het buitgemaakte geld veilig te stellen 
(zie 5.4.1 Geld overgehouden). Bij de categorie overige kwamen andere maatregelen 
voor die de fraudeurs in het kader van hun risicobeheersing hebben toegepast. Zo heeft 
de Architect de zetels van de door hem overgenomen vennootschappen naar Duitsland 
of België verhuisd zodat het voor de schuldeisers moeilijk zo niet onmogelijk zou wor-
den om verhaal te halen. Zoals de Architect het zag, was het de schuld van de schuldei-
sers dat ze afhaakten op het moment dat de zetel van een bedrijf naar het buitenland 
was verhuisd. 
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Daarentegen ging de Meester er steeds vanuit dat wat hij gedaan had volledig legaal 
zou zijn. Daarom heeft hij niet meer gedaan dan zijn deel van de opbrengsten in zijn 
eigen bedrijf laten stromen. De Groenteman en zijn medefraudeurs hebben door tel-
kens te wisselen van personeel geprobeerd geen sporen achter te laten en hun fraude 
verborgen te houden. Het personeel was voornamelijk ingezet om inkopen op krediet te
regelen. De Groenteman en zijn medefraudeurs hebben geprobeerd de argwaan bij het 
personeel te verkleinen door hen te ontslaan en te voorkomen dat de schuldeisers aan 
de bel zouden trekken. Dit heeft goed gewerkt totdat één van de medewerkers een mel-
ding deed van de praktijken van de Groenteman. Tot slot hebben de fraudeurs in de 
zaken de Bouwer, de Architect, de Coureur, de Groenteman en de Besteller geweld 
gebruikt of daarmee gedreigd om fraude ongestoord te kunnen uitvoeren. In tekstkader 
5.10 wordt nader ingegaan op deze risicobeheersingsmaatregel.

Tekstkader 5.10: Bedreiging en geweld is een optie
Het toepassen van geweld en/of bedreiging door faillissementsfraudeurs kwam in meer-
dere bestudeerde zaken voor. Deze mogelijkheid kwam ter sprake als de fraude werd 
belemmerd of als er financiële onenigheden ontstonden. Zo heeft de Architect mensen 
bedreigd en/of geïntimideerd. Onder deze groep vielen een ‘lastige’ curator en een 
voormalige eigenaar van een vennootschap die moeilijk deed. Uit tapgesprekken is ge-
bleken dat ook de Coureur is bedreigd door de Architect. Hij had schulden bij de Archi-
tect en moest snel met auto’s komen, anders zouden de jongens worden ingeschakeld 
die het geld altijd geïnd kregen. In een afgetapt telefoongesprek zegt de Architect tegen 
de Coureur onder andere: ‘Want anders draai ik echt vanavond je kop eraf. Een advo-
caat heb ik niet nodig hoor. Ik heb een “9 millimeter”.’ 
In de zaak de Bouwer is een leverancier door een ‘onbekend persoon’ gebeld en deze 
leverancier kreeg kort te horen: ‘Stoppen. Nu is het afgelopen. Geen brieven of advo-
caat meer. Anders weten we je te vinden.’ Daarna is de verbinding verbroken. 
Wanneer een afnemer weigerde te betalen, werd de Groenteman erg kwaad. In een tele-
foongesprek gaf de Groenteman zijn vader (medefraudeur) en een derde de opdracht 
om de afnemer een lesje te leren. Ze mochten indien nodig hem ‘afmaken’ en de Groen-
teman vertelde bereid te zijn de schuld op zich te nemen en de straf uit te zitten. 

Risico verlies sociale relaties
Zoals reeds besproken, konden de fraudeur en zijn slachtoffers in de bestudeerde fail-
lissementszaken elkaar zakelijk kennen of juist onbekenden voor elkaar zijn. Wanneer 
de fraudeur en zijn slachtoffers elkaar vóór de totstandkoming van de fraude kenden, 
bracht dit een extra risico voor de fraudeur met zich mee. Afhankelijk van de relatie 
van de fraudeur met zijn slachtoffers waren er twee soorten risico’s te onderscheiden. 
Het eerste betrof het risico van het verlies van sociale relaties. Dit risico was in de be-
studeerde faillissementszaken nihil omdat de fraudeur en zijn slachtoffers elkaar privé 
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niet kenden. Het tweede risico betrof het verlies van de zakelijke relaties. Van dit risico 
was sprake wanneer de fraudeur zijn klanten slachtoffer maakte van zijn fraude. 

Zoals in tabel 5.7 weergegeven was in tien zaken sprake van een zakelijke relatie. 
Het was niet mogelijk om bij iedere zakelijke relatie uit te maken of de relatie vóór of 
tijdens de uitvoering van de fraude tot stand was gekomen. Zo was er sprake van een
zakelijke relatie in de fraudezaken waarbij de kredietverleners, leveranciers, en/of klan-
ten zijn benadeeld. Zie tabel 5.6 voor een uitgebreidere splitsing van de relatie van de 
fraudeurs met hun slachtoffers. In de zaken de Opruimer, de Herder, de Calculator, de 
Architect en de Huurling was er geen sprake van een relatie met de slachtoffers. 

Het derde en het laatste risico betrof de situatie waarin de fraudeurs voor hen onbe-
kende mensen slachtoffer hadden gemaakt. Bij deze categorie was het risico het laagst 
omdat er helemaal geen sprake was van verlies van sociale relaties, tenzij de fraude via 
de media of anderszins in de omgeving van de fraudeur bekend werd. Bij de vijftien 
bestudeerde faillissementszaken was echter – bij de aanvang van fraude – geen sprake 
geweest van een relatie tussen de fraudeur en zijn slachtoffers. In elf zaken is in de 
loop van de totstandkoming en uitvoering van de fraude wel een zakelijke relatie ont-
staan die op initiatief van de fraudeurs is ontstaan. Deze relatie is enkel bedoeld ge-
weest om financieel voordeel te realiseren.

5.3.3 Ontdekking van de fraude

Met de ontdekking van de fraude in de vijftien bestudeerde faillissementszaken wordt 
bedoeld de wijze van ‘de afsluiting’ of ‘de afronding’ van de fraude. Ongeacht de wijze 
van de ontdekking van de fraude is door de strafrechtelijke vervolging van de fraudeurs 
en het faillissement (of een reeks van faillissementen) van de betrokken rechtspersonen 
waarmee gefraudeerd is, een einde gekomen aan deze fraudezaken. Daarmee is overi-
gens niet gezegd dat de strafrechtelijke afhandeling van de zaak onherroepelijk was. 
Naast de mogelijke beroepsprocedures die er konden lopen, kon het zijn dat er naar 
aanleiding van deze strafrechtelijke veroordelingen ook ontnemingszaken tegen de
(mede)fraudeur liepen. In vijf faillissementsfraudezaken was sprake van een (mogelij-
ke) ontnemingszaak tegen de fraudeurs.

Evenals bij de beleggingsfraudezaken wordt ook bij de faillissementszaken onder-
scheid gemaakt tussen de gewaarwording van de slachtoffers, de wijze van de ontdek-
king van de fraude en de aanleiding van het strafrechtelijke onderzoek. Deze drie ont-
dekkingswijzen zijn in tabel 5.9 weergegeven. De zaak de Opruimer is de enige zaak 
waarin de gewaarwording van slachtoffers, de wijze van de ontdekking en de aanlei-
ding van het strafrechtelijke onderzoek dezelfde waren. Zo heeft de curator de fraude in 
deze zaak ontdekt, heeft hij de benadeelden via een bericht laten weten dat zij slachtof-
fers zijn geworden en gaf de aangifte van de curator de aanleiding tot het strafrechtelij-
ke onderzoek.
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Gewaarwording van slachtoffers
In veertien zaken beseften de slachtoffers opgelicht te zijn doordat de betalingen van 
rekeningen uitbleven, de zaak failliet ging, goederen weg waren of de fraudeurs niet 
meer bereikbaar waren. Zie tabel 5.9 voor een volledig overzicht van de gewaarwor-
ding van de slachtoffers. In de zaken de Groenteman, de Besteller en de Huurling
kwamen de slachtoffers erachter dat ze benadeeld zijn enkel doordat de betalingen van 
de rekeningen uitbleven. Een combinatie van het uitblijven van de betaling van de 
rekeningen en het faillissement van de rechtspersonen leidde in de zaken de Herder, de 
Kampeerder, de Calculator, de Architect, de Meester en de Bloemist tot een besef 
fraude bij de slachtoffers. 

Tabel 5.9: Gewaarwording, ontdekking en aanleiding strafrechtelijk onderzoek

Zaak Gewaarwording door

Ontdekking

Aanleiding strafrechte-
lijk onderzoek
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de Kapitein Uitblijven betalingen en goederen weg X X Aangifte curator
de Bouwer Uitbl. betaling en fraud. onbereikbaar X X Aangifte curator
de Kampeerder Uitblijven betaling en faillissement X X Aang. c. en benadeelden
de Calculator Uitbl. aflossing schulden en failliss. X X Media-aandacht
de Coureur Auto’s weg, uitblijven betalingen X X Aang. curator lease.mij.
de Architect Uitblijven betalingen, faillissement X X Aang. c., belastingdienst
de Opruimer Bericht curator X Aangifte curator
de Herder Uitbl. aflossing schulden en failliss. X Aangifte curator
de Reiziger Faillissement X Aangifte curator
de Bloemist Uitblijven betalingen, faillissement X Aangifte curator
de Huurling Uitblijven betaling X Zaak Bloemist en aang. c.
de Jager Uitbl. betaling, onterechte bestellingen X Aangifte benadeelden
de Besteller Uitblijven betaling X Aangiftes benadeelden
de Groenteman Uitblijven betaling rekening X Aang. benad., ex-werknr.
de Meester Uitblijven betalingen, faillissement X Aang. c., belastingdienst
Totaal NVT 11 7 3 NVT

De fraude in de zaak de Reiziger werd door de slachtoffers opgemerkt door het faillis-
sement van de reisbureaus van de fraudeur. Het uitblijven van de betalingen in combi-
natie met de verdwijning van goederen en auto’s leidde tot gewaarwording van de 
slachtoffers in de zaken de Kapitein en de Coureur. Slachtoffers in de zaken de Bouwer
en de Jager kwam achter de fraude door het uitblijven van betalingen in combinatie 
met onbereikbaarheid van de fraudeurs onderscheidenlijk het opmerken van de onte-
rechte bestellingen.
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Wie heeft de fraude ontdekt?
De fraude in elf zaken is (mede) door de curatoren ontdekt. Uitzonderingen waren de 
zaken de Jager, de Meester, de Groenteman en de Besteller. In vijf van de elf zaken die 
(mede) door de curatoren zijn ontdekt, hebben ook de benadeelden in de gaten gekre-
gen dat ze slachtoffer waren geworden van de fraude. Dat zijn de zaken de Kapitein, de 
Bouwer, de Kampeerder, de Calculator en de Coureur. In de zaken de Jager en de 
Besteller is de fraude enkel en alleen door de slachtoffers zelf opgemerkt. De zaak de 
Architect is mede door een onderzoek van de belastingdienst naar aanleiding van de 
fiscale financiële benadeling door een aantal rechtspersonen aan het licht gekomen. De 
zaak de Meester is uitsluitend ontdekt doordat de belastingdienst een onderzoek was 
gestart naar aanleiding van zeven faillissementen waar de Meester bij betrokken was. 
De fraude in de zaak de Groenteman werd ontdekt doordat een ex-medewerker van de 
Groenteman bij de politie aan de bel heeft getrokken.

Aanleiding strafrechtelijk onderzoek
De aangiftes van de curatoren waren de aanleiding van strafrechtelijke onderzoeken in 
de zaken de Opruimer, de Kapitein, de Bouwer, de Herder, de Reiziger, de Coureur en 
de Bloemist. In de zaken de Kampeerder, de Architect en de Meester was de aanleiding 
daartoe mede de aangifte van de curatoren. In de zaken de Architect en de Meester
waren naast de aangiftes van de curatoren ook de aangiftes van de belastingdienst de 
aanleiding van het onderzoek. Het strafrechtelijke onderzoek in de zaak de Calculator
is echter naar aanleiding van de vele media-aandacht (zowel in dagbladen als op TV) 
gestart. De aangiftes van de benadeelden in de zaken de Jager en de Besteller waren de 
aanleiding van het strafrechtelijke onderzoek. De zaak de Groenteman is naar aanlei-
ding van de aangiftes van de benadeelden en meldingen van een ex-medewerker straf-
rechtelijk opgepakt. Tot slot waren de aangiftes van de curator samen met het straf-
rechtelijke onderzoek naar de zaak de Bloemist de aanleiding voor het onderzoek in de 
zaak de Huurling, hij was zogenaamd ‘in beeld’.

Gevolgen ontdekking fraude voor de fraudeur
De fraudeurs in de vijftien bestudeerde faillissementszaken zijn vervolgd en in ieder 
geval in eerste aanleg veroordeeld. De opgelegde gevangenisstraffen in eerste aanleg 
liepen uiteen van tien maanden (waarvan drie maanden voorwaardelijk) voor de Bou-
wer en de Huurling tot 50 maanden onvoorwaardelijk in de zaken de Calculator en de 
Bloemist. Naast de veroordeling zijn de rechtspersonen waarmee de fraudeurs hun 
slachtoffers hebben gemaakt, failliet gegaan. Aangezien de fraudeurs en slachtoffers 
elkaar privé niet kenden, heeft de ontdekking van de fraude in geen van de gevallen tot 
verlies van sociale relaties geleid. Enkel in het geval van de Meester hebben de ont-
dekking van de fraude en zijn veroordeling tot een scheiding geleid.
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5.4 Naspeurbaarheid van de opbrengsten van faillissementsfraude

In hoeverre het te achterhalen was wat de faillissementsfraudeurs met de buitgemaakte 
gelden hebben gedaan, waaraan en op welke wijze zij deze hebben uitgegeven, wordt 
in deze paragraaf uiteengezet. Wanneer het geld niet naspeurbaar is, wordt aangeno-
men dat het geld is weggesluisd of anderszins buiten zicht van de benadeelden, de 
curatoren en/of de opsporingsdiensten is gehouden om er op een geschikt moment 
gebruik van te maken. Indien wel naspeurbaar, wordt nagegaan hoe en waarom het 
geld is uitgegeven en of deze uitgaven voor de directe omgeving van de fraudeurs 
zichtbaar of juist niet zichtbaar geweest. 

5.4.1 Wijze van besteding van het geld 

In de faillissementszaken de Kampeerder en de Meester was de bestemming van het 
geld (vrijwel) geheel naspeurbaar en kon met redelijke zekerheid worden bepaald waar 
het heen is gegaan. De Kampeerder heeft het buitgemaakte geld gebruikt om, naast het 
bekostigen van zijn levensonderhoud en de nodige luxe, de aankoop en verbouwing 
van een camping c.q. recreatiecentrum in Frankrijk mee te financieren. Hij heeft dan 
ook het leeuwendeel van het geld in dit project gestoken of gereserveerd om hierin te 
investeren. Waar de rest van het geld aan is uitgegeven, wordt hierna besproken. De 
tweede zaak waarin de bestemming van het geld vastgesteld kon worden, betrof de 
zaak de Meester. Aangezien hij ervan overtuigd was dat hij binnen de grenzen van de 
wet opereerde, heeft hij de opbrengsten van de fraude zijn bedrijf binnen laten stromen.

Het buitgemaakte geld in de zaak de Groenteman was helemaal niet naspeurbaar. 
Hij heeft zijn opbrengsten contant ontvangen van de Duitse groenten- en fruitgroothan-
delaar zonder dat duidelijk was waar deze gelden gebleven zijn. Bij de rechercheurs 
bestaat een sterk vermoeden dat al het buitgemaakte geld naar Turkije is weggesluisd. 
In de overige twaalf zaken is een deel van het buitgemaakte geld werkelijk verdwenen 
en was onbekend waar dat deel het geld was gebleven. In deze zaken hebben de frau-
deurs geweigerd of waren zij niet in staat om aan te geven waar het geld was gebleven. 
Het is aannemelijk dat in ieder geval vier van deze fraudeurs (een deel van) het geld 
‘ergens’ hebben geparkeerd als appeltje voor de dorst. Dit betreft de zaken de Kapitein,
de Calculator, de Architect, en de Reiziger.

In de overige acht zaken waarin de bestemming van slechts een deel van het geld is 
achterhaald, zijn er twee mogelijkheden: ten eerste hebben de fraudeurs gezien hun 
werkelijke rol als katvanger slechts een klein deel van het geld ontvangen en is de rest 
naar mensen gegaan die geen onderwerp van het strafrechtelijke onderzoek zijn ge-
weest. Dit was het geval in de zaken de Opruimer, de Bouwer, de Herder, de Coureur,
de Bloemist en de Huurling. De tweede mogelijkheid, die betrekking heeft op de zaken 
de Jager en de Besteller, heeft te maken met de chaotische toestand die deze twee heb-

150



Werkwijzen van faillissementsfraudeurs

ben gecreëerd waarbij ook zijzelf het zicht op het geld kwijt zijn geraakt. Zie voor een 
voorbeeld van het bestedingsgedrag van de Jager het tekstkader 5.11. 

Tekstkader 5.11: Uitgaven aan verslavingen en vermaak
De Jager was drugs- en gokverslaafd en gaf daarnaast veel geld uit aan zijn vriendin-
nen als tegenprestatie voor de verleende seksuele diensten. In een telefoongesprek werd 
zijn zus nijdig op hem omdat hij zoveel aan zijn vriendinnen had uitgegeven. Zo had hij 
in één week 60.000 euro uitgegeven, waaronder 20.000 euro aan het gebit van één van 
zijn vriendinnen. Daarom vond zijn zus dat zijn bestedingsgedrag moest veranderen. 
Ook de Bloemist hield er meerdere vriendinnen op na met wie hij een (seksuele) relatie 
had. Hij zorgde goed voor zijn vriendinnen zowel financieel als materieel door hun bij-
voorbeeld TV’s, onttrokken aan de boedel cadeau te geven. 

Zichtbare of niet-zichtbare besteding
De fraudezaak van de Meester is de enige waarin het buitgemaakte geld vrijwel geheel 
op een zichtbare wijze is uitgegeven. Hij maakte geen geheim van de herkomst en/of 
uitgave waardoor het voor zijn directe omgeving zichtbaar was waaraan het geld werd 
uitgegeven. In de faillissementszaken de Reiziger en de Groenteman is de uitgave van 
het geld voor het grootste deel niet-zichtbaar geweest. In deze zaken hebben de frau-
deurs geprobeerd verborgen te houden of en waaraan het geld is uitgegeven. In de ove-
rige 12 zaken is sprake van een combinatie van zichtbare en niet-zichtbare uitgave van 
het geld. Wanneer het geld of een deel daarvan op een zichtbare manier is uitgegeven, 
er een onderscheid kan worden gemaakt tussen drie bestemmingen, namelijk maat-
schappelijke activiteiten, luxe en eigen levensonderhoud (zie tabel 5.10). In deze groep 
van fraudeurs was de Bloemist de enige die een deel van het buitgemaakte geld aan 
maatschappelijke activiteiten heeft uitgegeven. De Bloemist zat in het bestuur van de 
lokale sportvereniging en heeft een deel van de opbrengst aan de sponsoring van het 
lokale team uitgegeven. De uitgave aan deze maatschappelijke activiteit was zichtbaar 
voor de omgeving van de fraudeur, hetgeen ook de bedoeling was: indruk maken op 
zijn directe omgeving. Hij heeft mede door deze sponsoring veel respect genoten van 
zijn directe omgeving. 

In acht faillissementszaken kwamen uitgaven aan luxe voor. De Kapitein reed in 
een luxe auto, had een grote villa en een speedboot. Daarnaast organiseerde hij graag 
luxe (seks)feestjes samen met zijn vrienden. Ook de Jager reed graag in dure auto’s die 
hij had geleased. De Kampeerder heeft een deel van het geld uitgegeven aan een dure 
camper, een auto en een groot huis in Frankrijk. De Calculator stond bekend als de 
charmante levensgenieter. Hij hield van alles waarmee hij van het leven kon genieten 
en daar hoorde ook een luxe auto bij. De Architect financierde onder meer de paarden-
fokkerij en de paardenhandel van zijn vriendin. De Meester leefde luxe van de op-
brengsten van de fraude: luxe auto en riante woning. De zichtbare luxe uitgaven van de 
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Coureur hadden betrekking op auto’s en die van de Bloemist op zowel auto’s als op 
zijn boot.

In alle vijftien faillissementszaken hebben de daders een deel van het geld gebruikt 
voor hun levensonderhoud. De Jager, de Herder en de Groenteman hebben deze uitga-
ven aan levensonderhoud niet-zichtbaar gehouden omdat zij ten tijde van hun fraude 
een bijstandsuitkering ontvingen. Een zichtbare uitgave zou mogelijk tot een stopzet-
ting van de bijstandsuitkering leiden.

Geld overgehouden
Er zijn er sterke aanwijzingen dat sommige fraudeurs – naast de hiervoor besproken 
zichtbare en niet-zichtbare uitgaven – een deel van het geld ‘ergens’ hebben geparkeerd 
om er later van te profiteren. Uit de gesprekken met de betrokken rechercheurs en voor 
zover mogelijk uit de beschikbare berekeningen is gebleken dat in zeven zaken een 
deel van het geld is ‘verdwenen’ (tabel 5.10). Vanzelfsprekend wilden de fraudeurs 
over de werkelijke bestemming van dit deel van het geld niets verklaren of gaven zij 
een niet aannemelijke verklaring. Daarom wordt aangenomen dat deze groep fraudeurs, 
na de ontdekking van de fraude, er geld aan hebben overgehouden. 

Tabel 5.10: Het geld: traceerbaarheid en wijze van uitgave

Zaak Geld 
traceerbaar

Zichtbaar Niet-zichtbaar
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overgehouden
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de Meester X X X X X
de Kampeerder X X X X X X
de Kapitein Deels X X X X X
de Architect Deels X X X X
de Reiziger Deels X X X
de Jager Deels X X X
de Besteller Deels X X
de Bloemist Deels X X X X
de Calculator Deels X X X X X
de Herder Deels X
de Opruimer Deels X X
de Huurling Deels X X
de Coureur Deels X X X X
de Bouwer Deels X X
de Groenteman Niet X X
Totaal NVT 1 8 12 5 15 7

De Kapitein heeft een deel van het geld veiliggesteld door een huis, een auto en een 
speedboot op naam van zijn vrouw te zetten. Hij heeft mogelijk ook geld overgehouden 
dat hij contant in bezit had of heeft opgenomen. Een deel van de contante opnames van 
de Kampeerder is meegegaan naar Frankrijk: die heeft hij aan zijn huis en zijn camping 
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uitgegeven. Hij heeft ook een huis in Nederland op naam van zijn vrouw gezet dat 
gedeeltelijk met ‘eigen middelen’ is gefinancierd. Aangezien hij geen andere inkom-
sten had, kan het niet anders zijn dan dat deze ‘eigen middelen’ afkomstig waren uit de 
opbrengsten van de fraude. Het was duidelijk dat zijn scheiding van zijn vrouw slechts 
schijn was. Zij speelde namelijk ook een rol bij de uitvoering van de fraude. Van de 
opbrengsten van de Architect zat mogelijk een deel in het huis waarin zijn vriendin 
woont en mogelijk op een van zijn bankrekeningen in Zwitserland en/of Luxemburg. 
De Meester heeft een deel van zijn vastgoed op de naam van zijn inmiddels ex-vrouw 
gezet. Vrijwel het totale bedrag van de fraude in de zaak de Reiziger is door hem naar 
Turkije gebracht. Daar heeft hij een recreatief appartementencomplex van gekocht. Tot 
slot bestond een sterk vermoeden dat de Groenteman en zijn medefraudeurs hun buit 
naar Turkije hebben weggesluisd.

Een deel van het geld dat bij de fraudeur is terecht gekomen, is in de vorm van sala-
rissen en/of andere onkostenvergoedingen ontvangen. In negen faillissementszaken 
hebben de fraudeurs van het buitgemaakte geld zichzelf deze vergoedingen gegeven. 
Dit betreft veelal zaken waarin of naast de frauduleuze activiteiten sprake is geweest 
van enige vorm van bedrijvigheid – zoals bij de Kapitein, de Calculator, de Meester,
de Reiziger en de Coureur – of dat deze betalingen deel hebben uitgemaakt van een 
witwasconstructie zoals bij de Jager, de Kampeerder, de Architect en de Groenteman.

5.4.2 Besteding van het geld

Voor zover het buitgemaakte geld is uitgegeven, is onderscheid gemaakt tussen ener-
zijds de uitgave van het geld door de fraudeurs aan zichzelf en anderzijds de uitgave 
aan anderen: medefraudeurs, familieleden van de fraudeurs en maatschappelijke activi-
teiten. Hieronder wordt weergegeven waaraan het geld is uitgegeven.

Uitgegeven aan zichzelf
In alle bestudeerde faillissementszaken gaven de daders een deel van het geld (zicht-
baar en niet-zichtbaar) uit aan eigen levensonderhoud. Acht fraudeurs hebben een deel 
van het geld aan (zichtbare en/of niet-zichtbare) luxe uitgegeven. Zoals in tabel 5.11 is 
weergegeven, kon naast levensonderhoud en luxe een aantal andere bestedingscatego-
rieën aan de fraudeur zelf worden onderscheiden, namelijk uitgaven aan: gokken, 
drugs, alcohol en seks. 

Uitgaven ten behoeve van het levensonderhoud van de fraudeur kwamen in alle 
fraudezaken voor. Deze uitgaven liepen uiteen van het betalen van de dagelijkse bood-
schappen tot aanschaf van een niet te dure leaseauto. Fraudeurs die naast de ‘inkomsten 
uit het misbruik’ geen andere bronnen van inkomsten hadden, hebben hun dagelijkse 
uitgaven vrijwel geheel met de opbrengst van de fraude bekostigd. De Opruimer, de 
Bouwer, de Calculator, de Architect, de Meester, de Bloemist, de Besteller en de Huur-
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ling behoren tot deze categorie. Voor de Jager, de Herder en de Groenteman gold dat 
zij naast hun ‘inkomsten uit het misbruik’ ook een bijstandsuitkering ontvingen. Vier 
fraudeurs hebben de opbrengsten uit de fraude nodig gehad om hun noodzakelijke 
levensonderhoudskosten (zie tabel 5.11) van te betalen. Deze vier hebben overigens 
geheel of gedeeltelijk slechts als katvanger gefungeerd bij de faillissementszaken.

Tabel 5.11: Uitgave geld aan de fraudeur zelf en aan zijn onderneming
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Besteding aan fraudeur Besteding aan onderneming
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de Architect X X X
de Bloemist X X X X
de Calculator X X X X X
de Coureur X X X X X X X X
de Jager X X X X X
de Kampeerder X X X
de Kapitein X X X X X X X
de Meester X X X X
de Besteller X X X X X
de Bouwer (X)
de Groenteman X X
de Herder (X)
de Huurling (X)
de Opruimer (X)
de Reiziger X X X X X
Totaal 8 4 4 4 3 15 7 5 5

* (X) heeft betrekking op uitgaven ten behoeve van noodzakelijk levensonderhoud

Een aantal fraudeurs heeft een deel van het buitgemaakte geld uitgegeven aan goederen 
en diensten die als vermaak en/of verslaving kunnen worden aangemerkt. Van de Ja-
ger, de Kapitein, de Reiziger en de Groenteman is bekend dat zij regelmatig hebben 
gegokt. Of sprake was van een gokverslaving is moeilijk te zeggen. Van de Reiziger,
de Coureur, de Bloemist en de Besteller is bekend dat zij een drankprobleem hadden en 
een deel van het geld hieraan hebben uitgegeven. De Jager, de Kapitein, de Coureur en 
de Bloemist hebben relatief veel geld uitgegeven aan seks. Zo organiseerde de Kapitein
geregeld luxe seksfeestjes en indien gewenst bestelde hij er ook escortdames. De Ja-
ger, de Bloemist en de Coureur onderhielden hun vriendinnen goed om verzekerd te 
zijn van hun seksuele diensten. Zie tekstkader 5.11 voor een voorbeeld van deze ‘on-
derhoudskosten’. Wat betreft de uitgaven aan drugsverslaving: voor zover bekend, 
hebben de Jager, de Coureur en de Besteller er betrekkelijk veel geld aan uitgegeven. 
Het was bekend dat zij op regelmatige basis drugs gebruikten.
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Uitgegeven aan onderneming fraudeur
Een deel van het buitgemaakte geld is naast de hierboven genoemde categorieën ook 
uitgegeven aan de onderneming(en) van de fraudeurs. Zoals in tabel 5.11 is weergege-
ven hebben de fraudeurs in acht faillissementszaken een deel van de opbrengst van de 
fraude aan hun onderneming(en) uitgegeven. Een fraudeur kon meerdere doelen na-
streven als hij een deel van het geld aan zijn onderneming(en) had uitgegeven. Hieron-
der worden drie doelen besproken.

Het eerste doel betreft het draaiende houden van een (aanvankelijk) slecht lopende 
onderneming of een onderneming die geheel draait op de activiteiten die ook deel uit-
maken van de frauduleuze activiteiten van de fraudeur. Bij tegenvallende resultaten als 
gevolg van de normale bedrijfsvoering, kan de fraudeur proberen door inzet van de uit 
fraude afkomstige gelden de zaak draaiende houden. Dit kan zelfs ook als het relatief 
goed gaat met de zaak maar wanneer de fraudeur vindt dat het nog beter kan en moet. 
Zoals uit tabel 5.11 lijkt, is in drie faillissementszaken een deel van het geld met dit 
doel naar de onderneming(en) van de fraudeurs gegaan. Hiervan was sprake in de za-
ken de Calculator, de Coureur, de Kampeerder, de Kapitein en de Meester. Mogelijk 
zijn deze uitgaven gedeeltelijk gedaan om de salarissen aan de fraudeur en medefrau-
deurs te kunnen uitbetalen.

Het tweede doel om geld aan de ondernemingen van de fraudeur uit te geven, is het 
winnen van het vertrouwen van de leveranciers, klanten en/of opdrachtgevers. De frau-
deur wil hiermee uitstralen dat hij een geslaagde zakenman is wiens zaken goed lopen 
en dat de betrokken ondernemingen in staat zijn de (nog te maken) schulden terug te 
betalen. De kans dat een leverancier of opdrachtgever op krediet zaken doet met een 
niet goed draaiende onderneming of een zichtbaar niet geslaagde zakenman is immers 
klein. Hiermee wil de misbruiker niet alleen laten zien dat hij succesvol is, maar hij wil 
ook zichtbaar maken dat het goed gaat met zijn onderneming(en), vandaar ook dat hij 
bereid is een deel van het geld hieraan te uitgeven. De uitgaven aan de ondernemingen 
van de fraudeurs in tien fraudezaken kunnen worden aangemerkt als uitgaven als on-
derdeel van de modus operandi om het vertrouwen van de leveranciers, klanten en/of 
opdrachtgevers te winnen. Deze uitgaven lopen uiteen van het in dienst hebben van 
mensen tot statige kantoorpanden en luxe auto’s.

Het derde doel betreft uitgave van het geld aan ondernemingen van de fraudeurs om 
hiermee (een deel van) het buitgemaakte geld wit te wassen of veilig te stellen. De 
Kapitein, de Calculator, de Architect, de Meester, de Reiziger, de Coureur en de Be-
steller hebben hun ondernemingen gebruikt of zelfs opgericht om daarmee het buitge-
maakte geld wit te wassen. 

Profiteurs van de fraude
In geen van de vijftien bestudeerde faillissementszaken is de fraudeur de enige die van 
de fraude heeft geprofiteerd. Een deel van deze gelden is direct of indirect bij meerdere 
mensen terechtgekomen. Niet allen die uit de fraude voordeel trokken, waren op dat 
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ogenblik op de hoogte geweest van de aard van de feiten die dit mogelijk maakten. 
Toch hebben deze profiteurs van de fraude op het moment dat de fraude boven water 
kwam, kunnen (in)zien dat het geld met fraude was verkregen. Naast de fraudeurs
hebben ook medefraudeurs, familie van de fraudeur, BV-handelaren en voormalige 
eigenaren van de vennootschappen financieel van de fraude geprofiteerd. In twaalf 
faillissementszaken hebben medefraudeurs financieel geprofiteerd van de fraude. In de 
overige drie zaken (de Opruimer, de Reiziger en de Huurling) kon er, zoals reeds in dit 
hoofdstuk is besproken, niet worden gesproken van medefraudeurs. Wat de familiele-
den van de fraudeurs betreft hebben zij in minimaal tien fraudezaken profijt gehad van 
de fraude. Maar naast de Opruimer hebben ook de Jager, de Bouwer, de Herder en de 
Besteller niet of nauwelijks geld uitgegeven aan hun families. In de overige zaken heb-
ben de families van de fraudeurs uitgaven met betrekking tot levensonderhoud, vakan-
ties, auto’s en onderdak bekostigd met geld uit de fraudes.

Bij de zaken de Opruimer, de Calculator, de Architect en de Bloemist was minimaal 
één BV-handelaar betrokken. De betrokkenheid van deze BV-handelaar en het feit dat 
de fraudeurs en medefraudeurs elkaar kenden, verbonden deze zaken met elkaar. De
BV-handelaar heeft in deze vier zaken financieel geprofiteerd van de fraude. Het voor-
deel van deze BV-handelaar werd door de rechercheurs groter geschat dan die van 
bijvoorbeeld de Opruimer en de Huurling die in feite als katvangers hebben gefun-
geerd.

Tot slot hebben de voormalige eigenaren van de vennootschappen die door de frau-
deurs zijn overgenomen financieel van de fraude geprofiteerd. Zij zijn op een relatief 
eenvoudige wijze ‘verlost’ van de zware last van hun bedrijven met hoge schulden. 
Hiervoor zijn ze overigens, op het geval van een voormalige eigenaar in de zaak de 
Herder na, altijd buiten schot gebleven. Deze voormalige eigenaar heeft voor zijn rol 
bij een overname en faillissement van zijn vennootschap in de zaak de Herder een 
taakstraf gekregen (zie tekstkader 5.6). In de zaken de Opruimer, de Bouwer, de Her-
der, de Calculator, de Architect, de Meester, de Bloemist en de Huurling hebben de 
voormalige eigenaren profijt gehad van de fraude. Zoals reeds besproken, was het niet 
duidelijk in hoeverre deze voormalige eigenaren op de hoogte waren van de frauduleu-
ze bedoelingen van de fraudeurs.

Hoewel eventuele medewerkers (van de ondernemingen) van de fraudeurs en in het 
geval van de Reiziger enkele reisbureaus die als tussenpersonen de reizen hebben ver-
kocht, een deel van het geld hebben meegekregen, zijn deze niet verder besproken. Het 
spreekt voor zich dat voor zover van toepassing een deel van het geld in de vorm van 
salaris (aan medewerkers) en provisie (aan tussenpersonen) bij deze groep is terechtge-
komen. 
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5.5 Besluit

Om een zo goed en volledig mogelijk beeld te schetsen van de fraudezaken, de erbij 
betrokkenen actoren en de werkwijze van de fraudeurs zijn in dit hoofdstuk de bevin-
dingen van de empirie over faillissementsfraude besproken. Gebleken is dat de vorm 
van misbruik in deze zaken sterk uiteenloopt. Dit gold ook voor de slachtoffers, de 
fraudeurs, hun leeftijden, achtergronden, omvang van de fraude/schade enzovoort. Kort 
samengevat is in dit hoofdstuk het onderstaande naar voren gekomen.

Fraudezaken
In tegenstelling tot de beleggingsfraudezaken is het bij faillissementszaken niet gelukt 
om tot een eenduidige berekening van de omvang van de schade en/of fraude voor alle 
fraudezaken te komen. De veroorzaakte schade voor slachtoffers liep uiteen van onge-
veer 400.000 euro (de Bouwer) tot ergens tussen 2 en 4,5 miljoen euro (de Opruimer,
de Herder, de Calculator en de Bloemist) en het voordeel varieerde van tussen 200.000 
en 600.000 euro (de Jager, de Kampeerder en de Besteller) tot een bedrag tussen 3 en 
5 miljoen euro (Bas, de Architect en de Groenteman). De meest voorkomende vorm 
van misbruik in de bestudeerde zaken betrof de overname van vennootschappen in 
financiële problemen, gevolgd door het onttrekken van vermogen uit de boedel van de 
vennootschappen die naar faillissement werden geleid. Handel in vennootschappen in 
financieel zwaar weer en advies om deze ‘problemen op te lossen’ kwamen eveneens 
voor. Tot slot kwamen het op naam van katvangers zetten van BV’s, overname van 
lege BV’s en flessentrekkerij (het zonder betaling bestellen van goederen en diensten 
op naam van andere vennootschappen) voor. Vier fraudezaken bleken via de fraudeurs 
en/of BV-handelaar onderling met elkaar verbonden te zijn.

Modi operandi
Bij de bestudeerde faillissementszaken waren naast de fraudeurs en medefraudeurs ook 
voormalige eigenaren van de vennootschappen, BV-handelaren, onwetende betrokke-
nen, rechtspersonen en katvangers betrokken. Gebleken is dat drie veroordeelde frau-
deurs in deze zaken in werkelijkheid slechts als een katvanger dienst hebben gedaan. 
Vier fraudeurs waren daarenboven gedeeltelijk als katvanger bij de faillissementszaken 
betrokken. De vijftien fraudeurs hadden in totaal 225 antecedenten, wat neerkomt op 
een gemiddeld aantal van 15 per fraudeur. Zij waren allen minimaal één keer in het 
verleden veroordeeld. De groep medefraudeurs bestond voor het leeuwendeel uit 
vrienden van de fraudeur. Slechts in vier zaken waren familieleden als medefraudeurs 
bij de fraudezaken betrokken.

De precieze aantallen slachtoffers zijn in de meeste zaken niet te achterhalen. Per 
faillissementszaak zijn er tientallen slachtoffers gemaakt. In vrijwel alle faillissements-
zaken zijn de schuldeisers, waaronder de belastingdienst, slachtoffer geworden. Hierna 

157



Fraude ontrafeld

zijn de leveranciers van goederen en diensten en de kredietverleners de grootste slacht-
offers. De fraudeurs in deze zaken hebben alleen in een zakelijke sfeer hun slachtoffers 
gemaakt. In geen enkele faillissementszaak was sprake van het maken van slachtoffers 
in een privésfeer. Uitgezonderd zijn de onwetende katvangers die in feite door de frau-
deurs zijn misbruikt. 

Om de nodige gelegenheid voor de fraude te creëren, hebben de fraudeurs in alle 
vijftien zaken meerdere acties moeten ondernemen. Er is meer gelegenheid aanwezig 
geweest bij bestaande bedrijven die een zakelijke relatie hebben met klanten, leveran-
ciers en opdrachtgevers. De fraudeurs hebben alles in het werk gesteld om de fraude 
mogelijk te maken. Er zijn rechtspersonen opgericht, overgenomen en zelfs rechtsper-
sonen van anderen – zonder hun medeweten – gebruikt. Benadeelden zijn persoonlijk, 
per fax of telefoon, via advertenties, BV-handelaar enzovoort benaderd en geworven. 
In alle vijftien faillissementszaken is er gebruik gemaakt van zowel rechtspersonen als 
katvangers met het doel om de fraude mogelijk te maken, het buitgemaakte geld wit te 
wassen of om de identiteit van de fraudeur te verhullen. 

Aangezien de fraudeurs in deze vijftien zaken geen slachtoffers hebben gemaakt 
onder mensen die zij in een privésfeer kenden, zijn de risico’s van verlies van sociale 
relaties betrekkelijk laag geweest. Bovendien hebben veel fraudeurs geprobeerd door 
de inzet van rechtspersonen en katvangers zich in te dekken tegen ontdekking en even-
tueel vervolging. Bij de ontdekking van deze faillissementszaken hebben de curatoren 
een cruciale rol gespeeld. Hun aangiftes zijn dan ook in de meeste gevallen de aanlei-
ding geweest voor de start van de strafrechtelijke onderzoeken.

Naspeurbaarheid buitgemaakt geld
Slechts in twee faillissementsfraudezaken was het buitgemaakte geld geheel traceer-
baar. In één zaak kon het waar of waarheen van het geld helemaal vastgesteld worden.
In de overige 12 zaken was dat deels het geval. Het beeld bij de uitgave van het buit-
gemaakte geld was evenals dat bij de totstandkoming, uitvoering en ontdekking van de 
faillissementsfraude verschillend. Waar in de ene zaak het geld voornamelijk naar luxe 
uitgaven ging, is het geld in de andere zaak uitgegeven aan het levensonderhoud of 
juist weggesluisd naar het buitenland om er later van te genieten. Ook aan de bekosti-
ging van vermaak en verslavingen zoals drugs, seks, gokken en alcohol is geld uitge-
geven. Toch is niet al het geld bij de fraudeur en medefraudeurs terechtgekomen. Me-
dewerkers van de fraudeur, familieleden en, waar van toepassing, bovenal de voorma-
lige eigenaren van de vennootschappen hebben van de fraude kunnen profiteren. On-
danks de uitgebreide uitgaven, is niet in alle zaken al het buitgemaakte geld daadwer-
kelijk uitgegeven. Uit de onderzochte dossiers, vonnissen en gesprekken met betrokken 
rechercheurs is gebleken dat de fraudeurs in minimaal zeven zaken na de ontdekking 
van de fraude mogelijk nog geld hebben overgehouden. Het geld is dan weggesluisd 
naar het buitenland of contant opgenomen en ‘ergens’ bij familie of vrienden gepar-
keerd om er later van te genieten.
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6.1 Inleiding

De bevindingen van het empirisch onderzoek van de elf bestudeerde zaken van bank-
fraude worden in dit hoofdstuk weergegeven. Ook nu zijn de zaken uit het verkennend 
onderzoek en het hoofdonderzoek samengevoegd. Bij de bespreking van de bevindin-
gen worden eerst de fraudezaken, de omvang van de fraude en de omvang van de scha-
de beschreven. Daarbij worden de bestudeerde fraudezaken eerst kort geïntroduceerd. 
Op de tweede plaats wordt ingegaan op de verschillende actoren zoals fraudeurs, mede-
fraudeurs, onwetende collega’s en onwetende externen onderscheiden. Daarna worden 
de totstandkoming, uitvoering, afloop van de fraude en risicobeheersing van de frau-
deurs als onderdelen van de modi operandi besproken. Tot slot wordt nagegaan of en 
op welke wijze de bankfraudeurs hebben geprobeerd de buitgemaakte gelden naspeur-
baar te maken.

6.2 Bankfraudezaken

Hieronder wordt kort ingegaan op de elf afzonderlijke zaken van interne fraude bij de 
banken. Zoals reeds in hoofdstuk 1 is omschreven, wordt met bankfraude bedoeld 
fraude waarbij de klanten van de bank of de bank zelf als bank zijnde door een fraude-
rende medewerker zijn benadeeld. Organisatiecriminaliteit en diefstal zoals die zich in 
iedere andere organisatie of bedrijf voordoet, zijn uitgesloten in dit onderzoek. Het gaat 
hier bijvoorbeeld niet om het declareren van valse of onterechte facturen en dergelijke. 
De nadruk ligt op de bank als beheerder van het geld van klanten.

Om te voorkomen dat de bestudeerde zaken van bankfraude herleidbaar zouden 
zijn, zijn enkele kenmerken van de fraudezaken en/of de betrokken fraudeurs aange-
past. Ten eerste zijn de namen van de banken waar de fraudeurs hun slag hebben ge-
slagen, niet genoemd. Ten tweede zijn de bedragen van fraude en/of de schade aange-
past. Ten derde zijn de leeftijden van de fraudeurs in categorieën weergegeven. Tot slot 
zijn de in eerste aanleg opgelegde gevangenisstraffen aangepast weergegeven.

6.2.1 De fraudezaken

Hoewel bij de start van dit onderzoek is voorgenomen per fraudevorm vijftien fraude-
zaken te bestuderen, is dat aantal voor de bankfraude niet gehaald (zie subparagraaf 
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1.4.2). Dat kwam doordat er onvoldoende fraudezaken konden worden achterhaald 
voor de periode vanaf 2002 waarbij een medewerker van een bank op verdenking van 
fraude strafrechtelijk is vervolgd. In de zoektocht naar geschikte fraudezaken zijn er 
gesprekken gevoerd met de medewerkers van veiligheidsafdelingen van de vier groot-
banken25 van Nederland, de FIOD, de politie en het Openbaar Ministerie. Tot februari 
2013 waren er niet meer dan elf fraudezaken voorhanden waarbij minimaal in eerste 
aanleg een uitspraak is gedaan. Om te achterhalen hoe het komt dat er in heel Neder-
land in een periode van ruim 10 jaar zo weinig fraudezaken bekend zijn waarbij een 
medewerker van een bank voor het plegen van fraude strafrechtelijk is vervolgd, zijn 
alle aangiftes van de Rabobank in 2010 en de vervolgactie van de politie hierop bestu-
deerd (Kabki e.a., 2013). Opvallend genoeg heeft Rabobank als een van de grootste 
banken van Nederland in dat jaar geen enkele aangifte gedaan van betrokkenheid van 
één of meer medewerkers van de bank bij fraude. Dat Rabobank in een heel jaar geen 
aangifte heeft gedaan, kwam volgens de bank zelf doordat in het jaar 2010 geen fraude 
door medewerkers is geconstateerd. Uit de gevoerde vraaggesprekken met de afdelin-
gen veiligheidszaken van de banken en de rechercheurs bij de politie en de FIOD is 
niet gebleken dat andere banken vaker aangifte hebben gedaan van betrokkenheid van
medewerkers bij fraude dan bijvoorbeeld Rabobank. Het is niet mogelijk om met ze-
kerheid te stellen waarom banken zo weinig (in ieder geval minder vaak dan verwacht) 
aangifte doen van betrokkenheid van medewerkers bij fraude. Echter er zijn enkele 
verklaringen die tezamen een antwoord kunnen zijn op deze vraag. 

Ten eerste doen de banken ‘in principe’ altijd aangifte van slachtofferschap van 
misdrijven. Echter, wanneer er sprake is van betrokkenheid van een medewerker, wordt 
een aantal afwegingen gemaakt alvorens de bank naar de politie stapt. Een van de af-
wegingen betreft de persoonlijke omstandigheden van de medewerker. Er wordt geke-
ken of deze omstandigheden mogelijkerwijs aanleiding kunnen zijn om juist geen aan-
gifte te doen. Een andere afweging is of een aangifte tegen de medewerker tot vervol-
ging van de bank zelf kan leiden. Mogelijke verwijtbaarheid van de bank kan ook tot 
de afwegingen behoren. In de gevoerde vraaggesprekken met de afdelingen veilig-
heidszaken van de banken zijn voorbeelden genoemd van fraudezaken door medewer-
kers waarbij de rechter de banken nalatigheid in het voorkomen van de fraude of het 
naleven van de interne procedures heeft verweten. Tot slot kan mogelijke negatieve 
publiciteit en imagoschade voor de bank een reden zijn om geen aangifte te doen.

Ten tweede, lijkt het voor de banken soms gunstiger en (gezien de hiervoor ge-
noemde argumenten) veiliger om een mogelijk fraudegeval niet via het strafrecht maar 
anderszins aan te pakken. Het inschakelen van particuliere recherchebureaus kan een 
goed alternatief zijn (Van Och, 2010).

Samengevat komt het feit dat er zo weinig strafrechtelijke onderzoeken beschikbaar 
zijn, doordat de banken nauwelijks aangifte doen van betrokkenheid van eigen mede-

25 ABN AMRO Bank, Rabobank, ING Bank en SNS Bank.
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werkers bij fraude. Dit wil overigens niet zeggen dat er bij banken vaker wordt gefrau-
deerd dan dat zij daarvan aangifte doen. Hoe dan ook is in het onderzoek naar de aan-
giftes van de Rabobank het vermoeden bevestigd dat er inderdaad nauwelijks fraude-
zaken voorhanden zijn (Kabki e.a., 2013). Bij de politie en de FIOD werd naar de ban-
ken het verwijt gemaakt dat zij uit angst voor imagoschade nauwelijks aangifte zouden 
doen van fraude en misstanden, veroorzaakt door eigen medewerkers. Aan de andere 
kant verweten de banken de politie dat zij geen actie zou ondernemen wanneer de bank 
aangifte deed van slachtofferschap van misdrijven, waaronder fraude. Uit onderzoek is 
gebleken dat de Rabobank vaker aangifte heeft gedaan dan de politie had verwacht, 
maar niet van betrokkenheid van eigen medewerkers bij fraude. Ook gebleken is dat de 
politie vaker actie onderneemt naar aanleiding van een aangifte van een bank dan de 
Rabobank had verwacht (Kabki e.a., 2013).

In alle elf bestudeerde fraudezaken zijn de opsporingsonderzoeken uitgevoerd door 
de politie. In vijf zaken zijn de betrokken rechercheurs geïnterviewd. In de overige zes 
interne fraudezaken is dat niet gedaan om de volgende twee redenen. Ten eerste waren 
in deze zaken de modus operandi en de omvang van de fraude betrekkelijk duidelijk en 
eenvoudig. Ten tweede waren de interne fraudezaken relatief oud waardoor de betrok-
ken rechercheurs moeilijk te vinden waren en bovendien zich, gezien de jaren die er-
overheen zijn gegaan, wellicht weinig meer van deze zaken zouden herinneren. De 
betrokken rechercheurs in één van de fraudezaken werkten voorts al geruime tijd niet 
meer bij de politie. Aangezien interne fraudezaken bij banken qua omvang en onder-
zoekscapaciteit kleiner zijn dan bijvoorbeeld beleggingsfraudezaken of faillissements-
zaken, hebben deze mogelijkerwijs minder indruk gemaakt op de rechercheurs waar-
door zij de details van de zaken sneller zijn vergeten. De oudste zaken van bankfraude 
waren de Hypotheker, de Dienstbode en de Koesteraar waarin de fraude in 2002 en 
2003 is begonnen. In de zaken de Dirigent, de Opbiechter en de Stagiaire zijn naast de 
rechercheurs ook veiligheidsafdelingen van de betrokken banken geïnterviewd. Tot slot 
is de zitting in eerste aanleg van de zaak de Dirigent bijgewoond.

De Dienstbode heeft als uitzendkracht in een periode van vijf maanden bij twee banken 
gewerkt. Zij werkte als baliemedewerker. Ze heeft in twee maanden tijd de twee ban-
ken gezamenlijk voor een bedrag van rond 30.000 euro benadeeld. Zij had geld van de 
bankrekeningen van de klanten van de banken afgeschreven en contant opgenomen. 
Het geld is nooit teruggevonden. Zij meende namelijk onder druk van een onbekende 
‘loverboy’ de verduistering te hebben gepleegd. Ondanks de bewezenverklaring van de 
verduistering, is zij ontslagen van rechtsvervolging omdat er sprake was van handelen 
uit psychische overmacht. Deze zaak krijgt de bijnaam de Dienstbode omdat de frau-
deur beweerde door een derde te zijn bewogen de fraude te plegen.

De Dirigent werkte als allround medewerker bij een bankfiliaal. Nadat door een aan-
komende reorganisatie zijn functie en mogelijk zijn baan in gevaar kwamen, heeft hij 
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in minder dan een maand tijd ruim 800.000 euro van vier klanten van de bank verduis-
terd. Dit bedrag is in zijn geheel verdwenen. Hij heeft voor de opnames gebruik ge-
maakt van de diensten van een katvanger. Om niet betrapt of gepakt te worden heeft hij 
voor al deze opnames gebruik gemaakt van de werkaccounts van zijn ingelogde colle-
ga’s of hun inlogpasjes. Voor deze fraudezaak kreeg hij in eerste aanleg een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf van rond 24 maanden. Deze zaak krijgt de bijnaam de 
Dirigent omdat de fraudeur zijn frauduleuze handelingen niet zelf of op eigen naam 
uitvoerde maar zijn collega’s deze liet doen.

De Dobbelaar werkte bij een bankfiliaal als manager private banking. Vanwege zijn 
gokproblemen had de Dobbelaar dringend behoefte aan veel geld. Daarom heeft hij 
door vier overboekingen in totaal een bedrag van ruim 40.000 euro van een klant van 
de bank weggehaald. Voor de overmakingen maakte hij gebruik van de bankrekening 
van de kerk, waar hij in het bestuur van de Parochie zat. De fraude viel op doordat de 
vervalste handtekening door de automatische handtekeningcontrole van de bank was 
opgemerkt. Zijn fraude heeft zes maanden geduurd. Hiervoor kreeg hij rond acht 
maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Omdat de fraudeur al het buitgemaakte geld 
heeft vergokt, wordt de zaak de Dobbelaar genoemd.

De Hypotheker werkte bij een filiaal van de bank als adviseur particulieren. Hij had op 
grond van valse documenten in totaal voor een bedrag van bijna 5 miljoen euro aan 
persoonlijke leningen, doorlopende kredieten en hypotheken verstrekt aan klanten van 
de bank of derden die nog geen klant van de bank waren. Hij werd per verstrekt krediet 
of hypotheek door de klanten van de bank betaald. Hoeveel de omvang van de schade 
was, is onbekend gebleven. In dit geval heeft de medewerker zijn bank rechtstreeks 
schade toegebracht en niet via de rekeningen van de klanten. Hij is 12 maanden bezig 
geweest met deze fraude. Voor zijn daden kreeg hij in eerste aanleg een gevangenis-
straf van acht maanden waarvan vijf voorwaardelijk. Aangezien deze fraudeur voor-
namelijk met het verstrekken van kredieten en hypotheken bezig is geweest, krijgt deze
de bijnaam de Hypotheker.

De Koerier werkte bij de centrale afdeling verhuisservice van een bank. Hij heeft in-
formatie over rekeninghouders bij de bank doorgespeeld aan criminelen. Hij heeft ook 
postadressen van rekeninghouders gewijzigd of laten wijzigen, waarna nieuwe bank-
passen werden aangevraagd die op het nieuwe adres werden geleverd. In totaal is uit 13 
bankrekeningen een bedrag van 500.000 euro verduisterd. De fraude heeft zeven 
maanden geduurd. In eerste aanleg kreeg hij 24 maanden gevangenisstraf waarvan zes 
voorwaardelijk. De Koerier was in deze zaak niet de hoofdverdachte maar slechts een 
medeverdachte. Deze zaak krijgt de bijnaam de Koerier omdat de fraudeur de klantge-
gevens aan andere criminelen doorspeelde. 
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De Koesteraar was bij een bankfiliaal werkzaam als allround medewerker. Zij hield 
zich onder meer bezig met het verlenen van kredieten aan particulieren. Om haar man 
te versieren heeft zij hoge kosten gemaakt waardoor zij behoefte had aan extra geld. Zij 
heeft 26 bankrekeningen geopend op eigen naam en op naam van familieleden, zonder 
medeweten van de betrokken personen. Ze heeft op deze bankrekeningen bijna 90.000 
euro aan krediet opgenomen. Haar fraude leek op een piramideconstructie waarbij de 
aflossingen en rentebetalingen gefinancierd werden door het aanvragen van nieuwe 
kredieten. Zij is 84 maanden bezig geweest met fraude. Voor deze fraude kreeg zij 10 
maanden gevangenisstraf waarvan zes voorwaardelijk. Omdat ze fraudeerde om haar 
echtgenoot in de watten te leggen, wordt deze zaak de Koesteraar genoemd.

De Opbiechter werkte als adviseur van ondernemers bij een filiaal van een bank. Hij 
heeft in twee dagen tijd een bedrag van 80.000 euro van een klant opgenomen. Hij 
heeft het geld door drie spoedoverboekingen van de bankrekening van de klant naar de 
bankrekeningen van vrienden overgemaakt. Hij heeft het geld van de klanten van de 
bank vergokt. Omdat hij zelf de fraude had opgebiecht en oprecht spijt had betuigd, 
kreeg hij in eerste aanleg een werkstraf van 240 uren plus verplichte begeleiding door 
de reclassering. Deze zaak wordt de Opbiechter genoemd omdat de fraudeur, vóór de 
ontdekking van de fraude, deze bij zijn leidinggevende had opgebiecht.

De Overboeker was werkzaam als allround medewerker bij een bankfiliaal. Hij heeft 
van de spaarrekeningen van twee klanten van de bank in totaal ruim 500.000 euro 
overgemaakt naar hun betaalrekeningen. Een medewerker van de Duitse bank vond de 
overmaking van ruim 400.000 euro verdacht en heeft derhalve contact opgenomen met 
de bank in Nederland. Dit bedrag is geblokkeerd, waardoor de schade is beperkt tot 
100.000 euro. De verduistering van de Overboeker heeft twee maanden geduurd. Hier-
voor kreeg hij in eerste aanleg rond 28 maanden gevangenisstraf waarvan 10 voor-
waardelijk. Aangezien deze fraudeur een deel van het geld naar Duitsland had overge-
maakt, wordt deze de Overboeker genoemd.

De Schikker werkte bij een filiaal van een bank als beleggingsadviseur. Hij heeft alleen
handelend in een periode van 26 maanden een bedrag van ongeveer 110.000 euro van 
vier klanten van de bank verduisterd. Zonder medeweten van deze klanten en van de 
bank heeft hij hoge provisies in rekening gebracht en het geld naar een bankrekening 
van hem overgemaakt. Hij had het geld thuis in de kluis, in een locker bij een bank en 
op een bankrekening bij zijn eigen bank bewaard. Na de ontdekking van de fraude 
heeft hij het geld inclusief rente aan de bank terugbetaald. Omwille van deze schade-
loosstelling van (de klanten van) de bank, is de zaak afgedaan met een transactie. 
Daarom krijgt deze zaak de bijnaam de Schikker.
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De Shopper werkte als uitzendkracht op een landelijk callcenter van de bank. Zij ver-
vulde de functie van telefonisch adviseur. Zij heeft informatie over de rekeninghouders 
bij de bank en de bankrekeningen zelf doorgespeeld aan criminelen die aan de hand 
van deze informatie nieuwe bankpassen hebben aangevraagd. Nadat de mobiele num-
mers van de klanten waren gewijzigd, beschikte men over voldoende informatie om via 
internetbankieren geld over te boeken naar verschillende rekeningen. In totaal is een 
bedrag van 140.000 euro van de rekeningen van 13 klanten opgenomen. De fraude 
heeft twee maanden kunnen duren. Hiervoor kreeg zij een gevangenisstraf van 16 
maanden waarvan zes voorwaardelijk. Deze zaak krijgt de bijnaam de Shopper omdat 
de fraudeur na het binnenhalen van het geld dit spoedig, voor zichzelf of voor mensen 
in haar omgeving, ging uitgeven.

De Stagiaire liep, toen ze tussen 19 en 20 jaar oud was, stage bij een bankfiliaal. Zij 
werkte als baliemedewerker bij de bank. In een periode van één maand heeft zij, door 
het vervalsen van de handtekeningen van de klanten en het gebruik van de inlogcode 
van een collega, in totaal een bedrag van 2.000 euro van de bankrekeningen van drie 
klanten opgenomen. De klanten hebben de onterechte opnames ontdekt en bij de bank 
aan de bel getrokken. Aangezien de Stagiaire (de klanten van) de bank schadeloos 
heeft gesteld, hebben de bank en haar klanten hierdoor geen financiële schade geleden. 
Voor deze zaak kreeg zij een werkstraf van 100 uur. Deze zaak krijgt de bijnaam de 
Stagiaire omdat de fraudeur als stagiaire bij de bank werkte.

6.2.2 Omvang van de fraude, omvang van de schade

Anders dan bij de beleggingsfraude en de faillissementsfraude, is het bij de bankfraude 
gelukt om, op één fraudezaak na, voor alle zaken zowel de omvang van de fraude als 
de omvang van de schade te achterhalen. Met de omvang van de fraude wordt bedoeld 
het bedrag dat de fraudeurs in eerste instantie hebben weten te verduisteren. Met de 
omvang van de schade wordt bedoeld het geldbedrag dat de bank direct of indirect (via 
haar klanten) daadwerkelijk kwijt is. Dit was gelijk aan de omvang van de fraude mi-
nus het bedrag dat is teruggehaald naar de bank of klanten van de bank. Net als in 
voorgaande twee hoofdstukken wordt ook hier met de omvang van de schade financi-
ele schade bedoeld. De schade die de klanten van de banken als gevolg van de fraude 
door een medewerker hebben geleden, zijn door de banken schadeloos gesteld. Omdat 
de uiteindelijke slachtoffers de banken waren, is er nauwelijks sprake geweest van niet-
financiële schade. Niet-financiële schade betreft voornamelijk het geschonden ver-
trouwen in (de medewerkers van) de bank.

Er was, voor zover bekend, geen sprake van slachtoffers die om welke reden dan 
ook geen aangifte wilden doen. Dat is anders dan bij de andere twee vormen van frau-
de, waar de totale schade of de omvang van de fraude als een minimum diende te wor-
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den gezien omdat bijvoorbeeld sommige slachtoffers geen aangifte deden of het aantal 
slachtoffers zo groot was dat het achterhalen van de omvang van de fraude of schade 
moeilijk zou zijn.

In tabel 6.1 is de omvang van de fraudes en de schade in combinatie met de manier 
waarop de fraude is gepleegd, weergegeven. De manier van frauderen bij bankfraude is 
vergelijkbaar met het beleggingsproduct en de vorm van misbruik waarmee is gefrau-
deerd. De omvang van de fraude varieerde van 2.000 euro in de zaak de Stagiaire tot 5 
miljoen euro in de zaak de Hypotheker. Daartegenover staat dat de omvang van de 
schade in de zaken de Schikker en de Stagiaire nul was en deze opliep tot 800.000 euro 
in de zaak de Dirigent. De omvang van de schade in de zaak de Hypotheker is niet 
achterhaald, maar aangezien het om verstrekte kredieten en hypotheken ging, is het 
aannemelijk dat de omvang van de schade aanzienlijk lager is dan de omvang van de 
fraude. Dit komt doordat bij verstrekte kredieten en hypotheken meestal slechts een 
deel van het bedrag daadwerkelijk verloren gaat. 

Tabel 6.1: Omvang fraude, manier van fraude en betrokkenen bij de fraude

Zaak Omvang 
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O
ve

rb
oe

ki
ng

 
ge

ld
 k

la
nt

en

K
as

op
na

m
e 

ge
ld

 k
la

nt
en

O
nt

vr
ee

m
de

n 
ge

ge
ve

ns

Ba
nk

pa
s e

n 
pi

nc
od

e

O
ve

ri
ge

M
ed

ef
ra

ud
eu

r

K
at

va
ng

er

O
nw

et
en

de
 

co
lle

ga

O
nw

et
en

de
 

ov
er

ig
e

de Hypotheker 5.000.000 Onbekend X 2 X X
de Dirigent 800.000 800.000 X X X 1 X X
de Overboeker 500.000 100.000 X 3 X X
de Koerier 500.000 500.000 X X 5 X X
de Shopper 140.000 140.000 X X 2 X X
de Schikker 110.000 0 X 0
de Koesteraar 90.000 90.000 X 1 X
de Opbiechter 80.000 80.000 X 0 X
de Dobbelaar 40.000 40.000 X 0
de Dienstbode 30.000 30.000 X 0
de Stagiaire 2.000 0 X 0 X
Totaal 7.292.000 1.780.000 4 3 2 2 4 14 4 4 4

Naast de zaak de Hypotheker, was ook in de zaken de Schikker, de Overboeker en de 
Stagiaire de omvang van de schade lager dan de omvang van de fraude. Dit kwam 
doordat de Schikker al het buitgemaakte geld had bewaard en niet uitgegeven. Op het 
moment dat de fraude was ontdekt, heeft hij het geld inclusief rente aan de bank terug-
gegeven. In het geval van de Overboeker is een bedrag van ruim 400.000 euro van het 
buitgemaakte geld bij een Duitse bank geblokkeerd en aan de benadeelde bank terug-
gegeven. Hierdoor bleef de schade beperkt tot bijna 100.000 euro. Tot slot hebben de 
ouders van de Stagiaire de bank schadeloos gesteld door het buitgemaakte geld terug te 
storten.
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Ook de manier waarop de fraude heeft plaatsgevonden, liep sterk uiteen. Zo is in de 
zaken de Dirigent, de Opbiechter, de Dobbelaar en de Overboeker geld van een of 
meer klanten overgeboekt naar een andere rekening. In de zaken de Dienstbode en de 
Stagiaire is het geld van de benadeelde klanten per kas opgenomen. De Dirigent heeft 
naast de overboekingen ook kasopnames door een katvanger geregeld. In de zaken de 
Shopper en de Koerier zijn de gegevens van de klanten ontvreemd waarna hiermee de 
nodige (nieuwe) bankpassen en/of pincodes zijn aangevraagd om het geld op te nemen 
of (via internet) over te maken. In de zaak de Hypotheker zijn, met medeweten van de 
betreffende klanten, kredieten en/of hypotheken verstrekt op basis van valse documen-
ten. Hiervoor heeft de Hypotheker voornamelijk via zijn ronselaars c.q. tussenpersonen 
provisies ontvangen. De Dirigent heeft vóór de kasopnames door een katvanger meer-
dere keren een adreswijziging van de benadeelde klant ingevoerd om de opname moge-
lijk te maken. De Schikker heeft als beleggingsadviseur bij vier klanten te hoge provi-
sies in rekening gebracht en het geld zelf gehouden. Tot slot heeft de Koesteraar op 
naam van verschillende mensen een aantal betaalrekeningen geopend en krediet op 
betaalrekening verleend variërend van 2.000 tot 15.000 euro. De ‘rekeninghouders’ 
wisten nergens van en de Koesteraar gebruikte iedere nieuwe lening om de gaten van 
de andere leningen mee te vullen, hetgeen neerkomt op een soort piramideconstructie 
van leningen.

6.3 Werkwijzen van bankfraudeurs

De werkwijze van de interne fraudeurs bij banken wordt in deze paragraaf uiteengezet. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de betrokken actoren, de totstandkoming 
van de fraude, de uitvoering van de fraude en de ontdekking van de fraude. Daarnaast 
wordt gekeken naar de risicobeheersing van de fraudeurs als onderdeel van de modus 
operandi.

6.3.1 Betrokken actoren

Bij de bespreking van de betrokken actoren bij de bankfraude wordt onderscheid ge-
maakt tussen de fraudeurs, medefraudeurs, katvangers, onwetende collega’s en onwe-
tende externen (zie tabel 6.1). In tegenstelling tot de andere twee vormen van fraude, is 
bij de bankfraude geen gebruik gemaakt van rechtspersonen. Voor zover de bank en/of 
de klanten van de bank als actoren worden gezien, worden ze in paragraaf 6.3.2 be-
sproken. De afzonderlijke actoren en hun rol worden hieronder besproken. 
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Fraudeurs
In tegenstelling tot de twee andere vormen van fraude is bij bankfraude de fraudeur
niet altijd de hoofdverdachte. De fraudeur is degene die bij de bank in dienst was en de 
fraude heeft gepleegd of bewust eraan heeft meegewerkt. Zo hebben de fraudeurs de 
Shopper en de Koerier in feite de fraude mogelijk gemaakt door onder meer gegevens 
van de rekeninghouders van de bank te ontvreemden. Zij konden niet worden gezien 
als de intellectuele daders en hebben slechts een klein deel van het buitgemaakte geld 
ontvangen voor de geleverde diensten. In tekstkader 6.1 is het gedrag van deze twee 
fraudeurs, die in feite deel uitmaakten van een geïdentificeerde criminele bende, uitge-
licht. Zoals in tabel 6.2 is weergegeven, was de werkelijke rol van de Shopper en de 
Koerier eerder medefraudeur dan fraudeur. 

Tabel 6.2: Kenmerken van de bankfraudeurs

Zaak Leeftijd Sekse Functie Dienst-
verband

Werkelijke 
rol?

Burger. 
staat

de Stagiaire 19 - 20 Vrouw Baliemedewerker Stagiaire Fraudeur Relatie
de Koerier 19 - 20 Man Medew. Verhuisservice Uitzendkracht Medefraud. Vrijgezel
de Opbiechter 21 - 25 Man Adviseur ondernemers Medewerker Fraudeur Relatie
de Dienstbode 21 - 25 Vrouw Baliemedewerker Uitzendkracht Fraudeur Getrouwd
de Overboeker 21 - 25 Man Account/balie Medewerker Fraudeur Relatie
de Shopper 21 - 25 Vrouw Telefonisch adviseur Uitzendkracht Medefraud. Relatie
de Dirigent 30 - 33 Man Account/balie Medewerker Fraudeur Getrouwd
de Schikker 30 - 33 Man Beleggingsadviseur Medewerker Fraudeur Getrouwd
de Hypotheker 30 - 33 Man Adviseur particulieren Medewerker Fraudeur Vrijgezel
de Koesteraar 30 - 33 Vrouw Account/balie Medewerker Fraudeur Getrouwd
de Dobbelaar > 40 Man Manager private banking Medewerker Fraudeur Getrouwd

Tekstkader 6.1: Werkelijke rol van de Shopper en de Koerier
De Shopper had ruim een jaar als telefonische adviseur toegang tot de klant- en reke-
ninggegevens van rekeninghouders bij de bank. Zij heeft voorafgaand aan de fraude de 
rekeningen van de klanten bekeken om er zeker van te zijn dat er voldoende saldo was 
om geld te kunnen opnemen. Wat deze ‘uitverkoren’ klanten bijzonder maakte, was het 
feit dat zij hun bankzaken deels mobiel regelden. De Shopper heeft de informatie over 
deze klanten doorgespeeld aan een criminele bende waarvan een Nigeriaan de leiding 
had. Telefonisch en via internet zijn de mobiele telefoonnummers van de klanten gewij-
zigd om geld van de rekeningen te kunnen overboeken. Sommige klanten zijn benaderd 
door een zogenaamde ‘klantenservice van de bank’ om bepaalde informatie door te ge-
ven. Aangezien deze bellers over voldoende informatie beschikten over de rekeninghou-
ders, hebben ze het vertrouwen genoten en zelfs pincodes van de rekeninghouders ge-
kregen. Voornaamste taak van de Shopper was het ontvreemden van de juiste informatie 
over de juiste klanten. De overige leden van de bende regelden de rest.
In de vier maanden dat de Koerier als uitzendkracht bij de afdeling verhuisservice heeft 
gewerkt, heeft hij valse verhuismutaties van de klanten laten invoeren. Ook de Koerier 
heeft voor de invoering van de wijzigingen de juiste bankrekeningen en rekeninghouder 
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uitgekozen. Na de invoering van deze nieuwe adressen zijn er nieuwe bankpassen en 
pincodes aangevraagd. De overige leden van de bende verrichtten de rest van de han-
delingen en deden de geldopnames of lieten dat doen.

Bij de aanvang van de fraude varieerde de leeftijd van de interne fraudeurs bij banken 
van 20 tot 40 jaar. Op de Dobbelaar na die de oudste was, waren alle daders jonger dan 
34 jaar. De bankfraudeurs waren gemiddeld genomen bijna 27 jaar oud. De Stagiaire
en de Koerier waren met een leeftijd van rond 20 de jongste fraudeurs. Vier van de elf 
interne fraudeurs waren vrouwen. Op twee na zijn alle fraudeurs in Nederland geboren. 
De Dienstbode is in Marokko geboren en de Koesteraar in Suriname. In de bestudeer-
de interne fraudezaken bij banken zijn drie vormen van dienstbetrekking geconstateerd,
namelijk als medewerker van de bank, als uitzendkracht en als stagiaire. De Dienstbo-
de, de Shopper en de Koerier waren als uitzendkracht werkzaam bij de bank. De Stagi-
aire is de enige die als stagiaire bij de bank werkzaam was. De overige zeven fraudeurs 
waren op basis van een arbeidsovereenkomst in vaste dienst bij de banken.

Ook de functies die de fraudeurs bij de aanvang van de fraude bekleedden, liepen 
sterk uiteen. Zo waren de Dirigent, de Overboeker en de Koesteraar medewerkers van 
account/balie. Zij hadden geregeld contact met klanten die voor uiteenlopende bankza-
ken naar het bankfiliaal kwamen. De Dienstbode en de Stagiaire werkten als balieme-
dewerkers. Zij handelden de ‘kleinere en simpelere’ zaken af, zoals de kasopnames en 
stortingen voor de klanten. De Schikker, de Opbiechter en de Hypotheker werkten als 
adviseurs bij de bankfilialen. De Schikker was beleggingsadviseur, de Opbiechter advi-
seur ondernemers en de Hypotheker adviseur particulieren. De Dobbelaar was manager 
private banking bij een bankfiliaal en had ‘eigen’ klanten die hij van advies moest 
voorzien. Tot slot werkten de Shopper en de Koerier niet op een bankfiliaal maar bij 
een soort callcenter. De Shopper adviseerde klanten over uiteenlopende dagelijkse 
bankzaken en de Koerier werkte bij de afdeling verhuisservice waar de verhuizingen 
en overige veranderingen van klantgegevens werden verwerkt.

Het criminele verleden van de fraudeurs
Van de elf frauderende medewerkers van de banken, zijn vier eerder veroordeeld voor 
een misdrijf. De Dienstbode is eerder veroordeeld voor verduistering in dienstbetrek-
king. Zij had kort daarvoor bij een andere bank gewerkt en gefraudeerd. De Stagiaire
en de Shopper zijn eerder veroordeeld: elk voor één geweldsmisdrijf. Tot slot is de 
Overboeker twee maal voor verkeersdelicten veroordeeld.

Medefraudeurs
Met medefraudeurs worden in dit onderzoek degenen bedoeld die in het strafrechtelijke 
onderzoek als verdachte zijn aangemerkt en een parketnummer hebben gekregen. Dit 
betekent nog niet dat zij daadwerkelijk zijn gedagvaard en/of veroordeeld. Zo is de 
aanklacht tegen een van de medeverdachten in de zaak de Hypotheker geseponeerd. Hij 
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was betrokken bij vervalsingen van documenten op grond waarvan de kredieten en 
hypotheken zijn verstrekt. De overige medeverdachten in alle zaken zijn gedagvaard en 
ook veroordeeld. Zoals uit tabel 6.3 blijkt, was in de fraudezaken de Dirigent, de Hypo-
theker, de Overboeker, de Shopper, de Koesteraar en de Koerier sprake van een of 
meer mededaders. In de overige vijf interne fraudezaken hebben de fraudeurs alleen 
gehandeld of zijn de andere betrokkenen niet aangemerkt als verdachte. Later in deze 
subparagraaf wordt nader ingegaan op deze betrokkenen. Het aantal medeverdachten 
liep sterk uiteen. Zo was in de zaken de Dirigent en de Koesteraar sprake van één me-
defraudeur. In de zaken de Hypotheker en de Shopper waren twee medefraudeurs be-
trokken en de zaken de Overboeker en de Koerier respectievelijk drie en vijf.

De Koesteraar is de enige met een familielid als medefraudeur (zie tabel 6.3). Het 
betrof haar echtgenoot die betrokken was bij het uitgeven (schuldwitwassen) van het 
buitgemaakte geld. Zonder dat hij er moeite voor hoefde te doen, is een belangrijk deel 
van het geld aan (en door) hem besteed. Voor deze betrokkenheid heeft hij een werk-
straf gekregen, omdat hij had kunnen en moeten weten dat het geld afkomstig was van 
een misdrijf. In de overige vijf interne fraudezaken waar sprake was van medefrau-
deurs, betrof het vrienden van de fraudeurs. Zo had de Dirigent een vriend als katvan-
ger betrokken bij de fraudezaak. De Dirigent heeft geld van de bankrekeningen van 
vier klanten deels naar de bankrekening van zijn medefraudeur overgemaakt waarna hij 
het contant heeft opgenomen, gepind of er in Nederland en België aankopen van heeft 
betaald. De Dirigent heeft deze medefraudeur erbij gehaald om enerzijds de geldopna-
mes mogelijk te maken en anderzijds de herleiding van de fraude naar hem te bemoei-
lijken, wat uiteindelijk in belangrijke mate is gelukt. In tekstkader 6.2 wordt nader 
ingegaan op deze fraudezaak. 

Tekstkader 6.2: De Dirigent en zijn medefraudeur
Nadat de Dirigent te horen had gekregen dat hij, in verband met aankomende reorgani-
saties, straks zonder baan zou zitten, heeft hij mogelijk gedacht zijn (laatste)26 slag te 
slaan. In de twee weken dat de filiaalmanager in verband met ziekte en vakantie afwezig 
was, heeft de Dirigent ruim 800.000 euro van klanten opgenomen. Hij heeft geld van de 
rekeningen van vier klanten overgemaakt naar de bankrekening van zijn katvanger.
Omdat deze katvanger niet in de stad woonde waar het bankfiliaal van de Dirigent was 
gevestigd, heeft de Dirigent met gebruik van inlogpasjes en ingelogde systemen van col-
lega’s meerdere keren het adres van de katvanger gewijzigd. Zowel het overmaken van 
het geld van de rekeningen van klanten als de opnames door de katvanger zijn op naam 
en inloggegevens van zijn collega’s gedaan. Enkele keren heeft hij mutaties door een 
uitzendkracht laten invoeren. Tot aan de opnames van grote bedragen heeft de Dirigent 
het op deze manier gedaan. Echter, niet al het geld is op deze wijze opgenomen. De kat-

26 Vermoedelijk was de Dirigent al eerder betrokken bij twee ‘kasverschillen’ die waren ontstaan bij 
een ander bankfiliaal. Hoewel er geen bewijs voor is gevonden, was hij in beide gevallen als ver-
dachte gezien.
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vanger heeft een deel van het geld moeten pinnen. Bij het doen van deze pinopnames in 
verschillende steden verspreid over Nederland, is telkens gebleken dat het mobiele 
nummer van de Dirigent bij een van de masten in de buurt van de pinautomaten was. 
Zelfs na de ontdekking van de fraude en het bekijken van de camerabeelden, leek het ui-
terst moeilijk de link tussen de Dirigent en zijn katvanger te bewijzen. De reden hier-
voor was dat de Dirigent nauwelijks op eigen inloggegevens mutaties had ingevoerd.

Een van de medefraudeurs in de zaak de Hypotheker was een onofficiële bemiddelaar 
die de aanvragers van de kredieten en hypotheken in contact bracht met de Hypotheker.
Deze medefraudeur heeft in totaal acht hypotheken voor zichzelf geregeld waarmee hij 
vastgoedobjecten heeft gekocht, alle op grond van valse documenten. Gezien de inten-
sieve contacten van deze medefraudeur met de Hypotheker, kon hun relatie worden 
aangemerkt als vriendschap. De andere medefraudeur van de Hypotheker betrof ook 
een vriend van hem die de vervalste documenten kon regelen. Hij heeft klanten geron-
seld en ook hypotheken en kredieten voor zichzelf en zijn vrouw geregeld. 

De drie medefraudeurs van de Overboeker waren zijn vrienden. Een van hen werkte 
bij een ander filiaal van de bank en heeft minimaal één van de overboekingen goedge-
keurd. Deze twee hadden elkaar bij een cursus van de bank voor het personeel leren 
kennen. De medefraudeur verklaarde aan de overboeking te hebben meegewerkt omdat 
de Overboeker hem had uitgedaagd en had verteld dat ‘hij geen man zou zijn als hij het 
niet deed’. Naar eigen zeggen, heeft hij het uiteindelijk gedaan om te bewijzen dat hij 
een man was. De twee andere medefraudeurs die ook vrienden van de Overboeker
waren, hebben geholpen bij de overboekingen en het wegsluizen van het geld. Zo heb-
ben zij in opdracht van de Overboeker twee buitenlandse bankrekeningen geopend, één 
in Duitsland en één in Monaco. 

Tabel 6.3: Relatie fraudeur met medefraudeurs en rol onwetende betrokkenen

Zaak

Relatie fraudeur 
en medefraudeurs Rol onwetende betrokkenen

Familie Vrienden Relatie met 
fraudeur

Inlogsysteem 
collega’s

Accorderen 
collega’s

Gebruik 
bankrekening

de Dienstbode Collega’s X
de Dirigent X Collega’s X X
de Dobbelaar NVT
de Hypotheker X Collega’s X X
de Koerier X Collega’s X
de Koesteraar X Familie/collega’s X
de Opbiechter Vriend./collega’s X X
de Overboeker X Collega’s X X
de Schikker Collega’s X
de Shopper X Vrienden X
de Stagiaire Collega’s X
Totaal 1 5 NVT 4 7 3
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Een van de twee medefraudeurs in de zaak de Shopper was haar vriend. Hij heeft kat-
vangers geregeld om de overgemaakte gelden van klanten door middel van pinnen
– van de rekeningen van de katvangers – op te nemen. De tweede medefraudeur was in 
feite de intellectuele dader en echte fraudeur. Hoewel hij beweerde uit Sierra Leone te 
komen, bleek dat hij een Nigeriaan was. Hij was met meerdere frauduleuze activiteiten 
bezig die eerder op 419-fraude27 oftewel Nigeriaanse fraude leek. In tekstkader 6.1 is
de zaak van de Shopper en de rol van de medeverdachten nader uitgelicht. De vijf be-
trokken medefraudeurs in de zaak de Koerier zijn vrienden van hem. Zoals reeds ver-
meld, was de Koerier in feite een medefraudeur, maar aangezien hij bij de bank werkte, 
is hij aangemerkt als fraudeur. De hoofdverdachte die in feite de fraudeur was, betrof 
ook hier een Nigeriaan, hetgeen niet verbazingwekkend is aangezien de vorm van de 
fraude op 419-fraude leek. 

Onwetende betrokkenen
Onwetende betrokkenen zijn in dit onderzoek gedefinieerd als degenen die hebben 
meegewerkt aan de fraudeconstructie zonder zich er bewust van te zijn geweest dat het 
een frauduleuze activiteit betrof. Tijdens het strafrechtelijke onderzoek is niet gebleken 
dat deze mensen op de hoogte zijn geweest van de frauduleuze aard van de werkwijze
van de fraudeurs. Door deze betrokkenheid is de totstandkoming en/of de uitvoering 
van de fraude mogelijk gemaakt en/of vergemakkelijkt. In tabel 6.3 is weergegeven in 
welke interne fraudezaken sprake is geweest van onwetende betrokkenen en wat deze 
betrokkenheid inhield.

In tien interne fraudezaken bij een bank is er sprake geweest van onwetende betrok-
kenen. Ten aanzien van de onwetende betrokkenen is hier onderscheid gemaakt tussen 
onwetende collega’s van de fraudeur en onwetende betrokkenen van buiten de bank. In 
vijf fraudezaken is sprake van betrokkenheid van onwetende collega’s en in drie van 
betrokkenheid van mensen van buiten de bank, namelijk vrienden en familie.

In negen zaken hebben de onwetende collega’s bewust en onbewust hun inloggege-
vens/pasjes en/of ingelogde accounts ter beschikking gesteld aan de fraudeurs. Zij wa-
ren ervan uitgegaan dat de fraudeurs deze toegang nodig zouden hebben om de norma-
le werkzaamheden te verrichten. Waar het om bewust gebruik gaat, gebruikten colle-
ga’s op grote schaal elkaars ingelogde accounts om tussendoor ‘even snel’ iets voor 
een klant te regelen. Hoewel dit tegen de interne procedures van de banken was, ge-
beurde het op grote schaal. Enkele voorbeelden van deze vorm van gebruik van de 
inloggegevens/pasjes van collega’s zijn weergegeven in tekstkader 6.3. 

27 Onder 419-fraude, ook wel advance free fraud of Nigeriaanse oplichting genoemd, verwijst naar 
artikel 4.1.9 van het Nigeriaanse Wetboek van Strafrecht. Onder 419-fraude wordt verstaan uit-
eenlopende vormen van oplichting waarbij slachtoffers onder valse voorwendselen geld (in de 
vorm van voorschotten) afhandig wordt gemaakt door een grotere beloning in het vooruitzicht te 
stellen (Schoenmakers e.a., 2009). 
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Uit de gesprekken met de betrokken rechercheurs en de veiligheidsafdelingen van ver-
schillende banken bleek dat deze vorm van gebruik van inloggegevens van collega’s 
dagelijks voorkwam. Sterker nog, het naleven van de interne procedures en regels hier-
over zou de uitvoering van de dagelijks werkzaamheden belemmeren. Als voorbeeld is 
door de medewerkers van veiligheidsafdelingen van meer banken genoemd de situatie 
waarbij de klant X bij de balie van de bank staat terwijl hij door de medewerker A 
wordt geholpen. Medewerker A moet zich eventjes terugtrekken om enkele documen-
ten te printen en kopieën te maken van het identiteitsbewijs van X. Als er op dat mo-
ment meerdere klanten in de rij staan om geholpen te worden, laat men deze klanten 
niet onnodig wachten. Zo gaat medewerker B de volgende klant (Z) helpen. Aangezien 
medewerker A al ingelogd was op het systeem en niet heeft uitgelogd toen hij zich 
terugtrok, kan B de klant Z helpen in het ingelogde account van A. Vaak willen de 
medewerkers niet continu uit- en inloggen omdat dat tot tijdverlies kan leiden. Deze 
werkwijze werd overigens bevestigd door de verhoren van de medewerkers van de 
bank die als verdachte of getuige zijn gehoord. In de vraaggesprekken met de mede-
werkers van de veiligheidsafdelingen werd benadrukt dat zij niet gelukkig zijn met het 
feit dat de interne procedures en regels niet werden nageleefd. In een gesprek met twee 
medewerkers van de veiligheidsafdeling van een bank is bevestigd dat het zelfs op hun 
afdeling geregeld voorkomt dat men het inlogpasje van een collega leent om ‘even’ iets 
te regelen of op te zoeken.

Tekstkader 6.3: Mede mogelijk gemaakt door onwetende collega’s
Als het gebruik van de inloggegevens en het inlogpasje van collega’s niet mogelijk zou 
zijn, was de fraude in de zaken de Dirigent, de Opbiechter, de Hypotheker, de Dienst-
bode, de Overboeker, de Stagiaire en de Koerier niet of moeilijker tot stand gekomen. 
Door de hoge mate van druk en snelheid bij de dienstverlening van de banken, leek het 
alsof het er niet toe deed wie tegen de interne procedures en regels in gebruik maakte 
van de gegevens van collega’s. Het vierogenprincipe dat bij overboekingen, opnames of 
andere mutaties telkens werd toegepast, is op deze wijze ondermijnd. In de bovenge-
noemde zaken leek het erop dat sommige collega’s documenten en formulieren tekenden 
en accordeerden zonder naar de inhoud daarvan te kijken. Op meerdere bankfilialen 
lieten de bankmedewerkers hun ingelogde computers achter zonder deze te blokkeren. 
De situatie was in ieder geval in de zaak de Hypotheker extreem omdat de inloggege-
vens van de filiaalmanager onder het mom van snelheid en klantgerichtheid voor alle 
medewerkers toegankelijk waren.

Zoals gezegd hebben meerdere bankfraudeurs wijzigingen, overboekingen, opnames of 
andere mutaties ingevoerd in de systemen van de bank op naam van hun onwetende 
collega’s ten behoeve van de frauduleuze activiteiten. Zo heeft de Dirigent de ingelog-
de accounts van collega’s gebruikt om enerzijds de nodige adreswijzigingen van zijn 
katvanger in te voeren en anderzijds de overboekingen en opnames in te voeren en/of 
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te accorderen. Hij beschikte zelfs over de inloggegevens van de filiaalmanager die 
nodig waren om grote kasopnames te accorderen. In het geval van de Hypotheker, leek 
het erop dat alle medewerkers van de bank over de inloggegevens van de filiaalmana-
ger beschikten om ‘sneller’ de bankzaken van de klanten te regelen en dat de afwezig-
heid van de manager niet belemmerend of vertragend zou werken. Ook onderling is 
door collega’s op grote schaal gebruik gemaakt van andermans inloggegevens en/of 
inlogpasjes. 

De situatie in de zaak de Hypotheker leek zo chaotisch dat niemand meer zicht had 
op wie wat deed. Voor de meeste verleende kredieten en hypotheken heeft de Hypothe-
ker zonder moeite de inloggegevens van zijn filiaalmanager gebruikt om deze te accor-
deren, terwijl het juist de bedoeling was dat een tweede medewerker (in dit geval de 
filiaalmanager) mee zou kijken om te voorkomen dat er fouten werden gemaakt, het 
zogenaamde vierogenprincipe. In tekstkader 6.4 is dieper ingegaan op de chaotische 
situatie in de zaak de Hypotheker. Ook de Overboeker en de Stagiaire hebben gebruik 
gemaakt van de inloggegevens en/of inlogpasjes van hun collega’s om overboekingen 
en opnames in te boeken of te accorderen. De Koerier heeft zijn onwetende collega’s 
bewogen valse verhuizingen van rekeninghouders in te voeren.

De Dirigent, de Hypotheker, de Overboeker en de Koerier hebben de onwetende 
collega’s gebruikt om niet alleen de fraude mogelijk te maken, maar ook om te voor-
komen dat de bank zou ontdekken dat zij achter deze frauduleuze handelingen hebben 
gezeten. Aangezien het gebruik van de inloggegevens en inlogpasjes op grote schaal 
gebeurde, was het meestal moeilijk te achterhalen en te bewijzen dat de betreffende 
fraudeur erachter zat. Voor de meeste zaken waarbij een onwetende collega betrokken 
is geweest, gold wel het vierogenprincipe.

Waar het om externe onwetende betrokkenen ging, hebben de Opbiechter en de 
Shopper gebruik gemaakt van de bankrekeningen van vrienden om het buitgemaakte 
geld over te boeken en/of op te nemen. De Koesteraar heeft op naam van meerdere 
vrienden en familieleden bankrekeningen geopend en daar kredieten op gekregen. Haar 
oma was een van de weinigen die op de hoogte was van het feit dat er een bankreke-
ning op haar naam was geopend. Zij wist niet dat de Koesteraar met deze bankreke-
ning zou frauderen. Haar oma vond dat de Koesteraar en haar man te weinig geld had-
den en wilde hen helpen als dat nodig was.

Katvangers
In vier interne fraudezaken bij banken hebben de fraudeurs gebruikgemaakt van een of 
meer katvangers. Zoals in tabel 6.4 is weergegeven, hebben de Dirigent, de Overboe-
ker, de Shopper en de Koerier katvangers ingezet om enerzijds de identiteit van de 
fraudeurs te verhullen en anderzijds het buitgemaakte geld wit te wassen. De Dirigent
heeft een vriend van hem als katvanger gebruikt om het geld van de rekeninghouders 
naar zijn rekeningnummer over te maken. Aangezien het na de ontdekking van de 
fraude zeer moeilijk was om het verband tussen de Dirigent en de katvanger te bewij-
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zen, leek het erop dat de Dirigent zijn best had gedaan een katvanger erbij te halen die 
niet alleen het geld kon opnemen maar die er ook voor kon zorgen dat de identiteit van 
de Dirigent verhuld werd (zie tekstkader 6.2).

Hoewel de situatie in de zaak de Hypotheker op het eerste gezicht op een totale 
chaos leek, waren er signalen voor het bestaan van een ‘criminele organisatie’ waarin 
katvangers een belangrijke rol speelden. Zo was er sprake van minimaal zes mensen 
die hoofdzakelijk met het ronselen van nieuwe klanten bezig waren om hen, tegen 
betaling van een provisie, een krediet of hypotheek te verlenen. Daarnaast waren er 
twee vervalsers van documenten en een makelaar bij betrokken die de nodige docu-
menten en aankoop van een woning konden regelen. Gebleken is dat deze ronselaars 
actief op zoek zijn geweest naar nieuwe klanten om zoveel mogelijk kredieten of hypo-
theken te verstrekken. Wat de Hypotheker betrof, heeft hij zijn aandeel van het geld in 
de vorm van onofficiële ‘provisies’ van deze ronselaars ontvangen.

Tabel 6.4: Inzet van katvangers en het doel daarvan

Zaak Omvang 
fraude Slachtoffers Katvangers 

gebruikt
Doel inzet katvanger

Verhullen identiteit Witwassen
de Dirigent 800.000 4 X X X
de Overboeker 500.000 2 X X X
de Shopper 140.000 Minimaal 13 X X X
de Koerier 500.000 Minimaal 13 X X X
de Schikker 110.000 4
de Opbiechter 80.000 1
de Hypotheker 5.000.000 Minimaal 1
de Dienstbode 30.000 2
de Dobbelaar 40.000 2
de Stagiaire 2.000 3
de Koesteraar 90.000 1
Totaal 7.292.000 46 4 4 4

In de zaken de Shopper en de Koerier zijn de bankrekeningen, bankpassen, pincodes en 
codes voor internetbankieren van een groot aantal klanten misbruikt. Bij dit misbruik 
zijn meerdere mensen betrokken geweest om de nodige klantgegevens te verkrijgen, de 
nodige wijzigingen in de rekeningen te laten invoeren, het geld over te maken en tot 
slot het geld op te nemen. Zo zijn ook mensen in de omgeving van de (mede)fraudeurs 
benaderd met de vraag of zij snel geld wilden verdienen. Deze mensen moesten hun 
bankrekening beschikbaar stellen en het geld opnemen en aan de (mede)fraudeurs 
overhandigen. Een voorbeeld is een katvanger in de zaak de Shopper die voor de op-
name van 12.000 euro een bedrag van 400 euro ontving. In de zaak de Koerier waren 
de katvangers ingezet om de bankpassen van de klanten te activeren en er geld mee op 
te nemen en dit te overhandigen aan de (mede)fraudeurs. Dit is op grote schaal ge-
beurd. De betrokken katvangers hadden het geld hard nodig maar hebben voor de gele-
verde diensten slechts een klein deel van het geld ontvangen.
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6.3.2 Totstandkoming en uitvoering van de fraude

In deze subparagraaf wordt besproken hoe de fraude (mede) door de hiervoor bespro-
ken actoren tot stand is gekomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de gele-
genheid om te frauderen, de sfeer waarin de fraude heeft plaatsgevonden, de relatie
tussen de fraudeurs en hun slachtoffers en de benaderingswijze van slachtoffers.

Gelegenheid
Ook voor de totstandkoming van bankfraude is gelegenheid de noodzakelijke voor-
waarde. In alle elf interne fraudezaken was de gelegenheid om te frauderen in enige 
mate aanwezig. In acht zaken kon worden gesproken van een combinatie van de aan-
vankelijk aanwezige gelegenheid aangevuld met de gelegenheid die door de (me-
de)fraudeurs zelf is gemaakt. De (mede)fraudeurs in de zaken de Hypotheker, de Shop-
per en de Koerier hebben veel inspanningen moeten leveren om de nodige gelegenheid 
te creëren. Zoals reeds gezegd, hebben betrokkenen bij de zaak de Hypotheker actief 
mensen benaderd om ze ‘te helpen’ bij het verkrijgen van kredieten van hypotheken, 
zelfs wanneer ze daar niet naar op zoek waren. Om dit mogelijk te maken, hebben ver-
valsers de nodige documenten gemaakt. In tekstkader 6.4 wordt nader ingegaan op (de 
organisatie van) de fraude in de zaak de Hypotheker en het creëren van de gelegenheid 
om te frauderen.

Tekstkader 6.4: Chaos of juist georganiseerde criminelen
Het bankfiliaal waar de zaak de Hypotheker zich heeft afgespeeld, leek een vrijplaats te 
zijn voor de bankmedewerkers die hun gang wilden gaan. Dat slechts de Hypotheker en 
twee niet bij de bank werkende betrokkenen als verdachte zijn aangemerkt, was opval-
lend. Zeker omdat de filiaalmanager volledig buiten schot bleef. Meldingen over de toe-
standen op dit filiaal kwamen niet alleen rechtstreeks binnen bij de politie en de FIOD, 
maar er werd ook via een M-melding (Meld Misdaad Anoniem) geprobeerd aandacht te 
krijgen voor deze zaak. De filiaalmanager heeft een groep mensen om zich heen verza-
meld die het mogelijk maakten zo veel mogelijk kredieten en hypotheken te verstrekken. 
Om de verstrekte kredieten en hypotheken zonder enige vertraging door de filiaalmana-
ger te laten fiatteren, hadden direct en indirect alle medewerkers toegang tot zijn pin-
code. Ook de filiaalmanager was betrokken bij de onterechte en op grond van valse do-
cumenten en taxaties verstrekte kredieten en hypotheken (maar hij was geen verdachte). 
Naast de medewerkers van de bank waren meerdere mensen bij de fraudezaak betrok-
ken. Een makelaar regelde niet alleen hypotheken en taxaties maar hij zorgde er ook 
voor dat degenen die een hypotheek bij de bank van de Hypotheker hadden geregeld 
voorrang kregen bij de aankoop van een woning. Een onofficiële bemiddelaar regelde 
totaalpakketten van hypotheken, valse documenten en woningen. Hij deed nauwelijks 
zaken met de Hypotheker. Hij ging namelijk rechtstreeks naar de filiaalmanager en de 
andere medewerkers van de bank. Gezien het feit dat er zes ronselaars, twee ‘eigen’ 
vervalsers en één makelaardij (inclusief taxateur) bij de zaak betrokken waren, leek dit 
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alles op een goed georganiseerde groep criminelen. Toen de uit de hand gelopen on-
rechtmatigheden aan de grote klok gehangen werden, is de filiaalmanager vertrokken 
en is hij een eigen financieel adviesbureau begonnen. Hij nam zijn zeven ‘trouwe’ me-
dewerkers mee en zodoende kreeg de Hypotheker de schuld van de toestanden. Het 
pand voor het nieuwe bedrijf van de ex-filiaalmanager werd gehuurd van de ‘bemidde-
laar’ die met de vele verkregen hypotheken over meerdere vastgoedobjecten beschikte.

Dat de Dirigent, de Schikker, de Opbiechter, de Dienstbode, de Dobbelaar, de Over-
boeker, de Stagiaire en de Shopper zo eenvoudig het geld van de klanten konden ver-
duisteren, duidt op de aanwezigheid van voldoende gelegenheid. Vergeleken met de 
zaken de Hypotheker, de Shopper en de Koerier hebben de (mede)fraudeurs in de ove-
rige acht zaken niet veel hoeven te doen om de fraude mogelijk te maken. De meeste 
inspanningen die zij hebben verricht, hadden eerder betrekking op het wegsluizen en/of 
witwassen van het buitgemaakte geld dan op de fraude/verduistering zelf. De Dirigent,
de Opbiechter en de Overboeker zijn voorbeelden van de zaken waarin veel aandacht is 
besteed aan het wegsluizen en witwassen van het buitgemaakte geld.

Slachtoffers
Bij de elf bestudeerde zaken van bankfraude, zijn uiteindelijk de banken financieel 
slachtoffer geworden van de fraude. Dat kwam doordat de klanten die benadeeld zijn 
ook gecompenseerd zijn door de banken. Op een aantal rekeninghouders in de zaak de 
Koerier na, viel de klanten van de banken niets te verwijten van de gepleegde fraude. 
Een aantal rekeninghouders van de bank in de zaak de Koerier had enkele strikt per-
soonlijke gegevens telefonisch aan de fraudeur doorgegeven. Overigens is in de zaak 
de Hypotheker ook de bank rechtsreeks benadeeld omdat er kredieten, leningen en 
hypotheken werden verstrekt waarvan bij aanvang al duidelijk was dat de bank het geld 
definitief kwijt zou zijn. Dat kwam doordat mensen die de gelden hadden ontvangen 
niet in staat waren het terug te betalen omdat ze bijvoorbeeld geen inkomsten hadden. 

Het leek erop dat de benadeelde rekeninghouders niet altijd toevallig zijn uitgeko-
zen. Ze moesten in ieder geval voldoende saldo op hun betaal- of spaarrekening heb-
ben. De Dirigent ging daarin een stap verder. Zo was een van zijn benadeelde reke-
ninghouders een overledene wiens huis zojuist was verkocht. Aangezien de erfgena-
men de opbrengst al hadden verwacht, zijn ze bij het uitblijven van het geld aan de bel 
gaan trekken bij de bank. In de fraudezaken waarbij de bankrekening van een klant 
werd ‘geplunderd’, ontdekte de klant vroeg of laat de fraude en trok hij vervolgens aan 
de bel. De zaken de Opbiechter en de Dobbelaar waren uitzonderingen. De Opbiechter
heeft vlak nadat hij de fraude had gepleegd, zijn daden bij zijn leidinggevende en de 
rekeninghouder opgebiecht. Daarentegen is de fraude van de Dobbelaar door de auto-
matische handtekeningherkenning van de betaalopdrachten ontdekt. De bejaarde reke-
ninghouder bleek niets in de gaten te hebben gehad (zie tekstkader 6.5).
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Tekstkader 6.5: En het beste slachtoffer is: de vermogende eenzame oudere!
Uit de elf bestudeerde interne fraudezaken bij banken is gebleken dat in eerste instantie 
de klanten van de banken zijn benadeeld. Dat is niet verbazingwekkend omdat de ban-
ken het geld van hun klanten beheren. In de gevoerde gesprekken met de medewerkers 
van de veiligheidsafdelingen van de banken is naar voren gekomen dat vermogende 
eenzame ouderen die een of meer rekeningen bij de bank hebben, ideale slachtoffers 
kunnen zijn voor frauderende medewerkers. Er waren voorbeelden bekend van mede-
werkers die ‘goed contact’ hadden met een oudere klant. Deze klanten schenen een 
voorkeur te hebben voor één aanspreekpunt, een medewerker die ze ‘kenden en ver-
trouwden’. Deze vertrouwde medewerker kon een nog hechtere (ongewenste) band op-
bouwen met de klant. Dat kon door het opnemen van een bedrag uit de rekening van de 
klanten en het naar hun huis brengen omdat het bijvoorbeeld regende of koud was. De 
medewerker kon op een gegeven moment ook helpen bij het invullen van de belasting-
aangifte en het regelen van de overige financiële zaken. Voor men het in de gaten had, 
beschikte de medewerker over volmachten om de rekeningen van de klant te beheren. 
Wanneer één van deze rekeningen naar een andere bank werd verhuisd, had niemand 
meer zicht op deze ongewenste relatie.
Zover was de relatie van de Dobbelaar met zijn bijna 90-jarige klant nog niet, maar hij 
heeft meerdere overmakingen kunnen doen van de rekening van de klant zonder dat 
laatstgenoemde dat in de gaten had. Bij de eerste drie overmakingen, had de Dobbelaar 
de rekeninghouder om een handtekening gevraagd om het geld van zijn betaalrekening 
naar zijn spaarrekening over te maken of andersom. De bedragen gingen echter naar 
de bankrekening van de kerk die door de Dobbelaar werd beheerd. Bij de vierde over-
making had de Dobbelaar geen geduld meer om een handtekening van de klant te be-
machtigen en hij zette daarom zelf een valse handtekening. Daarmee liep hij bij de au-
tomatische handtekeningherkenning tegen de lamp. De vraag wanneer de fraude zou 
zijn ontdekt als de Dobbelaar gewoon om handtekeningen van de bejaarde klant had 
gevraagd, kan niet worden beantwoord.

Op de zaken de Shopper en de Koerier na was het aantal slachtoffers in de bestudeerde 
zaken bekend. In deze twee zaken zijn de bankrekeningen, bankpassen, pincodes en 
codes voor internetbankieren van een groot aantal klanten misbruikt. Het aantal onder-
zochte slachtoffers in deze twee zaken is evenwel beperkt tot 13 per fraudezaak om het 
onderzoek beheersbaar te houden. In de fraudezaken de Dirigent en de Schikker zijn 
aanvankelijk vier klanten c.q. rekeninghouders van de banken benadeeld. De Stagiaire
had in totaal drie klanten van de bank benadeeld. Het aantal slachtoffers in de fraude-
zaken de Dienstbode, de Overboeker en de Dobbelaar (inclusief de kerk) was twee. De
Opbiechter en de Koesteraar hadden ieder één slachtoffer gemaakt. Het aantal slacht-
offers van de Hypotheker naast de bank zelf was niet bekend. 
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Relatie fraudeurs en slachtoffers
In acht bankzaken waren alle slachtoffers klanten van de bank. In twee zaken was 
daarnaast ook sprake van andere benadeelden: de bank zelf (de Hypotheker) en een 
kerk (de Dobbelaar). Minimaal twee klanten van de bank hebben aangifte gedaan om-
dat ze door de (mede)fraudeurs in de zaak de Hypotheker onder druk waren gezet om 
een deel van de verkregen kredieten aan de (mede)fraudeurs over te dragen. Tot slot is 
de Koesteraar de enige fraudeur die enkel de bank rechtsreeks heeft benadeeld en niet 
de klanten van de bank. 

Tekstkader 6.6: Voor de Dobbelaar is niets heilig
De Dobbelaar had als manager private banking bij de bank in het dorp en als penning-
meester van de parochie het goed voor elkaar. Totdat hij voor een opleiding voor me-
dewerkers van de bank af en toe naar een grote stad moest gaan waar hij ook moest 
overnachten. Uit verveling ging hij op een avond naar Holland Casino. Dat beviel hem 
goed, ondanks het feit dat hij niets had gewonnen. Telkens als hij voor de opleiding weg 
moest, deed hij dat weer. Zijn salaris was op een gegeven moment niet meer toereikend. 
Hierna is hij zijn eigen spaarrekeningen gaan aanspreken. Ook de spaargelden van zijn 
kinderen moesten het ontgelden. Aangezien hij als penningmeester over de bankreke-
ningen van de kerk beschikte, begon hij daar geld uit te halen. Toen ook deze bron van 
geld opdroogde, begon hij aan de bankrekening van een van de klanten van de bank. 
Daar ging het mis en de fraude werd ontdekt, waarna hij verdween. De bank had mel-
ding gemaakt van de vermissing van een medewerker en had de zorg uitgesproken dat 
de medewerker zichzelf iets aan zou doen. De Dobbelaar vertelde later dat hij naar een 
afgelegen gebied was gereden en geprobeerd einde aan zijn leven te maken. Het duurde 
allemaal veel te lang en ineens was hij bij zinnen gekomen en moest hij aan zijn gezin 
denken. Hij kwam tot inkeer en meldde zich bij de politie. Hij zag er erg verward uit en 
had aan de politie verteld dat hij een ‘ernstig strafbaar feit’ had gepleegd. De Dobbe-
laar en zijn gezin zijn alles kwijt, materieel en immaterieel. Iedereen in het dorp en de 
kerk wist van de fraude. Hij heeft inmiddels een baan als productiemedewerker bij een 
bedrijf. Om de gang naar de schuldsanering voor zijn vrouw te vergemakkelijken, zijn 
ze op papier gescheiden. In het laatste reclasseringsverslag was volgens de Dobbelaar 
sprake van een lichtpuntje: ‘langzamerhand beginnen mensen mij vaker aan te spreken, 
een verbetering dus!’

Benaderen van slachtoffers
De wijze waarop de fraudeurs hun slachtoffers (de rekeninghouders) hebben benaderd, 
is weergegeven in tabel 6.5. Hieruit blijkt dat in vijf fraudezaken de slachtoffers hele-
maal niet zijn benaderd omdat het niet nodig was om contact te hebben met de slacht-
offers. Het betrof de zaken de Dirigent, de Opbiechter, de Dienstbode, de Overboeker
en de Koesteraar. De Dirigent, de Opbiechter, de Dienstbode en de Overboeker heb-
ben hun slachtoffers uitgekozen op basis van het saldo op de rekeningen van de klan-
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ten. In het geval van de Koesteraar was het slachtoffer de bank zelf waar ze al een 
zakelijke relatie mee had. 

In de fraudezaken de Shopper en de Koerier is een deel van de slachtoffers hele-
maal niet benaderd. Het andere deel is via internet en/of telefoon benaderd om de nodi-
ge inloggegevens, pincodes en overige klantgegevens te bemachtigen. Aangezien deze 
twee fraudeurs en hun medefraudeurs ervaring hadden met dergelijke fraudegevallen 
die op 419-fraude lijken, is het ontvreemden van de nodige gegevens relatief eenvoudig 
gegaan. Daarnaast is het aannemelijk dat het feit dat de Shopper en de Koerier bij de 
banken hebben gewerkt, het eenvoudiger heeft gemaakt om de klanten te overtuigen de 
nodige informatie door te geven.

Tabel 6.5: Benaderingswijze van slachtoffers bankfraude

Zaak Omvang 
fraude

Looptijd 
fraude

Wijze van benadering
Persoonlijk Internet of telefoon Via derden Geen

de Schikker 110.000 26 maanden X
de Hypotheker 5.000.000 12 maanden X X
de Dobbelaar 40.000 6 maanden X
de Stagiaire 2.000 1 maand X
de Dirigent 800.000 1 maand X
de Opbiechter 80.000 0 maand X
de Dienstbode 30.000 3 maanden X
de Overboeker 500.000 2 maanden X
de Shopper 140.000 2 maanden X X
de Koesteraar 90.000 84 maanden X
de Koerier 500.000 7 maanden X X
Totaal 7.292.000 4 2 1 7

De Schikker, de Dobbelaar en de Stagiaire hebben persoonlijk contact gehad met de 
benadeelde klanten. De Schikker kende als beleggingsadviseur zijn klanten persoonlijk 
en heeft de klanten bewogen te tekenen voor de hoge provisies die bij de Schikker zijn 
terecht gekomen. De Dobbelaar kende als manager private banking zijn slachtoffer 
eveneens persoonlijk. De Stagiaire heeft contact gehad met haar drie benadeelden op 
het moment dat ze bij de balie van de bank zijn verschenen om geld op te nemen. De 
Stagiaire heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt en heeft van de rekeningen van de 
klanten een bedrag ‘voor zichzelf’ opgenomen. Tot slot is de Hypotheker de enige die 
naast persoonlijk contact met zijn slachtoffers, ook mensen heeft benaderd via derden, 
namelijk ronselaars die belangstellenden hebben gezocht om hen een krediet of hypo-
theek te verstrekken.

Uitvoering van de fraude
Hoe de uitvoering en/of voortzetting van de fraude bij bankfraude eruit zag, hing af van 
de manier waarop de fraude is gepleegd. Zo was de looptijd van de fraude waarbij het 
geld van de klanten naar een andere bankrekening werd overgeboekt en/of werd opge-
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nomen redelijk kort. Twee belangrijke stappen bij de uitvoering waren het opnemen en 
wegsluizen van het buitgemaakte geld. Dit was het geval in de zaken de Dirigent, de 
Overboeker, de Opbiechter, de Dobbelaar, de Dienstbode en de Stagiaire. In de zaak 
de Hypotheker was een belangrijke stap bij de uitvoering het accorderen van de ver-
strekte kredieten en hypotheken. Aangezien hij over de inloggegevens van zijn filiaal-
manager beschikte, was dat niet moeilijk. 

De Schikker moest daarentegen ervoor zorgen dat zijn klanten blindelings tekenden 
om zo onder het mom van provisies een deel van het geld contant op te kunnen nemen. 
Zolang zijn klanten niet in de gaten zouden krijgen dat ze te veel en onterecht hadden 
betaald, was er niets aan de hand. De uitvoering van de zaak de Koesteraar was het 
moeilijkst. Dit kwam doordat de zaak 84 maanden heeft geduurd en de Koesteraar de 
piramideconstructie die zij had opgezet in stand moest zien te houden (zie tekstkader 
6.7). De enige manier om dat voor elkaar te krijgen, was door nieuwe rekeningen te 
openen en kredieten op te nemen om met de opbrengst daarvan de verschuldigde rente 
op de eerdere rekeningen te kunnen betalen. Op het moment dat het verkrijgen van 
nieuwe kredieten zou ophouden, zou de piramideconstructie instorten. Vergeleken met 
de overige interne fraudezaken, vergde de uitvoering van de fraude in de zaken de 
Shopper en de Koerier meer stappen omdat ze na het ontvreemden van de gegevens 
van de rekeninghouders en het aanvragen van nieuwe bankpasjes ook katvangers moes-
ten zoeken om het geld op te nemen en weg te sluizen. 

Tekstkader 6.7: De piramideconstructie van de Koesteraar
De Koesteraar was erg verliefd op haar echtgenoot. Ze wilde koste wat kost zijn volle 
aandacht behouden en deed continu pogingen om hem te blijven versieren. Om het hem 
naar de zin te maken ging zij vaak met hem uit eten, op vakantie en naar Holland Casi-
no. Op een gegeven moment was haar salaris niet toereikend om de aandacht van haar 
echtgenoot vast te blijven houden. Ze opende een rekening op naam van een familielid 
en kende de rekening een krediet toe. Het geld werd besteed en intussen moest de rente 
worden betaald. Om te voorkomen dat deze onterechte kredietverlening werd ontdekt, 
heeft ze de verschuldigde rente aan de bank betaald en is het opgenomen bedrag altijd 
onder het maximum op te nemen krediet gebleven. Echter, deze rente was gefinancierd 
met een tweede pas geopende rekening en opgenomen krediet. En zo ging de Koesteraar 
verder totdat zij op een zekere dag door een boekencontrole van de bank door de mand 
viel. Zij had maar liefst 26 rekeningen op haar eigen naam en op naam van vrienden en 
familieleden geopend en krediet opgenomen variërend van 2.000 tot 15.000 euro per 
rekening. Op deze manier bouwde zij voor zichzelf een piramideconstructie die ieder 
moment kon instorten, tenzij er nieuwe instroom van krediet werd geregeld. De totale 
schuld was opgelopen tot 85.000 euro. Omdat zij eigen huisadres, dat van haar oma en 
dat van een vriendin als correspondentieadres had gebruikt, zijn de onwetende vrienden 
en familieleden er niet achter gekomen dat de Koesteraar rekeningen op hun namen had 
geopend.

180



Werkwijzen van bankfraudeurs

Risicobeheersing van de fraudeur
De manieren waarop de fraudeurs met de eventuele risico’s na de uitvoering van de 
fraude zijn omgegaan liepen eveneens sterk uiteen. Zo heeft de Dirigent zich op meer-
dere manieren geprobeerd in te dekken tegen de mogelijke risico’s. In eerste instantie 
door gebruik te maken van de inlogpasjes en ingelogde systemen van de collega’s bij 
de mutaties in de systemen. In tweede instantie heeft de Dirigent geprobeerd geen en-
kele aanwijzing achter te laten die hem in verband kon brengen met de katvanger. Zo-
als in tekstkader 6.2 is weergegeven, was het leggen van een verband tussen de Diri-
gent en zijn katvanger mede door de risicobeheersing van de Dirigent uiterst moeilijk. 
De Schikker kon weinig doen aan risicobeheersing. Na het innen van ‘zijn’ provisies 
heeft hij moeten afwachten om te zien of de benadeelden aan de bel zouden trekken. 
Pas nadat één van de klanten een klacht had ingediend tegen de hoogte van de provi-
sies, heeft de bank een onderzoek ingesteld.

Het heeft niet lang geduurd voordat de Opbiechter tot de conclusie kwam dat zijn 
fraude vroeg of laat door de benadeelde klant zou worden ontdekt. Dat heeft hem ertoe 
bewogen zelf melding te maken van zijn daden. Toch had hij aanvankelijk door het 
stopzetten van de verzending van de bankafschriften naar zijn slachtoffer geprobeerd 
de ontdekking van de fraude te bemoeilijken en/of te vertragen. De Hypotheker vond 
het niet nodig om zich zorgen te maken om de eventuele risico’s. Zoals in tekstkader 
6.4 gepresenteerd, bestond een sterk vermoeden dat velen bij zijn bankfiliaal aan het 
frauderen waren of ten minste de interne regels zwaar schonden. De Dienstbode had al 
een verhaal bedacht voor het geval de fraude aan het licht zou komen, namelijk dat ze 
onder druk werd gezet door een ‘loverboy’. Zie tekstkader 6.8 voor het verhaal van de 
Dienstbode en haar – vermoedelijk – verzonnen loverboy. Hiermee heeft ze mogelijk 
willen voorkomen dat de bank en/of de politie achter het geld aan zouden gaan.

Tekstkader 6.8: De Dienstbode en het verhaal over de chanterende loverboy
Niet alleen het door de Dienstbode buitgemaakte geld is niet teruggevonden, er zijn ook 
nauwelijks aanwijzingen over de wijze waarop het geld is uitgegeven. Daarom bestaan
er sterke vermoedens dat het geld nog ergens is geparkeerd. Nadat de Dienstbode inzag 
dat het ontkennen van de fraude geen zin meer had omdat er voldoende bewijzen waren, 
kwam zij op de proppen met een verhaal over ene ‘Mohammad met de gouden tanden’. 
Zij zou alles in zijn opdracht en op zijn aanwijzingen hebben gedaan. Zij zou hem enke-
le jaren terug hebben leren kennen en bevriend zijn geraakt met hem. Hij gaf haar het 
gevoel dat zij speciaal was. Hij kocht kleding en eten voor haar. Op een gegeven mo-
ment moest zij ‘met haar lichaam’ voor hem werken. Dat deed zij en de opbrengsten 
gingen naar hem toe. Hij regelde de klanten en een ‘werkplek’ voor haar. Wanneer ze 
aangaf dat ze ermee wilde stoppen, dreigde hij dat hij het verhaal aan haar ouders zou 
vertellen. Uit angst leefde ze drie jaar lang een dubbelleven. Toen ze bij de bank kwam 
werken, moest Mohammad 30.000 euro hebben. Hoewel de Dienstbode concrete aan-
wijzingen over hem had, zijn vaste coffeeshop en adressen waar hij zich zou bevinden, 
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is hij nooit gevonden. De politie heeft naar hem gezocht, maar zijn bestaan is niet be-
vestigd. Onduidelijk is gebleven of het verhaal echt of verzonnen was. Dat het geld weg 
is en niet meer is teruggevonden was wel echt.

De Dobbelaar had, zoals in tekstkader 6.6 verwoord, door voor een hoogbejaard maar 
vermogend slachtoffer te kiezen – vermoedelijk – de eventuele risico’s op ontdekking 
verkleind. Maar zijn fraude bleek niet bestendig te zijn tegen een machine die de hand-
tekeningen van de klanten kon herkennen. De Overboeker meende overal aan te heb-
ben gedacht: geschikte slachtoffers, katvangers, mutaties in de systemen, bankrekenin-
gen in het buitenland, de overboekingen enzovoort. Hij had zijn stappenplan met de 
actoren erbij helemaal uitgewerkt. Toch heeft een Duitse bank er een stokje voor ge-
stoken. Zie tekstkader 6.9 voor het stappenplan van de Overboeker. De Stagiaire kon 
na het opnemen van geld van drie klanten deels met gebruik van inloggegevens van 
haar collega’s weinig anders doen dan wachten en hopen dat de klanten niet aan de bel 
zouden trekken. De Stagiaire is uiteindelijk overkomen waar ze bang voor was. De 
Shopper en de Koerier hebben juist door de inzet van katvangers geprobeerd zo snel 
mogelijk het geld op te nemen en weg te sluizen zonder ontdekt te worden. Hopeloos 
leek het geval van de Koesteraar wier piramideconstructie steeds hoger en moeilijk 
beheersbaar werd. Een andere optie dan het proberen van nieuwe kredieten te verkrij-
gen was er in feite niet.

Zoals uit de interne fraudezaak van de Koesteraar blijkt, heeft de looptijd van de 
fraude mogelijk invloed op de risico’s van de ontdekking van de fraude. Fraudeurs die 
in korte tijd veel geld buit konden maken en een punt konden zetten achter hun fraude, 
liepen minder risico’s. Echter, het is de vraag of dat voor alle interne fraudezaken 
geldt. Wat de looptijd van de fraude betreft, heeft de zaak van de Koesteraar het langst 
geduurd, namelijk 84 maanden (zie tabel 6.5). De Schikker en de Hypotheker kwamen 
met een looptijd van respectievelijk 26 en 12 maanden op de tweede en derde plaats. 
Hoewel de fraude in de zaak de Hypotheker feitelijk langer heeft geduurd dan 12 
maanden, is het strafrechtelijke onderzoek beperkt tot deze periode. Hierna volgden de 
Koerier en de Dobbelaar met respectievelijk 7 en 6 maanden. Met een looptijd van 
twee dagen heeft de fraude van de Opbiechter het kortst geduurd. 

Tekstkader 6.9: Het stappenplan van de Overboeker
Uit de elf bestudeerde bankfraudezaken is gebleken dat bij de banken – als beheerders 
van het geld van derden – de gelegenheid om te frauderen aanwezig is. Dat wil echter 
niet zeggen dat er geen voorbereidingen en plannen nodig zijn om te frauderen. De 
Overboeker pakte het serieus aan. Zo zijn bij een doorzoeking in zijn huis enkele docu-
menten aangetroffen, waaronder schermuitdraaien van de rekeningen van een gedu-
peerde klant, een vals opgemaakte leenovereenkomst voor bijna € 500.000 tussen de 
klant en een medefraudeur waaruit zou moeten blijken dat er een notariële akte was op-
gemaakt voor de lening. Verder zijn twee kleurenkopieën van de vervalste paspoorten 
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van de gedupeerde klanten en een pasfoto van een andere medefraudeur aangetroffen. 
Onderstaande aantekeningen zouden kunnen wijzen op behoorlijke mate van voorberei-
ding van de fraude: 
Aantekening 1: ‘Target: van NL internetrekening naar drie Duitse rekeningen en dan 
opname. Benodigdheden: een adres voor het openen van de internetrekeningen en juiste 
ID-documenten. Voorbereiding: documentnummer bemachtigen, ID-maken, KvK ope-
nen, Internetrekeningen openen en rekening Duitsland openen. Tijdsplanning: week 1: 
documentatie maken, ID maken, KvK openen, Internetrekening openen, Duitse rekening 
openen, week 2: wachten tot alles is geactiveerd, test run dag, week 3: overboeken en 
openen.’ Aantekening 2: ‘Te doen: Internet [naam bank] checken, Adres Target wijzi-
gen, info bank vragen’. Aantekening 3: ‘Bank € 50.000 per transactie (buitenland 4 
keer). € 250.000 per transactie (binnenland ? keer). [Naam bank] spoedoverboeking al-
les. Potentiële opnamelocaties: Monaco, Luxemburg, Nederland, Zwitserland, Turkije’.

Risico verlies sociale relaties
Bij de bespreking van de empirische bevindingen in de twee voorgaande hoofdstukken, 
is naar voren gekomen dat het maken van slachtoffers die de fraudeur in privésfeer
kende of met wie hij een privérelatie had een verhoogd risico op verlies van sociale 
relaties met zich meebracht. Dit is ook deels het geval wanneer er sprake is van een 
zakelijke relatie, maar in mindere mate. Wat betreft de relatie van de plegers van bank-
fraude met hun slachtoffers, was de zaak de Dobbelaar de enige waar sprake was van 
een privérelatie tussen de dader en slachtoffer. Tussen de Dobbelaar en zijn slachtoffer 
was naast de zakelijke relatie ook sprake van een zekere vriendschap. Na de ontdek-
king van de fraude is deze vriendschap verloren gegaan. Maar aangezien de Dobbelaar
in een kleine gemeenschap woonde waar iedereen elkaar kende en omdat hij naast (de 
klant van) de bank ook de kerk had benadeeld, was het risico op verlies van sociale 
relaties zeer groot. In tekstkader 6.6 is de zaak de Dobbelaar nader uitgelicht.

De Schikker, de Opbiechter, de Hypotheker, de Dienstbode, de Stagiaire en de 
Koesteraar hadden slechts een zakelijke relatie met hun slachtoffers. Voor zover zij 
hun slachtoffers kenden of hadden ontmoet, was deze relatie zakelijk van aard. In de 
zaken de Dirigent, de Overboeker, de Shopper en de Koerier was er helemaal geen 
sprake van een relatie tussen de fraudeurs en slachtoffers, noch privé noch zakelijk: 
hun slachtoffers hebben zij op geen enkele wijze ontmoet. Op de zaak de Dobbelaar
na, is het risico op verlies van sociale relaties van de fraudeurs door het ontbreken van 
een privérelatie gering geweest.

6.3.3 Ontdekking van de fraude

Net als bij de andere twee vormen van fraude, wordt bij de bankfraude met de ontdek-
king van de fraude bedoeld de wijze waarop de fraude is ‘afgesloten’ of beëindigd. Bij 
de ontdekking van de fraude is in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen gewaar-
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wording van de slachtoffers, degenen die de fraude hebben ontdekt en de aanleiding 
van het strafrechtelijke onderzoek. Het feit dat de fraude is ontdekt en de strafrechtelij-
ke onderzoeken tot een veroordeling van de fraudeurs in eerste aanleg hebben geleid, 
betekent niet dat de strafzaken tegen de fraudeurs ten tijde van het schrijven van dit 
boek onherroepelijk zijn. Het is mogelijk dat in een aantal zaken een hoger beroep, een 
ontnemingszaak (voor zover bekend in twee gevallen) of een civiele zaak loopt. De 
verdere stappen tegen de fraudeurs ná de uitspraak van de rechter in eerste aanleg zijn 
in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Hieronder wordt besproken hoe de slachtoffers zijn gewaargeworden, wie de fraude 
heeft ontdekt en wat de aanleiding gaf voor de start van het strafrechtelijke onderzoek. 
In tabel 6.6 zijn deze drie elementen van de ontdekking opgenomen. 

Gewaarwording van slachtoffers
In zeven interne fraudezaken werden de slachtoffers zelf gewaar dat zij benadeeld wa-
ren. Zo hebben de slachtoffers (klanten) in de zaken de Dirigent, de Dienstbode, de 
Stagiaire, de Shopper en de Koerier de afboekingen of opnames van hun bankrekenin-
gen gezien, waarna ze bij de bank aan de bel hebben getrokken. In de zaak de Schikker
heeft de klant bezwaar aangetekend tegen de hoge provisies die waren ingediend. De 
klanten die via de Hypotheker een krediet of hypotheek hadden gekregen, kregen in de 
gaten dat er ‘iets niet klopte’ toen ze door de ronselaars en tussenpersonen onder druk 
werden gezet om een deel van deze kredieten af te staan.

Nadat de valse handtekening van een klant in de zaak de Dobbelaar was ontdekt, 
heeft de bank de klant geïnformeerd. Ook de slachtoffers van de Overboeker hebben 
van de bank moeten vernemen dat ze waren benadeeld. Dat kwam nadat een melding 
bij de bank was binnen gekomen van de een Duitse bank. In de zaak de Koesteraar was 
de bank zelf slachtoffer geworden en het besef van slachtofferschap viel gelijk met de 
ontdekking, namelijk de interne controle van de bank. De klant die door de Opbiechter
was benadeeld heeft van de Opbiechter zelf vernomen dat hij slachtoffer was geworden 
van de fraude. 

Wie heeft de fraude ontdekt?
Naast de manier van gewaarwording door slachtoffers is ook gekeken naar de wijze 
van ontdekking of degene die deze ontdekking deed. In zeven zaken waren het de 
slachtoffers c.q. klanten van de bank die de fraude hadden ontdekt. Deze ontdekking 
liep parallel aan de ontdekking van de afboekingen en zichtbare financiële consequen-
ties voor de klanten. De zaak de Koerier is de enige waarin de fraude is ontdekt door 
enerzijds de klanten en anderzijds door de bank zelf. De klanten hadden de onterechte 
afboekingen gezien, maar intussen was één van de katvangers die bij een bankfiliaal 
geld wilde opnemen van de rekening van een klant, betrapt en aangehouden.
De fraude van de Dobbelaar is door de bank ontdekt via de onderschepping van de 
valse handtekening van de klant. De automatische handtekeningherkenning had zijn 
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werk gedaan en de fraude was ontdekt. Ook de Koesteraar viel door een ‘interne con-
trole’ van de bank door de mand. Bij een routine-boekencontrole bij de bank viel op 
dat de Koesteraar eigenhandig 26 kredieten had verstrekt. Twee interne fraudezaken 
zijn ontdekt door anderen dan de bank en/of de klant van de bank. Zo heeft de Op-
biechter vóór de ontdekking van de fraude door de bank of de klant zijn daden opge-
biecht. Ook in het geval van de Overboeker hadden de klanten en de bank nog niet 
ontdekt dat er fraude was gepleegd. De fraude was ontdekt doordat een Duitse bank 
een overmaking van de Overboeker verdacht vond.

Tabel 6.6: Gewaarwording, ontdekking en aanleiding strafrechtelijk onderzoek

Zaak Gewaarwording door Ontdekking door Aanleiding strafrechtelijk 
onderzoekKlant Bank Overige

de Koerier Afboeking geld X X Aangifte bank
de Dirigent Afboeking geld X Aangifte bank
de Schikker Bezwaar klant X Aangifte klant
de Hypotheker Druk ronselaars X Aangiftes klanten en M-melding
de Dienstbode Afboeking geld X Aangifte bank
de Stagiaire Afboeking geld X Aangifte bank
de Shopper Afboeking geld X Aangifte bank
de Dobbelaar Melding bank aan klant X Melding fraudeur
de Koesteraar Interne controle bank X Aangifte bank
de Opbiechter Bekentenis fraudeur X Aangifte bank
de Overboeker Melding bank aan klant X Aangifte bank
Totaal 7 3 2 NVT

Aanleiding strafrechtelijk onderzoek
De ontdekking van de fraude en/of gewaarwording van slachtoffers vormt niet automa-
tisch de aanleiding voor de start van het strafrechtelijke onderzoek. In dit onderzoek is 
per fraudezaak ook naar deze aanleiding gekeken. De aangiftes van de bank gaven de 
aanleiding voor de start van het strafrechtelijke onderzoek in acht zaken, namelijk de 
Dirigent, de Opbiechter, de Dienstbode, de Overboeker, de Stagiaire, de Shopper, de 
Koesteraar en de Koerier. In de zaak de Schikker gaf de aangifte van de klant aanlei-
ding voor het onderzoek. In de zaak de Hypotheker was een combinatie van aangiftes 
van klanten met een M-melding de aanleiding. Rond dezelfde tijd is ook een vergelijk-
bare anonieme melding gedaan bij de FIOD. In deze melding werden de namen van de 
Hypotheker, zijn filiaalmanager en de belangrijkste tussenpersoon Lof genoemd (zie 
tekstkader 6.4). Tot slot heeft de Dobbelaar na de ontdekking van de fraude zichzelf 
aangegeven bij de politie, wat in combinatie met de aangifte van de bank de aanleiding 
vormde voor de start van het strafrechtelijke onderzoek (zie tekstkader 6.6).

Gevolgen ontdekking fraude voor de fraudeur
Het verlies van de baan bij de bank was het eerste gevolg van de ontdekking van de 
fraude voor de fraudeurs. Dit gold in mindere mate voor de Stagiaire, de Dienstbode,

185



Fraude ontrafeld

de Shopper en de Koerier omdat ze stage liepen bij de bank onderscheidenlijk op uit-
zendbasis bij de bank werkten. Ook voor hen gold dat zij mede door de opname in het 
interbancaire systeem EVA28 of interne systeem IVA niet meer bij een bank of financi-
ele instelling kunnen werken. In negen bestudeerde zaken van bankfraude zijn de frau-
deurs veroordeeld. Gezien de schadeloosstelling van de klanten, is de zaak de Schikker
met een transactie afgedaan. Daarnaast is de Dienstbode ontslagen van alle rechtsver-
volging omdat zij uit psychische overmacht zou hebben gehandeld.

De Dirigent, de Hypotheker, de Dobbelaar, de Overboeker, de Shopper en de Koe-
rier hebben gevangenisstraffen opgelegd gekregen varieerden van zes maanden voor-
waardelijk (de Dobbelaar) tot 25 maanden onvoorwaardelijk (de Dirigent). De Op-
biechter, de Stagiaire en de Koesteraar zijn er met een werkstraf vanaf gekomen. 
Naast de gevolgen van het verlies van hun baan en de veroordeling, zijn de gevolgen 
voor de Dobbelaar het grootst geweest. Zoals in tekstkader 6.6 is weergegeven zijn de 
gevolgen zoals verlies van sociale relaties voor hem en zijn gezin ernstig geweest. Dit 
kwam doordat iedereen in zijn dorp en kerk hem persoonlijk kende en uiteindelijk van 
de veroordeling en de fraude hebben gehoord. Deze gevolgen waren van zodanige aard 
dat hij na de ontdekking van de fraude een zelfmoordpoging heeft gedaan.

6.4 Naspeurbaarheid van de opbrengsten van bankfraude

Of en in hoeverre de buitgemaakte gelden door de bankfraudeurs überhaupt naspeur-
baar zijn, wordt hieronder uiteengezet. Is de bestemming van het geld niet te achterha-
len, dan kan worden aangenomen dat de fraudeur (een deel van) het geld heeft wegge-
sluisd of anderszins buiten zicht van de benadeelden en/of de opsporingsdiensten heeft 
gehouden om er op een later moment gebruik van te maken. Is de bestemming van het 
geld wel naspeurbaar, dan wordt gekeken naar de wijze waarop en waaraan het geld is 
besteed. 

6.4.1 Wijze van besteding van het geld 

De bestemming van het geld is bekend als de opsporingsdiensten, of in het geval van 
bankfraude de benadeelde banken, kunnen zien waar het geld is gebleven of waaraan 

28 De Externe Verwijzingsapplicatie (EVA) is het systeem waarin interbancair de gegevens worden 
geregistreerd en gedeeld over personen die banken hebben benadeeld. Aanvankelijk was EVA 
bedoeld voor klanten die op een ‘zwarte lijst’ werden gezet, maar is later ook ingezet voor fraude-
rende ex-medewerkers. Een melding wordt in EVA enkel opgenomen nadat fraude is bewezen-
verklaard. De Interne Verwijzingsapplicatie (IVA) is het interne systeem van een bank of financi-
ele instelling waarin (voor intern gebruik) onregelmatigheden met medewerkers of klanten wor-
den bijgehouden. Vanzelfsprekend ligt de drempel voor een opname in IVA aanzienlijk lager dan 
die voor de opname in EVA. (bron: vraaggesprekken met veiligheidszaken van banken)
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het is uitgegeven. Zoals in tabel 6.7 is weergegeven, was in de interne fraudezaken de 
Schikker, de Opbiechter, de Dobbelaar, de Stagiaire en de Koesteraar de bestemming 
van het geld (vrijwel) geheel traceerbaar. Wanneer het buitgemaakte geld wordt ge-
volgd, kan met redelijke zekerheid worden bepaald waar het geld is heengegaan. Ge-
heel niet-naspeurbaar was de bestemming van het buitgemaakte geld in de zaken de 
Dirigent en de Dienstbode. Na de opname van de gelden, zijn deze uit het zicht van de 
banken en de politie verdwenen. De Dirigent heeft tot en met de rechtszaak ontkend 
ook maar iets met de verduistering en de ‘verdwijning’ van het geld te maken te heb-
ben. De Dienstbode ontkende de feiten niet, maar beweerde het gedaan te hebben onder 
druk van een loverboy die haar had gechanteerd (zie tekstkader 6.8 voor het verhaal 
van de Dienstbode). Gedeeltelijk naspeurbaar was de bestemming van de buitgemaakte 
gelden in de zaken de Hypotheker, de Overboeker, de Shopper en de Koerier.

Tabel 6.7: Het geld: traceerbaarheid en wijze van uitgave

Zaak

G
el

d 
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r Zichtbaar Niet-zichtbaar
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el

d 
O
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rg
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en

Luxe Levensonderhoud Luxe Levensonderhoud

de Dobbelaar X
de Koesteraar X X X X X
de Opbiechter X
de Schikker X (X) 1

de Stagiaire X (X) 1

de Hypotheker Deels X X X
de Koerier Deels X X X
de Overboeker Deels X X X
de Shopper Deels X X
de Dienstbode Niet X
de Dirigent Niet X
Totaal 5 2 5 1 5 4 + (2) = 6

1 (X) houdt in dat de Schikker en de Stagiaire het buitgemaakte geld aanvankelijk hadden overge-
houden, maar dat na de ontdekking van de fraude aan de bank hebben terugbetaald.

Zichtbare of niet-zichtbare besteding
In tabel 6.7 is naast de naspeurbaarheid van de bestemming van het geld ook weerge-
geven of het geld op een zichtbare of op een niet-zichtbare wijze is besteed. Met zicht-
bare wijze van uitgave wordt overigens bedoeld dat het voor de directe omgeving van 
de fraudeur zichtbaar is geweest waaraan het geld is uitgegeven. Een deel van het buit-
gemaakte geld in de zaken de Hypotheker, de Koesteraar en de Shopper is op een 
zichtbare wijze besteed. Zo is in de loop van het strafrechtelijke onderzoek gebleken 
dat de Hypotheker een deel van zijn geld aan zijn hobby heeft besteed. Naast zijn werk 
handelde hij namelijk in auto’s. Zoals zijn broer het verwoordde, kreeg de Hypotheker
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niet genoeg van auto’s, wat feitelijk zijn passie was. Aangezien er enig vermogen no-
dig was om een voorraad te kunnen houden, heeft hij een deel van de opbrengst hier-
voor gebruikt. Deze uitgaven van de Hypotheker zijn beschouwd als zichtbare luxe.

In de zaak de Shopper is gebleken dat zij financieel goed voor haar familie en 
vrienden zorgde. Zoals zij door een rechercheur werd beschreven – en ook uit tapge-
sprekken bleek –, was zij sneller en beter in het uitgeven van het geld dan in het bin-
nenhalen daarvan. Zodra zij geld in handen kreeg, ging zij voor familie en vrienden 
alledaagse benodigdheden kopen. De uitgaven van de Shopper zijn zowel zichtbaar als 
niet-zichtbaar geweest. Tot slot heeft de Koesteraar op diverse manieren het geld be-
steed aan het samenzijn met haar echtgenoot. Zo heeft zij geprobeerd haar echtgenoot 
te behouden door hem geregeld te verwennen. Deze uitgaven liepen uiteen van uit eten 
gaan in dure restaurants tot luxe vakanties en bezoeken aan een casino. 

Wat betreft de uitgaven van de Hypotheker, de Overboeker, de Shopper, de Koes-
teraar en de Koerier aan hun levensonderhoud, is het maken van een duidelijk onder-
scheid tussen zichtbaar en niet-zichtbaar moeilijk te maken. Zoals reeds gezegd, heeft 
de Schikker het geld niet uitgegeven maar bewaard. Naar eigen zeggen wachtte hij op 
het juiste moment om het geld aan de bank terug te geven. In de overige vijf zaken is 
het geld op een niet-zichtbare wijze uitgegeven. De bankfraudeurs hebben geen geld 
besteed aan maatschappelijke activiteiten.

Geld overgehouden
Niet in alle bestudeerde elf interne fraudezaken is al het buitgemaakte geld daadwerke-
lijk uitgegeven. In de loop van de strafrechtelijke onderzoeken zijn er aanwijzingen 
gevonden dat sommige fraudeurs een deel van het geld ‘ergens’ hebben geparkeerd om 
er later van te genieten. Wanneer het geld wordt weggesluisd of opgenomen zonder dat 
er aanwijzingen zijn dat het geld is uitgegeven, is aangenomen dat de fraudeurs (een 
deel van) het geld hebben overgehouden. 

Zes fraudeurs hebben (een deel van) het buitgemaakte geld overgehouden (zie tabel 
6.7). Hiervan hebben de Schikker en de Stagiaire al het buitgemaakte geld teruggege-
ven aan de bank om de bank en haar klanten schadeloos te stellen. Dit betekent dat na 
de afronding van het strafrechtelijke onderzoek deze twee fraudeurs geen geld aan de 
fraude hebben overgehouden. Voor de overige vier fraudeurs die geld hebben overge-
houden, is de situatie anders. Zo ontkende de Dirigent dat hij bij de fraude betrokken is 
geweest. Hij heeft daarom geen geld teruggeven aan de bank en de gedupeerde klanten. 
Hoewel de Koerier heeft toegegeven dat hij in opdracht van ‘twee mannen’ informatie 
over rekeninghouders van de bank heeft ontvreemd, ontkende hij dat hij er veel geld 
voor heeft gekregen. Het geld zou bij deze twee ‘echte fraudeurs’ zijn terecht gekomen 
en niet bij hem. Toch waren er sterke aanwijzingen dat hij er geld voor heeft gekregen 
en hoogstwaarschijnlijk niet heeft uitgegeven. 

De Dienstbode is een andere fraudeur van wie wordt ‘vermoed’ dat zij nog ergens 
geld moet hebben. Tot slot heeft de Overboeker ondanks de inbeslagname van een deel 
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van het buitgemaakte geld, geld overgehouden aan de fraude. Ook hij is met een ver-
haal over enkele ‘criminele mannen’ gekomen die hem onder druk zouden hebben 
gezet. Hij zou het geld aan de twee hebben afgegeven. Wederom is in het strafrechte-
lijke onderzoek het bestaan van deze ‘criminele mannen’ niet bevestigd.

6.4.2 Besteding van het geld

Bij de bespreking van de uitgave van het buitgemaakte geld wordt onderscheid ge-
maakt tussen enerzijds de uitgave van het geld aan de fraudeurs zelf en anderzijds de 
uitgave aan anderen. Voor zover het geld is uitgegeven, kan de uitgave ten goede zijn 
gekomen aan de persoon van de fraudeur of van de overige betrokkenen zoals mede-
fraudeurs, familieleden van de fraudeur en maatschappelijke activiteiten. 

Uitgegeven aan zichzelf
Zoals hebben vijf fraudeurs een deel van het geld (zichtbaar en/of niet-zichtbaar) voor 
eigen levensonderhoud aangewend en twee voor de (zichtbare en/of niet-zichtbare) 
luxe. Naast de in tabel 6.7 weergegeven bestedingscategorieën zijn bij drie fraudeurs 
ook uitgaven aan gokken waargenomen. De Hypotheker, de Overboeker, de Shopper,
de Koesteraar en de Koerier hebben een deel van het geld zichtbaar en niet-zichtbaar 
aan hun levensonderhoud inclusief familie besteed. Aangezien deze daders de verduis-
tering hebben gepleegd in de tijd dat zij bij de bank werkzaam waren en een salaris 
ontvingen, kan worden aangenomen dat de uitgaven geen betrekking hadden op het 
noodzakelijke levensonderhoud.

De Hypotheker heeft een deel van het geld besteed aan (luxe) auto’s voor zichzelf. 
Deze uitgaven hebben op een zichtbare wijze plaatsgevonden. De Koesteraar heeft 
zowel zichtbaar als niet-zichtbaar geld besteed aan luxe. Deze uitgaven hadden betrek-
king op haar en haar echtgenoot. Uit de verhoren en getuigenverklaringen is gebleken 
dat zij veel geld heeft besteed aan dure etentjes en vakanties met haar echtgenoot. 
Daarnaast heeft zij samen met haar echtgenoot veel geld vergokt in casino’s zowel in 
Nederland als tijdens de vele vakanties van hen. Gezien deze regelmatige bezoeken aan 
casino’s en de bedragen die zijn vergokt, erkende de Koesteraar dat zij een gokpro-
bleem had. De Opbiechter en de Dobbelaar zijn de twee fraudeurs die het buitgemaak-
te geld in zijn geheel hebben vergokt. De Opbiechter hoopte door te gokken het geld 
snel te vermeerderen en terug te storten vóórdat de fraude zou worden ontdekt. Nadat 
hij al het geld had vergokt, heeft hij zijn daden opgebiecht. De Dobbelaar had niet 
alleen het buitgemaakte geld bij de bank maar ook het geld van de kerk, zijn eigen 
spaar- en beleggingsrekeningen en die van zijn kinderen opgenomen en vergokt.
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Profiteurs van de fraude
Evenals bij beleggingsfraude en faillissementsfraude, is ook bij de bankfraude een deel 
van de opbrengsten van de fraude direct of indirect bij anderen terechtgekomen. Zelfs 
wanneer het buitgemaakte geld niet is besteed, hebben mogelijk anderen dan de frau-
deur – zoals hun familieleden – van de fraude geprofiteerd. In tabel 6.8 is weergegeven 
wie in de elf bestudeerde fraudezaken van bankfraude hebben geprofiteerd. 

Geen enkele fraudeur heeft geld besteed aan maatschappelijke activiteiten. Boven-
dien is er bij deze vorm van fraude geen sprake van andere betrokkenen zoals voorma-
lige eigenaren, BV-handelaren, inleggers enzovoort. Vijf fraudeurs hebben helemaal 
geen geld besteed aan anderen. Zoals reeds gezegd, hebben de Schikker en de Stagiaire
het buitgemaakte geld niet uitgegeven. De Opbiechter en de Dobbelaar hebben al het 
buitgemaakte geld besteed aan gokken en van de Dienstbode is totaal onbekend wat zij 
met het buitgemaakte geld heeft gedaan.

Tabel 6.8: Bestedingen aan de fraudeurs en profiteurs van de fraude

Zaak

Besteding aan fraudeur Profiteurs van fraude
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Luxe Gokken Levensonderhoud Fraudeur Medefraudeurs Familie

de Dienstbode X
de Dirigent X X X
de Dobbelaar X X
de Hypotheker X X X X X
de Koerier X X X
de Koesteraar X X X X X X
de Opbiechter X X
de Overboeker X X X
de Schikker X
de Shopper X X X X
de Stagiaire X
Totaal 2 3 5 9 6 4 2

In zes interne fraudezaken is een deel van de buit met de mededaders gedeeld. Dat zijn 
de zaken de Dirigent, de Hypotheker, de Overboeker, de Shopper, de Koesteraar en de 
Koerier, waarin ze een deel van het buitgemaakte geld hebben moeten delen met of 
uitgeven aan de medefraudeurs. In het geval van de Shopper en de Koerier, waar zij 
slechts als medefraudeur hebben gefungeerd, is een deel van het geld aan de overige 
medefraudeurs besteed. In de zaak de Shopper waren er twee medefraudeurs en in de 
zaak de Koerier vijf. Een deel van de opbrengst in de zaken de Dirigent, de Hypothe-
ker, de Shopper en de Koesteraar is aan de familieleden besteed. Deze uitgaven vari-
eerden van uitgaven ten behoeve van levensonderhoud tot etentjes, vakanties en auto’s.
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6.5 Besluit

In dit hoofdstuk zijn de fraudezaken, de betrokken actoren en de werkwijze van de 
bankfraudeurs besproken. De manieren waarop in de elf bestudeerde interne fraudeza-
ken is gefraudeerd liepen sterk uiteen. Vergeleken met de andere twee vormen van 
fraude zijn de plegers van bankfraude vaker een vrouw én zijn ze relatief jonger dan de 
fraudeurs in twee andere verschijningsvormen. De bevindingen in dit hoofdstuk kun-
nen per paragraaf als volgt worden samengevat.

Fraudezaken
Op de zaak de Hypotheker na is het in de elf bestudeerde interne fraudezaken gelukt 
om zowel de omvang van de fraudebedragen als de omvang van de schade te achterha-
len. De omvang van de schade liep uiteen van 0 tot 800.000 euro. De omvang van de 
fraudebedragen liep daarentegen uiteen van 2.000 tot 5 miljoen euro. Bankfraude kan 
op verschillende manieren voorkomen. De meest voorkomende vormen waren over-
boeking en/of opname van geld van klanten van de bank, het vervalsen van de handte-
keningen van de klanten of gebruik van de inloggegevens van collega’s. Naast mede-
werkers in dienst bij de bank, hebben één stagiaire en drie uitzendkrachten bij de bank 
gefraudeerd.

Modi operandi
Bij het plegen van de fraude hebben de fraudeurs in de elf bestudeerde zaken bewust 
(maar niet altijd bedoeld) hulp gehad vanuit hun omgeving: van collega’s of van mede-
fraudeurs. De collega’s van deze fraudeurs hebben door het beschikbaar stellen van 
inlogpasjes, ingelogde systemen en accorderen van transacties, onbewust en onbedoeld 
de fraude mogelijk gemaakt. Twee fraudeurs hebben in werkelijkheid als katvanger 
gefungeerd, maar aangezien deze vorm de bankfraude betrof, zijn alleen de betrokken 
medewerkers van de banken als daders aangemerkt. Drie interne fraudeurs waren eer-
der veroordeeld voor een ander misdrijf. Het betrof twee uitzendkrachten en een stagi-
aire. De groep betrokken medefraudeurs bestond voornamelijk uit vrienden van de 
fraudeurs. Slechts in een zaak was de medefraudeur familielid van de fraudeur.

De banken waar de fraudeurs werkten, waren direct of indirect slachtoffer van de 
fraude. Daarnaast zijn in de meeste zaken in eerste instantie de klanten van de banken 
benadeeld. In acht fraudezaken is het aantal slachtoffers vier of lager. In drie fraudeza-
ken was het aantal slachtoffers onbekend. In twee hiervan is een groep van 13 slachtof-
fers meegenomen in het strafrechtelijke onderzoek. Op één geval na waren alle slacht-
offers gemaakt in een zakelijke sfeer. 

In de bestudeerde zaken leek het erop dat de gelegenheid om te frauderen volop 
aanwezig is geweest. In slechts drie fraudezaken hebben de (mede)fraudeurs veel in-
spanningen moeten verrichten om de nodige gelegenheid te creëren. Om te kunnen 
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frauderen is het in de meeste gevallen niet nodig geweest om de slachtoffers (rekening-
houders) te benaderen. Het feit dat de daders bij een bank werkten, gaf hen de toegang
tot de rekeningen van de slachtoffers (gelegenheid). Zonder benaderen van slachtoffers 
of zonder enig contact tussen de fraudeur en zijn slachtoffers geld verduisteren, is mo-
gelijk gebleken. Een veel gebruikte manier van het verhullen van de identiteit van de 
fraudeur, is het gebruik van de inlogpasjes en ingelogde systemen van collega’s. Risi-
co’s van verlies van sociale relaties voor de fraudeurs zijn zeer beperkt geweest omdat 
(op één zaak na) zij hun slachtoffers privé niet kenden. De klanten van de banken heb-
ben de meeste fraudezaken ontdekt. De aanleiding voor de start van het strafrechtelijke 
onderzoek was veelal de aangifte van de bank.

Naspeurbaarheid buitgemaakt geld
In vijf van de elf bankfraudezaken was het buitgemaakte geld geheel en in vier zaken 
deels traceerbaar. In twee zaken was dat helemaal niet het geval. Ook bij de bankzaken 
is het geld zichtbaar en/of niet-zichtbaar besteed. Naast de bestedingen aan luxe en 
levensonderhoud, is in drie bankzaken een deel van het geld aan gokken besteed. In 
twee van deze drie zaken is zelfs al het buitgemaakte geld vergokt. De familieleden van 
de fraudeurs in vier bankfraudezaken hebben van de fraude geprofiteerd. Tot slot heb-
ben zes fraudeurs na afloop van de fraude er geld overgehouden. Na de ontdekking van 
de fraude hebben twee van deze zes fraudeurs de bank schadeloos gesteld.
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7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de totstandkoming van fraude en daarmee ook de modi operandi 
van beleggingsfraudeurs, faillissementsfraudeurs en bankfraudeurs besproken en met 
elkaar vergeleken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gemotiveerde dader,
kennis en mogelijkheden, geschikt doelwit en gebrek aan guardianship als de noodza-
kelijke bestanddelen voor de totstandkoming van fraude. Deze weergave berust op het 
beginsel van de routine activiteitenbenadering dat misdaad tot stand komt wanneer er 
sprake is van de gelijktijdige samenkomst van gemotiveerde dader, geschikt doelwit en 
gebrek aan guardianship (Cohen & Felson, 1979), aangevuld met kennis en mogelijk-
heden die volgens de rationele keuzebenadering de gedragskeuzes en gedragsmoge-
lijkheden (Kleemans, 2001) van de fraudeurs beïnvloeden. Hieronder wordt nagegaan 
in hoeverre deze vier bestanddelen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van 
de 41 bestudeerde fraudezaken. Tot slot wordt bij de analyse van de werkwijzen van de 
fraudeurs ook gekeken naar de onderlinge samenhang van deze vier bestanddelen.

7.2 Gemotiveerde dader

Hoe iemand gemotiveerd raakt om misdaad te plegen, blijft in de routine activiteiten-
benadering onbeantwoord. Dit komt doordat de routine activiteitenbenadering op ma-
croniveau naar de totstandkoming van misdaad kijkt. Daarentegen probeert de ratione-
le keuzebenadering op microniveau een antwoord te geven op het motivatievraagstuk 
door te stellen dat individuen maximalisatie van nut nastreven. Echter hoe men maxi-
malisatie van – materieel en immaterieel – nut realiseert, gaat eerder over de route die 
men volgt om deze te bereiken dan de oorspronkelijke drijfveren daartoe. In hoofdstuk
8 wordt ingegaan op de mogelijke drijfveren van fraudeurs aan de hand van de verza-
melde empirische data. Hieronder wordt eerst stil gestaan bij de persoon van de frau-
deur en de aan hem toegekende kenmerken.

7.2.1 Wie zijn de fraudeurs?

In het onderhavige onderzoek wordt uitgegaan van een delict-georiënteerde definitie 
van witteboordencriminaliteit zoals Edelhertz (1970) deze heeft geformuleerd, waarbij 
de gepleegde fraudedelicten beleggingsfraude, faillissementsfraude en bankfraude
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doorslaggevend zijn geweest en niet de maatschappelijke positie van de plegers daar-
van (zie ook paragraaf 1.1). In hoeverre de dader-georiënteerde definitie van Suther-
land (1983), waarbij men van de ‘witte boorden’ en de sociale positie van de daders 
uitgaat, van toepassing is op de bestudeerde fraudezaken in het onderhavige onderzoek, 
wordt hieronder besproken.

In de criminologische literatuur (bijvoorbeeld Friedrichs, 2010; Weisburd & Wa-
ring, 2001; Weisburd e.a., 1991) wordt de witteboordencrimineel beschreven als 
meestal man, blank, van middelbare leeftijd, met een baan en goede maatschappelijke 
positie. Uit de empirische bevindingen van de bestudeerde fraudezaken, zoals weerge-
geven in de drie voorgaande hoofdstukken, blijkt dat alle 15 faillissementsfraudeurs
mannen waren. Dit geldt voor 13 (van de 15) beleggingsfraudeurs en vier (van de 11) 
bankfraudeurs. De gemiddelde leeftijd van de fraudeurs betrokken bij de bestudeerde 
fraudezaken blijkt evenals het geslacht per type fraude te verschillen. Zo is de gemid-
delde leeftijd 40, 43 en 27 voor respectievelijk de beleggingsfraudeurs, faillissements-
fraudeurs en bankfraudeurs. Dat bankfraudeurs relatief vaker jonger en vrouw zijn, 
blijkt ook uit het onderzoek van Weisburd en Waring (2001), waarin de fraudeurs van 
onder ander beleggingsfraude en bankfraude zijn bestudeerd. Uit dat onderzoek blijkt 
dat beleggingsfraudeurs ouder en vaker een man zijn dan bankfraudeurs.

In het onderhavige onderzoek waren 11 van de beleggingsfraudeurs in loondienst of 
hadden een eigen bedrijf voornamelijk in financiële dienstverlening. Van drie fraudeurs 
was niet bekend wat voor werk zij deden en van een was duidelijk dat hij zich voorna-
melijk met fraude en oplichting bezig hield. Een derde van de faillissementsfraudeurs
had bij de aanvang van de fraude geen werk. Zeven fraudeurs waren ondernemers, 
waarvan drie zich ook bezighielden met frauduleuze activiteiten. Drie faillissements-
fraudeurs hielden zich bezig met de BV-handel of insolventieadvies: allen gericht op 
faillissement(sfraude). Tot slot waren alle bankfraudeurs bij de aanvang van de fraude 
werkzaam bij een bank. 

Ook gezien hun etniciteit, wijken fraudeurs betrokken bij de bestudeerde fraudeza-
ken, niet af van eerdere studies (bijvoorbeeld Weisburd & Waring, 2001), en zijn vaker 
blank. Kijkend naar het geboorteland van de fraudeurs blijkt dat beleggingsfraudeurs
op twee na, faillissementsfraudeurs op drie na en bankfraudeurs op twee na, allen in 
Nederland te zijn geboren. Wat de burgerlijke staat en het wel of niet hebben van een 
relatie betreft, is het beeld minder eenduidig. Zo waren bij de aanvang van het opspo-
ringsonderzoek negen beleggingsfraudeurs getrouwd of hadden een relatie, zes waren 
vrijgezel of gescheiden. Het huwelijk of relatie van drie van hen is als gevolg van de 
ontdekking van de fraude stuk gelopen. Zeven faillissementsfraudeurs waren getrouwd 
of hadden een relatie, vijf waren gescheiden of vrijgezel en drie officieel uit elkaar of 
gescheiden maar in praktijk nog samen. Deze schijnscheidingen waren, volgens de 
betrokken rechercheurs, onderdeel van de modus operandi van de fraudeurs om het 
buitgemaakte geld wit te wassen. Tot slot waren, op twee na, alle bankfraudeurs ge-
trouwd of hadden een relatie.
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7.2.2 Persoonlijkheidskenmerken van de fraudeurs

In de 41 bestudeerde opsporingsonderzoeken is, voor zover bekend, slechts naar vijf 
fraudeurs een psychologisch onderzoek verricht. Mede op grond van de uitkomsten 
hiervan is een bankfraudeur ontslagen uit rechtsvervolging omdat ze uit psychische 
overmacht zou hebben gehandeld. De overige vier (allen beleggingsfraudeurs) zijn 
toerekeningsvatbaar verklaard. Bij geen van hen zijn aanwijzingen gevonden voor een 
ziekelijke stoornis. Deze daders blijken, althans volgens de onderzoekende psycholo-
gen, een hoog zelfbeeld te hebben en ‘weinig empathie’ (Agnew e.a., 2009; Rijsenbilt, 
2011) hebben gevoeld met hun slachtoffers. Daarnaast zijn bij twee ‘duidelijke’ narcis-
tische kenmerken (Blickle e.a., 2006; Bucy e.a., 2008) vastgesteld.

Naast deze psychologische rapporten naar de fraudeurs is bij het doen van het dos-
sieronderzoek en het voeren van vraaggesprekken met de rechercheurs en de officieren 
van justitie, ook aandacht besteed aan de kenmerken die de fraudeurs wordt toege-
schreven:29 door mensen in hun werk- en/of leefomgeving, slachtoffers maar ook ver-
balisanten. Zo worden enkele beleggings- en faillissementsfraudeurs omschreven als 
aardig, overtuigend (De Hare, 2003), charismatisch (Bucy e.a., 2008) en dominant
(Rijsenbilt, 2011). Minder positief is het kenmerk leugenaar dat aan meerdere beleg-
gingsfraudeurs en faillissementsfraudeurs wordt toegeschreven. Enkele faillissements-
fraudeurs die hoofdzakelijk als katvangers hebben gefungeerd, worden door de recher-
cheurs ‘zielige mannetjes’ (Bucy e.a., 2008) genoemd, die niets anders kunnen dan als 
katvanger dienst te doen en andermans sporen uit te wissen. Zij doen hun best om als 
zakenlieden over te komen, maar het lukt ze niet in daden noch in manier van ‘over
komen’. Deze groep wordt door Bucy e.a. getypeerd als ‘volgers’. Degenen die veel 
van de fraude hebben geprofiteerd, krijgen de kenmerken toegeschreven als slim en 
weloverwogen. Bij meerdere faillissementsfraudeurs wordt gesproken over gedrags- en 
psychische problemen. 

7.2.3 Resumé

Uit het voorgaande blijkt dat de groep van fraudeurs betrokken bij de bestudeerde frau-
dezaken zeer heterogeen is. Hun kenmerken komen slechts ten dele overeen met de 
kenmerken volgens een dader-georiënteerde definitie van witteboordencriminelen 
(volgens Sutherland) met de spreekwoordelijke ‘witte boorden’ en hoge maatschappe-
lijke posities. Beleggingsfraudeurs blijken het meest te voldoen aan de beschrijving 
van witteboordencriminelen (Piquero & Benson, 2004) als behorende tot de groep 
middenklasse met een normale baan en een bescheiden inkomen. Het zijn voornamelijk 

29 Bevraging van experts uit de praktijk over de persoonlijkheidskenmerken van daders is al eerder 
toegepast in onderzoeken naar witteboordencriminelen (zie bijvoorbeeld het onderzoek van Bucy 
e.a., 2008).
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blanke mannen van middelbare leeftijd (Friedrichs, 2010). De gemiddelde leeftijd van 
bankfraudeurs lag een stuk lager dan die van de andere fraudevormen (Weisburd & 
Waring, 2001), wat kan samenhangen met hun lagere en uitvoerende rang. Meerdere 
beleggingsfraudeurs en faillissementsfraudeurs worden persoonlijkheidskenmerken 
toegekend (Agnew e.a., 2009; Rijsenbilt, 2011; De Hare, 2003) die ook hier zouden 
hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de fraude. 

7.3 Kennis en mogelijkheden

Het hebben van kennis en mogelijkheden is de toevoeging van de rationele keuzebena-
dering aan de nodige bestanddelen voor de totstandkoming van fraude volgens de rou-
tine activiteitenbenadering. Het zijn de kennis over hoe te frauderen en de mogelijkhe-
den tot fraude die de afwegingen en de besluitvorming van de potentiële fraudeurs 
beïnvloeden. De gedragsmogelijkheden en gedragsbeperkingen van fraudeurs (Klee-
mans, 2001) vloeien namelijk voort uit deze kennis en mogelijkheden, die op hun buurt 
van belang zijn bij zowel de totstandkoming en uitvoering van de fraude als na de ont-
dekking van de fraude, zoals bij het witwassen van de buitgemaakte gelden. Vandaar 
ook dat bij de bespreking van de kennis en mogelijkheden onderscheid wordt gemaakt 
tussen deze drie fases.

7.3.1 Totstandkoming van de fraude

De totstandkoming van de fraude in de bestudeerde fraudezaken is sterk afhankelijk 
geweest van de kennis van de fraudeur over fraude en/of zijn mogelijkheden om te 
frauderen. Bij de bespreking van de gelegenheidstheorie (paragraaf 2.4) kwam naar 
voren dat mensen zich tijdens hun ‘normale’ activiteiten bewust worden van de ‘gele-
genheden’ voor criminaliteit of hun slachtoffers aantreffen (Benson e.a., 2009). Deze 
bijdrage van de ‘gelegenheden’ tijdens normale werkzaamheden is in alle drie bestu-
deerde vormen onderscheiden. Dit belang is het grootst bij interne fraude bij banken
omdat deze is voorbehouden aan degenen die bij een bank werken. De mogelijkheid 
om bankfraude te kunnen plegen, vloeit in dit geval in zijn geheel voort uit het werk bij 
de bank waardoor de daders de beschikking hebben over de bankrekeningen of de per-
soonlijke gegevens van de klanten van de bank of zijn ze bevoegd kredieten en/of hy-
potheken te verstrekken. Het lijkt er overigens ook op dat sommige bankfraudezaken 
‘zomaar’ zijn begonnen, mogelijk omdat er gelegenheid voor was, wat in overeen-
stemming is met de gedachte van de gelegenheidstheorie. Dit betekent dat in de meeste 
bankfraudezaken er nauwelijks bijkomende vaardigheden nodig waren en dat het 
werkzaam zijn bij de bank voldoende was om te kunnen frauderen.
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Dit geldt in minder sterke mate ook voor beleggingsfraudeurs die omwille van hun 
‘normale’ werkzaamheden als financieel dienstverlener over een netwerk van klanten 
beschikten, waardoor zij betrekkelijk eenvoudig in staat waren fraude te plegen. Daar-
om is het niet verwonderlijk dat de meeste beleggingsfraudeurs al werkzaam waren in 
de financiële dienstverlening. Zo was er in enkele beleggingsfraudezaken sprake van 
een langlopende relatie van de financiële dienstverlener (fraudeur) met de klanten 
(slachtoffers), oplopend tot 13 jaar. Hierdoor genoten de fraudeurs veel vertrouwen 
onder hun latere slachtoffers. Deze relaties met de toekomstige slachtoffers hebben een 
doorslaggevende rol gespeeld bij de totstandkoming van de fraude.

Voor veel faillissementsfraudeurs maakte fraude deel uit van hun dagelijkse werk-
zaamheden. Echter, er waren ook faillissementsfraudeurs die in de loop van de eerdere 
(mogelijk bonafide) faillissementen hadden ontdekt (Friedrichs, 2010) hoe eenvoudig 
het was om bij een faillissement te frauderen. Deze ‘ontdekking’ was dan ook de eerste 
stap in de richting van grootschalige fraude met meerdere rechtspersonen.

Naast de mogelijkheden tot fraude zijn er ook kennis en vaardigheden nodig om te 
kunnen frauderen. De grondslag voor het instappen van inleggers in de beleggingsfrau-
dezaken is ‘het vertrouwen’ geweest die slachtoffers in de fraudeurs of hun onderne-
mingen hadden. Om het vertrouwen van potentiële slachtoffers te winnen is in twee 
derde van de beleggingsfraudezaken sprake geweest van een persoonlijke benadering 
van slachtoffers. Echter bij beleggingsfraudezaken is het uitkeren van ‘mooie’ rende-
menten aan de eerdere inleggers een van de belangrijkste instrumenten geweest om het 
vertrouwen te winnen. Door het ontvangen én het zien uitkeren van deze hoge rende-
menten, zijn slachtoffers gaan geloven in ‘het succes’ van de belegging. Hun risicoper-
ceptie is als het ware door de ‘werkelijke’ gebeurtenissen (uitkering van hoge rende-
menten) beïnvloed (Vollaard, 2013), waardoor ze eerder in zee zijn gegaan met de 
fraudeurs. Dat het financieel succesvol overkomen kon helpen bij het overtuigen van 
potentiële slachtoffers is in meerdere fraudezaken vastgesteld. Statige panden, presti-
gieuze feesten en bijeenkomsten, wijnproeverijen, luxe auto’s van de fraudeurs hebben 
allemaal bijgedragen aan hun overtuigingskracht. 

Dat mensen eerder geneigd zijn het advies van iemand aan te nemen die er financi-
eel goed voor lijkt te staan, blijkt uit een studie van Tzioti (2010) naar het aannemen 
van adviezen van anderen. Meerdere beleggingsfraudeurs hebben deze tactiek toege-
past door zich als financieel succesvol zakenman voor te stellen, teneinde de (potenti-
ele) inleggers te overtuigen. Voor beleggingsfraudeurs geldt ook dat zij beschikten 
over kennis van beleggingsproducten die zij hebben aangeboden aan hun slachtoffers. 
Wanneer er beleggingen in vastgoed, bancaire producten, financiële producten of groe-
ne en duurzame investeringen werden aangeboden, hebben de fraudeurs en/of de tus-
senpersonen laten zien dat zij over voldoende kennis van deze producten beschikten 
om er goede rendementen uit te halen. Waar de nodige deskundigheid ontbrak, deden 
de mooie wervingsbrochures, professionele wervingsfolders en websites het werk om 
de slachtoffers over de streep te trekken.
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Vergeleken met de beleggingsfraudezaken is kennis over het plegen van fraude met 
faillissementen bij de totstandkoming van de faillissementsfraudezaken belangrijker 
geweest dan de mogelijkheden tot fraude. Er is sprake van een kennisbehoefte bij het 
oprichten of overnemen van een rechtspersoon. Meerdere faillissementsfraudeurs ble-
ken zelf over voldoende deskundigheid op het gebied van faillissement te beschikken 
om de betrokkenen te kunnen overtuigen. De voormalige eigenaren van de rechtsper-
sonen werden ‘koeien met gouden hoorns’ beloofd om ze over te halen hun bedrijven 
ter overname aan te bieden. Meerdere faillissementsfraudeurs beschikten over de nodi-
ge kennis omdat ze al langer met faillissementsfraude bezig waren en daar hun brood 
mee verdienden. Degenen die niet over voldoende kennis beschikten (veelal katvan-
gers), kregen duidelijke aanwijzingen van de BV-handelaar. De BV-handelaar regelde 
veel voor de katvangers tot aan de eventuele ‘moeilijke gesprekken’ na een faillisse-
ment met de curatoren toe. Juist deze BV-handelaren waren goed op de hoogte van de 
juridische en bestuurlijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden en stelden
deze kennis ter beschikking van mensen in hun crimineel netwerk (Bruinsma, 2001): 
het aanleren van crimineel gedrag.

7.3.2 Risicobeheersing van de fraudeurs

Crimineel gedrag wordt gezien als een vorm van risico’s nemen (Thornton, 1985) om-
dat er altijd een kans bestaat dat de dader gepakt en gestraft wordt. Criminelen lijken 
veelal onverschillig te zijn voor straffen en telkens risicovolle situaties en sensaties op 
te zoeken (Trimpop, 1994). Het risicogedrag van sommige fraudeurs lijkt in tegen-
spraak te zijn met de rationele keuzebenadering die veronderstelt dat ook criminelen de 
mogelijke risico’s en consequenties van hun gedrag betrekken bij de besluitvorming 
om wel of niet over te gaan tot een bepaalde gedraging. Een mogelijke verklaring hier-
voor is dat het omgaan met risico’s niet enkel het resultaat is van een ‘rationele’ afwe-
ging, maar dat dit ook wordt beïnvloed door de individuele kenmerken van de betrok-
kenen (Van Koppen e.a., 2001; Rijsenbilt, 2011). Zo lijken extraverte mensen mede 
door hun avonturistische en sociale instelling vaker en grotere risico’s te nemen (Costa 
& McCrae, 1985) dan introverte. Naast het risico van een strafrechtelijke vervolging is 
er ook sprake van andere risico’s die het plegen van fraude met zich meebrengt. Zo 
kunnen fraudeurs hun werk, zakelijke relaties en in sommige gevallen privé en sociale 
relaties riskeren. In hoeverre de fraudeurs betrokken bij de 41 fraudezaken bewust of 
onbewust met de mogelijk risico’s zijn omgegaan, wordt hieronder besproken. Een 
uitzondering op de besproken risico’s is de kans op vervolging dat in subparagraaf 
7.5.2 onder strafrechtelijke guardianship wordt besproken.

Meerdere beleggingsfraudeurs blijken door het benadelen van hun zakelijke en/of 
privé relaties niet alleen deze relaties te hebben geriskeerd, maar ze hebben hierdoor 
ook hun (wettige) ondernemingen naar een faillissement geleid. Dit geldt voor degenen 
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die voor of bij de aanvang van de fraude als (bonafide) financieel dienstverlener werk-
zaam waren. In ruim de helft van de zaken is sprake geweest van benadeling van fami-
lie en/of vrienden door de fraudeurs. In al deze zaken is na de ontdekking van de fraude 
een deel van deze relaties ten einde gekomen. Daarentegen hebben de fraudeurs in iets 
minder dan de helft van de beleggingsfraudezaken doelbewust enkel ‘onbekenden’ 
benadeeld en daarmee hun sociale en zakelijke relaties nauwelijks geriskeerd. Zij heb-
ben juist door gebruik van rechtspersonen, katvangers of door het nemen van andere 
maatregelen geprobeerd buiten schot te blijven.

Waar het om risico’s gaat, blijken de faillissementsfraudeurs er het beste mee te 
zijn omgegaan. Zoals reeds gezegd, zijn in enkele zaken slechts de katvangers vervolgd 
en zijn de werkelijke fraudeurs buiten schot gebleven. In deze gevallen is de inzet van 
katvangers een succesvolle manier van risicobeheersing geweest. Onbereikbaar zijn en 
blijven was een andere veelgebruikte manier van risicobeheersing van faillissements-
fraudeurs. Er werd veelal een postbusadres of een adres in het buitenland of een niet-
bestaand adres gebruikt. Op deze wijze konden zij, vergeleken met de plegers van de 
andere twee vormen van fraude, betrekkelijk eenvoudig geld binnen halen en daarna uit 
het beeld verdwijnen. De faillissementsfraudeurs hebben dan ook geen mensen bena-
deeld met wie zij privé een relatie hadden. In vijf zaken was er helemaal geen sprake 
van een relatie tussen de fraudeurs en hun slachtoffers. In de overige tien zaken was 
een zakelijke relatie meestal in de loop van de fraude ontstaan. In slechts vier zaken 
hadden de fraudeurs vóór de fraude al een zakelijke relatie met hun latere slachtoffers. 
Tot slot, waren enkele faillissementsfraudeurs vertrouwd met het gebruik van of drei-
ging met geweld wanneer hun fraudezaak in gevaar werd gebracht. Zo zijn een ‘lastige’ 
curator, een zakenrelatie, een leverancier, een afnemer en ook medewerkers van de 
belastingdienst door meerdere faillissementsfraudeurs bedreigd.

Het gebruik van de inlogpasjes, werkpasjes en ingelogde schermen was de meest 
gebruikte manier van risicobeheersing van de groep bankfraudeurs. Op deze wijze 
hebben zij niet alleen de fraude mogelijk gemaakt, maar hebben ze tevens geprobeerd 
te voorkomen dat de fraude met hen in verband zou worden gebracht. Waar het om het 
riskeren van privé en zakelijke relaties gaat, hebben de bankfraudeurs hun zakelijke 
relaties, namelijk de werkrelatie met hun werkgevers, op spel gezet. Als gevolg van de 
ontdekking van de fraude zijn alle bankfraudeurs hun baan bij de bank kwijtgeraakt.

7.3.3 Afsluiting van de fraude

De afsluiting van de beleggingsfraudezaken en die van bankfraudezaken gebeurde door 
de ontdekking daarvan. Juist op de ontdekking van de fraude hadden de fraudeurs 
nauwelijks invloed. Bij zowel de bankfraudezaken als bij de beleggingsfraudezaken, 
was het bij de aanvang van de fraude al duidelijk dat de fraude op een gegeven moment 
aan het licht zou komen. Hoewel veel fraudeurs zich daar bewust van zijn geweest, 
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hebben zij toch gefraudeerd, wat inhoudt dat zij of de ontdekkingskans te laag hebben 
ingeschat (Claster e.a., 1967) of onverschillig zijn geweest voor de mogelijke gevolgen 
(Trimpop, 1994). Dat wil overigens niet zeggen dat zij geen maatregelen hebben ge-
nomen om zich tegen de mogelijke risico’s in te dekken. Afhankelijk van de doelen die 
de fraudeurs met hun fraude hebben willen nastreven, hebben ze geprobeerd na de 
ontdekking van de fraude de afronding zodanig vorm te geven dat zij er zo min moge-
lijk onder zouden lijden. In minimaal acht beleggingsfraudezaken hebben de fraudeurs 
geld overgehouden aan de fraude. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben zij in de loop 
van de fraude maatregelen moeten nemen om (een deel van) het buitgemaakte geld 
veilig te stellen, variërend van het inzetten van (schoon)families in Nederland en daar-
buiten, het wegsluizen van het geld via en naar Turkije, Luxemburg, Zwitserland en 
Griekenland tot het op naam van buitenlandse rechtspersonen zetten van bezittingen.

De belangrijkste maatregel die de faillissementsfraudeurs hadden genomen om in 
het geval van de ontdekking van de fraude zich in te dekken, was de inzet van katvan-
gers. In alle faillissementszaken zijn namelijk katvangers ingezet om de identiteit van 
de fraudeurs te verhullen en/of de buitgemaakte gelden wit te wassen. Een veel ge-
bruikte term voor de beëindiging van de faillissementsfraudezaken was: het pand leeg 
en de brievenbus vol. Op deze wijze lieten zij namelijk de misbruikte leeg gehaalde 
rechtspersonen achter. Wat de meeste faillissementsfraudeurs in het geval van de ont-
dekking van de fraude deden, was het kwijtmaken van de (volledige) administratie. De 
katvangers die werden ingezet, kregen de administratie niet mee of kregen de opdracht 
deze te vernietigen, waarna de curator nauwelijks in staat was te achterhalen wat er met 
de opgerichte of overgenomen rechtspersonen was gebeurd. Schijnscheidingen zijn in 
drie zaken gebruikt om buitgemaakte gelden veilig te stellen. Door een combinatie van 
schijnscheidingen en op naam van deze (ex-)partners zetten van buitgemaakte gelden, 
hebben deze fraudeurs het geld behouden.

Alle bankfraudezaken zijn afgesloten met het ontslag van de betrokken medewer-
kers. Zij hebben zich erbij neergelegd dat zij hun baan kwijt waren. Door te stellen dat 
de bank ook nalatigheid valt te verwijten, heeft in ieder geval een fraudeur (de Koes-
teraar) geprobeerd een opname in EVA te voorkomen om in de toekomst in ieder ge-
val administratieve functies te kunnen bekleden. Uit de vraaggesprekken met de afde-
lingen veiligheidszaken van de banken kwam naar voren dat sommige ex-medewerkers 
die wegens fraude waren ontslagen op last van de rechter niet zijn opgenomen in EVA. 
Het argument was dan uiteraard dat de bank nalatig is geweest met het (laten) naleven 
van de interne procedure, waardoor er sprake was van overvloed aan gelegenheid. 
Hierdoor zouden de frauderende medewerkers in verleiding zijn gekomen. Drie bank-
fraudeurs meenden het gedaan te hebben onder druk van andere mensen en dat zij er 
niet beter van zijn geworden. Zij beriepen zich in feite op ‘een hogere loyaliteit’ zoals 
besproken bij neutralisatietechnieken (Williams, 2010). Gezien het verlies van zijn 
baan en sociale en zakelijke relaties, lijken de gevolgen van de ontdekking van de frau-
de voor een van de fraudeurs (de Dobbelaar) ernstiger dan voor de anderen.
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7.3.4 Resumé

De bestudeerde fraudezaken zijn veelal mede door het voorhanden hebben van kennis 
of mogelijkheden ontstaan. Juist door deze kennis en mogelijkheden zijn de gedrags-
mogelijkheden van de fraudeurs bepaald (Kleemans, 2001). Waar de totstandkoming 
van de bankfraude vrijwel geheel afhing van het werkzaam zijn bij de bank, waren de 
faillissementsfraudeurs sterk afhankelijk van de kennis waarover zij beschikten of die 
door de BV-handelaren beschikbaar werd gesteld (Friedrichs, 2010). Hiermee blijken 
bankfraudeurs vooral door de beschikbare mogelijkheid in de verleiding te zijn geko-
men. Beleggingsfraudeurs waren echter sterk afhankelijk van zowel kennis over beleg-
gingsproducten en overtuigingstactieken als mogelijkheid om inleggers te werven 
(Roest, 2009), bijvoorbeeld als financieel dienstverlener wegens de vertrouwensrelatie 
met de inleggers. Faillissementsfraudeurs waren juist door hun (criminele) netwerk
– gevolg van hun sociale vaardigheden – of het beschikken over kennis van faillisse-
mentsfraude (Bruinsma, 2001; Kabki e.a., 2011) doelgericht aan de slag gegaan.

Beleggingsfraudeurs en bankfraudeurs blijken door het plegen van de fraude en het 
op spel zetten van hun zakelijke en/of sociale relaties grote risico’s te hebben genomen. 
Zij blijken hiermee hun pakkans te hebben onderschat (Claster e.a., 1967; Trimpop, 
1994) of te lichtvaardig te hebben opgevat. Daarentegen hebben faillissementsfrau-
deurs zich beter gedekt (Klepper & Nagin, 1989) tegen risico’s van ontdekking en 
strafrechtelijke vervolging. De indruk is ontstaan dat zij over het algemeen bewuster 
waren van mogelijke risico’s en in dit opzicht beroepsmatiger te werk gegaan zijn.
Uitzonderingen zijn er bij zowel beleggingsfraudeurs als bankfraudeurs. Deze uitzon-
deringen betreffen die fraudeurs die van begin af aan voor ‘het geld’ zijn gegaan. Zij 
hebben dan ook relatief veel geld overgehouden aan de fraude, waar ze na hun straf
– bij afwezigheid van ontnemingsmaatregelen – van kunnen genieten. Zo waren er 
minimaal drie faillissementsfraudeurs die officieel gescheiden waren, maar nog samen 
met de (ex-)partner waren. Zij hadden dat gedaan omwille van het veiligstellen van de 
buitgemaakte gelden. Hiertegenover staan de huwelijken van drie beleggingsfraudeurs
die strandden omdat de partners niet konden of wilden leefden met ‘een fraudeur’.

Tot slot hebben meerdere fraudeurs, voor zover bekend, de buitgemaakte gelden 
zelf of met behulp van vrienden of familie wit gewassen. Daarbij hebben zij nauwelijks 
gebruik gemaakt van ‘professionele’ partijen die daarbij zouden kunnen helpen (Malm 
& Bichler, 2013). Het gebruik van deze ‘persoonlijke’ wegen om de opbrengsten van 
de fraude veilig te stellen, heeft mogelijk wederom betrekking op de kennis en moge-
lijkheden van de fraudeurs. Zo hebben de fraudeurs met vrienden of familie in het bui-
tenland, geld daarheen gebracht en degenen met connecties in bepaalde sectoren zoals 
de bouw en vastgoed via die weg de witwastrajecten laten lopen. 
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7.4 Geschikt doelwit

‘Eigenlijk draait alles om geld, de geiligheid van mensen op geld heeft geleid tot de nu 
ontstane situatie.’ Met deze woorden schoof de Heer de schuld van het ontstaan van 
zijn beleggingsfraudezaak in de schoenen van de ‘hebzuchtige’ slachtoffers. In zijn 
beleving hebben zij niet alleen de fraude tot stand laten komen, maar hebben deze ook 
zo lang mogelijk door laten gaan. Zonder de aanwezigheid van deze ‘beschikbare’ en 
‘hebzuchtige’ slachtoffers/inleggers zou de fraude niet tot stand zijn gekomen (Duf-
field & Grabosky, 2001; Cohen & Felson, 1979). Wie de slachtoffers van de drie frau-
devormen zijn, hoe zij door de fraudeurs zijn benaderd en wat hun reacties op de ont-
dekking van de fraude waren, wordt hieronder besproken.

7.4.1 Wie zijn de slachtoffers?

Bij beleggingsfraudezaken is veelal sprake van natuurlijke personen die slachtoffer zijn 
geworden. Van slachtofferschap onder professionele beleggers is nauwelijks sprake. 
Beleggingsfraudeurs hebben slachtoffers gemaakt onder hun vrienden, familie, klanten
maar ook voor hen onbekenden. Onder de slachtoffers waren naast vele financiële le-
ken, ook mensen die meer verstand van financiële producten zouden hebben: make-
laars, accountants, directeuren van bedrijven en zelfs een directeur van een bank. Het in 
voortuitzicht stellen van (veelal) hoge rendementen was voor veel slachtoffers de reden 
om in de beleggingen te stappen. Door hun deelname aan de beleggingen en het (bij 
sommigen) zelf werven van nieuwe inleggers hebben deze slachtoffers de totstandko-
ming en de uitbreiding van de fraude mogelijk gemaakt.

Slachtoffers van de faillissementsfraudeurs waren voornamelijk de schuldeisers (de 
leveranciers van goederen en diensten en de kredietverleners) van de opgerichte en 
overgenomen rechtspersonen. Daarnaast behoort ook de belastingdienst tot de slachtof-
fers in de faillissementszaken. Een groot deel van de slachtoffers heeft er niet of nau-
welijks voor gekozen om met de fraudeurs zaken te doen. Dit geldt in sterke mate voor 
de slachtoffers van de overgenomen rechtspersonen die er vanuit gingen dat ze met de 
voormalige eigenaren in zee gingen. Zij hebben dan ook geen invloed gehad op de 
oprichting en/overname van de misbruikte rechtspersonen waardoor hun aandeel in de 
totstandkoming van de fraude aanzienlijk kleiner is geweest dan dat van de slachtoffers 
in de beleggingsfraudezaken. 

Voor alle bankfraudeurs gold dat de toegang via hun werk tot de banksystemen en 
de gegevens van de klanten genoeg potentiële slachtoffers met zich meebracht. In alle 
bankfraudezaken zijn de banken indirect en in de meeste zaken de klanten van de ban-
ken direct slachtoffer geworden van de fraude. Aangezien de benadeelde klanten van 
de bank er zelden voor hebben gekozen om door de frauderende medewerker geholpen 
te worden, hebben zij nauwelijks bijgedragen aan de totstandkoming van de fraude.
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7.4.2 Reactie van slachtoffers op de fraude

Naast het financiële leed, zijn de slachtoffers het meest geraakt door het misbruik van 
‘vertrouwen’ (zie ook tekstkader 4.7). Waar fraudeurs vrijwel altijd het vertrouwen van 
hun slachtoffers misbruiken, worden deze daders door Cressey (1953) misbruikers van 
vertrouwen genoemd. Dat blijkt uit de aangiftes en verklaringen maar ook uit de reac-
ties van de slachtoffers naar de fraudeurs toe. Slachtoffers met een persoonlijke, ge-
volgd door die met een zakelijke relatie met de beleggingsfraudeur, hadden de grootste 
teleurstellingen te verwerken. Echter, sommige slachtoffers bleven geloven in de on-
schuld en de bekwaamheid van de dader. Zij waren van mening dat de fraudeur de kans 
was ontnomen om de zaak goed af te handelen. Zij ontvingen immers de beloofde hoge 
rendementen op tijd totdat de autoriteiten ingrepen.

De faillissementsfraudeurs hebben bedrijven, banken, UWV en de Belastingdienst 
benadeeld door de schulden niet af te lossen, de bestelde goederen en diensten niet te 
betalen, de kredieten niet af te lossen, de premies niet af te dragen, de belastingen niet 
te betalen of onterecht terug te vorderen. In al deze gevallen is er sprake geweest van 
financieel verlies. Naast deze bedrijven en organisaties, is er ook sprake geweest van 
slachtofferschap van ‘onbedoelde’ katvangers. De vriendin van de Kampeerder die als 
verdachte werd gehoord en van de verhoorders moest vernemen dat op haar naam op-
lichtingspraktijken waren georganiseerd, was diep geraakt. Haar vertrouwen en liefde 
waren misbruikt en op haar naam was een ravage aangericht (zie tekstkader 5.7). Wat 
de slachtoffers van de bankfraudeurs betreft, waren de reacties van de collega’s van de 
fraudeurs heftiger dan die van de banken of de klanten van de bank, omdat hun ver-
trouwen door hun frauderende (ex-)collega’s was misbruikt.

7.4.3 Resumé

Beleggingsfraudeurs blijken de meeste inspanning te hebben verricht om geschikte 
slachtoffers te vinden. Zij hebben door inzet van uiteenlopende wervingsmiddelen en 
het beloven van de veelal hoge rendementsuitkeringen hun ‘inleggers’ overtuigd. Dit 
geldt in minder sterke mate voor fraudeurs die als financiële dienstverleners werkzaam 
waren en daardoor al vertrouwen van hun potentiële slachtoffers genoten. In de groot-
ste beleggingsfraudezaken gemeten naar het aantal slachtoffers en schade, zijn de frau-
deurs erin geslaagd de eerste inleggers in te zetten voor het werven van nieuwe. Deze 
slachtoffers hebben duidelijk een rol gespeeld bij de totstandkoming. Overtuigd door 
de genoten hoge rendementen hebben zij een nog belangrijkere rol gespeeld bij de 
verdere uitbreiding van de fraude en het werven van nieuwe inleggers. Hiermee is een 
deel van de beleggingsfraudezaken mede mogelijk gemaakt door de slachtoffers zelf, 
wat het belang van geschikte doelwitten (Felson, 1995) voor de totstandkoming van 
fraude bevestigt. De oorzaak voor deze rol ligt in het vertrouwen dat ten grondslag lag 
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aan de relatie tussen de slachtoffers en de daders. Door de ‘getuigenis’ van de eerdere 
inleggers, raakten de nieuwe inleggers overtuigd (Roest, 2009; Vollaard, 2013) van de 
successen van de fraudeurs waardoor zij het vertrouwen genoten.

Bankfraudeurs kwamen aan hun slachtoffers via hun werk (Benson e.a., 2009). Bij 
de totstandkoming van de bankfraudezaken is er zelden sprake geweest van vertrou-
wensrelatie tussen de dader en zijn slachtoffers. Het zijn juist de collega’s van de frau-
deur die vinden dat misbruik is gemaakt van hun vertrouwen door oneigenlijk gebruik 
van werkpasjes enzovoort. Deze collega’s hebben echter door het toelaten van het ge-
bruik van hun ‘ingangen’ de fraude mogelijk gemaakt. Faillissementsfraudeurs konden 
via de BV-handelaren of eenvoudigweg via advertenties aan de nodige rechtspersonen 
komen, waarmee ze vele slachtoffers konden maken. Van een vertrouwensrelatie tus-
sen de faillissementsfraudeurs en hun slachtoffers was er nauwelijks sprake. Vele 
slachtoffers hadden nauwelijks in de gaten met wie ze ‘zaken deden’. Vandaar ook dat 
deze slachtoffers nauwelijks hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de fraude. 

7.5 Gebrek aan guardianship

Het ontbreken van guardianship is het derde bestanddeel dat volgens de routine activi-
teitenbenadering nodig is voor de totstandkoming van misdaad (Cohen & Felson, 
1979). Guardianship omvat alles en iedereen die een rol kan spelen bij de verminde-
ring van de kwetsbaarheid van een slachtoffer voor een strafbaar feit. De aanwezigheid 
van guardianship – toezicht – ontmoedigt de potentiële daders om misdaad te plegen 
omdat zij inzien dat misdaad risico’s (grotere pakkans en lagere slagingskans) met zich 
meebrengt. Dit effect van guardianship op de potentiële daders wordt ook afschrikking 
genoemd. Dit houdt in dat de afwezigheid van guardianship juist een aanmoedigend 
effect zal hebben op potentiële daders (Felson, 1995). In hoeverre bij de bestudeerde 
fraudezaken sprake is geweest van een effect van aanwezigheid van of juist gebrek aan 
guardianship bij de totstandkoming en/of de ontdekking van de fraude, wordt hieron-
der besproken. Daarbij wordt, zoals in subparagraaf 2.4.1 besproken, onderscheid ge-
maakt tussen bestuurlijke, strafrechtelijke en private guardianship.

7.5.1 Bestuurlijke guardianship

Met bestuurlijke guardianship worden in dit onderzoek alle activiteiten van de overhe-
den en de toezichthouders bedoeld die tot doel hebben naleving van regels te controle-
ren. Met andere woorden willen zij financieel-economische misstanden, waaronder 
fraude, voorkomen, belemmeren of beëindigen. Waar het om beleggingsfraude gaat, is 
een belangrijke rol weggelegd voor bestuurlijke guardianship. Zo hebben meerdere 
beleggingsfraudeurs tevergeefs geprobeerd een vergunning te verkrijgen van de AFM 
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om hun producten aan particulieren te mogen aanbieden. Om toch te kunnen handelen 
en deze vergunningseisen te omzeilen, was de minimuminleg in een derde van de za-
ken verhoogd. De fraudeurs hebben hiermee de kans willen verkleinen dat de toezicht-
houders achter hen aan zouden zitten. Door het hanteren van de minimuminleg waren 
zij niet meer verplicht het prospectus van de aangeboden beleggingsproducten bij de 
toezichthouders te deponeren. Een andere manier van het omzeilen van guardianship
was het gebruik van andere termen dan beleggings- of effectenproducten. In meerdere 
zaken werd er nauwelijks gesproken of geschreven over beleggingsovereenkomsten of 
rendementen maar enkel over leningsovereenkomsten en rente. Dit betekent dat de 
fraudeurs door de inzet van hun kennis over wet en regelgeving in staat zijn geweest 
bestuurlijke guardianship te omzeilen. Dat de fraudeurs door kennis bij de toezicht-
houders onder de radar kunnen blijven, is weergegeven in figuur 7.1 (samenhang 4). 
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Figuur 7.1: Onderlinge samenhang van de noodzakelijke bestanddelen

Dat het de fraudeurs (deels) is gelukt om guardianship te omzeilen, blijkt uit de be-
trekkelijk trage interventie van de toezichthouders. Zo zijn, volgens een respondent, de 
toezichthouders lange tijd terughoudend geweest met ingrijpen in een beleggingsfrau-
dezaak ten dele uit angst voor schadeclaims. De fraudeur kwam zo overtuigend over 
dat ook de toezichthouders twijfelden aan – soms duidelijke – signalen dat er sprake 
was van een fraudeconstructie. Desondanks hebben de bestuurlijke ‘toezichthouders’ in 
minimaal zes beleggingszaken een bijdrage geleverd aan de (al dan niet trage) ontdek-
king, beperking en/of beëindiging daarvan.

De rol van bestuurlijke guardianship kwam in de bestudeerde faillissementszaken 
nauwelijks naar voren. Zo is er geen sprake geweest van enig toezicht op de overname 
en/of oprichting van de rechtspersonen waarmee is gefraudeerd. Slechts in twee faillis-
sementsfraudezaken kan worden gesproken van enige rol van guardianship. De onder-
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zoeken van Belastingdienst hebben mede ertoe geleid dat deze zaken onder de aandacht 
van de opsporing zijn gekomen, waarna ze tot stilstand zijn gebracht. Opvallend is dat 
een van de faillissementsfraudeurs die in werkelijkheid als katvanger dienst had gedaan 
de verbalisanten voorstelde om hem een bestuursverbod op te leggen. Hij wist namelijk 
dat hij na zijn vrijlating het weer zou gaan doen.30 Tot slot is bij de bankfraudezaken
geen sprake geweest van enige rol van bestuurlijke guardianship.

7.5.2 Private guardianship

Onder private guardianship vallen alle private partijen en instrumenten die een bijdra-
ge kunnen leveren aan de vermindering van fraude. Voorbeelden hiervan zijn compli-
ance afdelingen, curatoren, notarissen, accountants maar ook sociale controle op het 
werk of daarbuiten. In de bestudeerde beleggingsfraudezaken is een mogelijke rol van 
private guardianship niet sterk naar voren gekomen. Zo zijn door de media-aandacht 
twee beleggingsfraudezaken aan het licht gekomen en uiteindelijk een halt toegeroe-
pen. Daarnaast heeft de Vereniging Eigen Huis een zaak onder de aandacht van de 
FIOD gebracht en een medewerker van een beleggingsfraudeur is op eigen initiatief 
naar de politie gestapt om melding te maken van de fraude. Echter, het kan niet worden 
uitgesloten dat er meerdere private ‘toezichthouders’ zijn geweest die door waarschu-
wing van potentiële slachtoffers of anderszins een bijdrage hebben geleverd aan de 
belemmering van de fraude of de vermindering van de omvang daarvan door tijdig 
alarm te slaan. Om zich tegen dergelijke risico’s in te dekken, namen sommige frau-
deurs maatregelen. Zo is het bekend dat enkele beleggingsfraudeurs door het wegwer-
ken van de negatieve saldi en het bijhouden van schaduwboekhoudingen hebben voor-
komen dat hun medewerkers en/of accountants in de gaten kregen dat er sprake was 
van fraude. Deze fraudeurs zijn door hun vaardigheden en overtuigingstechnieken in 
staat geweest deze potentiële private ‘toezichthouders’ een rad voor ogen te draaien 
(zie samenhang 4 in figuur 7.1).

In minimaal 11 faillissementsfraudezaken hebben curatoren bijgedragen aan de 
ontdekking van de fraude. Dit geldt ook voor een ex-medewerker die na vermoedens 
van fraude naar de politie is gestapt. Zoals in hoofdstuk 5 besproken, zijn de overna-
mes van de rechtspersonen door de fraudeurs via notarissen geregeld. Er zijn geen 
aanwijzingen gevonden voor een belemmerende of waarschuwende rol van deze be-
trokkenen. Een van de grootste faillissementsfraudeurs stelde tijdens de verhoren de rol 
van de notarissen bij de overdrachten en overnames van de rechtspersonen aan de orde. 
Hij vond dat de notarissen die het allemaal ‘lieten gebeuren’ in het hokje naast hem 
moesten zitten. In zijn ogen deden de notarissen hun werk niet goed door deze praktij-

30 Als reactie op het gebrek aan toezicht op dit gebied, heeft de minister van Veiligheid en Justitie 
een wetsvoorstel ingediend om faillissementsfraudeurs een civiel bestuursverbod op te leggen. Op 
1 november 2013 heeft het kabinet ingestemd met het wetsvoorstel van de minister. 
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ken mogelijk te maken. Wellicht hadden zij een positievere en actievere rol kunnen 
spelen waardoor de fraude belemmerd had kunnen worden. Deze, ook voor de frau-
deurs ontbrekend, guardianship heeft mogelijk bijgedragen aan de toename van het 
aantal doelwitten voor de fraude (zie samenhang 7 figuur 7.1).

Hoewel het niet bekend is of deze notarissen bewust dergelijke frauduleuze praktij-
ken mogelijk hebben gemaakt, is het denkbaar dat de toegenomen concurrentie en de 
invoering van de marktwerking in deze bedrijfstak enige invloed zou kunnen hebben
op de gevoeligheid van notarissen voor het aanvaarden of uitvoeren van onethische
handelingen (Lankhorst & Nelen, 2004). Deze toegenomen concurrentie zou namelijk
‘dienstverleners die het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden ertoe 
kunnen verleiden om hun diensten ter beschikking te stellen aan de georganiseerde 
misdaad’ (Lankhorst & Nelen, 2004, p. 86). In hoeverre de ‘meewerkende rol’ van de
notarissen in de hiervoor genoemde gevallen het gevolg is geweest van de ingevoerde 
marktwerking, is in het onderhavige onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Mogelijkerwijs is de bijdrage én de verantwoordelijkheid van private guardianship
het sterkst bij de bankfraudezaken. De grootste rol van guardianship bij bankfraude is 
feitelijk neergelegd bij de bank zelf en dus bij haar medewerkers. Echter, juist door de 
(massale) overtreding van de interne procedures door medewerkers (potentiële private 
toezichthouders), is de totstandkoming van fraude vergemakkelijkt. Het is dan niet 
voor niets dat, zoals door de afdelingen veiligheidszaken van de banken verwoord, ook 
de rechter de banken zo nu en dan nalatigheid verwijt voor wat betreft het bieden van 
gelegenheid tot fraude. Zoals aangegeven in samenhang 6 onder in figuur 7.1 heeft het 
ontbreken van een dergelijke guardianship de motivatie van de daders aangewakkerd. 
In negen bankfraudezaken (82% van het geheel) is sprake geweest van een duidelijke 
en doorslaggevende rol van ‘onwetende’ of ‘onoplettende’ collega’s. In twee bankfrau-
dezaken is er juist sprake geweest van ‘derden’ die de fraude aan het licht hebben ge-
bracht. Deze twee zaken zijn door de oplettendheid van een medewerker van een Duit-
se bank en een M-melding aan het licht gebracht.

7.5.3 Strafrechtelijke guardianship

Strafrechtelijke guardianship door de politie, andere opsporingsdiensten en het Open-
baar Ministerie is het ultimum remedium dat pas aan de orde komt als andere vormen 
van guardianship niet effectief zijn gebleken (Ministerie van BZK, 2005). ‘Failure to 
comply with the law occurs when the anticipated benefits of crime are large in relation 
to the likelihood and severity of punishment. Form this viewpoint, regulatory agencies 
must be aggressive police officers whose primary function is to identify and punish 
deviants, as only the fear of punishment keeps the potential criminal on the straight 
and narrow.’ (Simpson, 2002, p.94). Deze vorm van guardianship beperkt zich niet tot 
de strafrechtelijke veroordeling van de daders, maar omvat ook de ontnemingsmaatre-
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gelen die uiteindelijk het plegen van fraude minder lonend maken. Over het algemeen 
wordt de toepassing van een strafrechtelijk instrument door witteboordencriminelen als 
beschamend ervaren, wat een afschrikkende werking teweeg kan brengen. Dat zij tot 
misdaad overgaan, komt doordat de mogelijke gevolgen van een straf onvoldoende 
zichtbaar zijn om een afschrikwekkend effect te hebben (Simpson, 2002). Zij be-
schouwen de afwezigheid van een strafrechtelijke guardianship als een vrijbrief voor 
hun daden. De dreiging van een straf na het plegen van een misdaad geldt volgens 
Simpson niet alleen als een ontmoedigend middel tegen daders, maar is ook een herin-
nering aan degenen die zich (vooralsnog) aan de wet houden. 

In twee beleggingsfraudezaken is door het snel ingrijpen van de FIOD en de toe-
zichthouders de omvang van de schade beperkt gebleven. Juist in deze zaken hebben 
de bestuurlijke en strafrechtelijke guardianship hun optreden afgestemd. Een dergelij-
ke afstemming tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhavers (Van de Bunt e.a., 
2007) kan de effectiviteit van de handhaving vergroten omdat de strafrechtelijke ver-
volging pas wordt ingezet als de bestuurlijke maatregelen zijn beslag heeft gekregen.
Echter, niet altijd is door de opsporingsdiensten even snel ingegrepen. Zo zijn de prak-
tijken van een beleggingsfraudeur door de AFM, de FIOD en het Openbaar Ministerie 
besproken maar werd niet ingegrepen. Pas bij een tweede overleg, drie jaar later, is 
besloten een opsporingsonderzoek te starten. Hierdoor heeft de fraudeur drie jaar lan-
ger door kunnen gaan met werven van nieuwe slachtoffers. Door het disfunctioneren 
van guardianship in deze zaak is de omvang van de fraude en het aantal slachtoffers 
aanzienlijk toegenomen, wat zoals aangegeven in samenhang 7 in figuur 7.1 tot een 
toename van aantal geschikte doelwitten heeft geleid. Dat een dergelijk trage interven-
tie van de opsporingsdiensten vaker voorkomt, bleek uit de verklaring van een respon-
dent. Zo werd verklaard dat in een beleggingsfraudezaak (niet bestudeerd in dit onder-
zoek) maar liefst vijf jaar tijd zat tussen het eerste overleg over wel of niet ingrijpen in 
die zaak en het tweede overleg waarin is besloten dat toch te doen. Volgens de respon-
dent is de schade door deze ‘traagheid’ minimaal vertienvoudigd.

Los van het vraagstuk van de opsporingscapaciteit, speelt een andere factor een rol 
bij het niet starten van een opsporingsonderzoek bij vermoedens van beleggingsfraude. 
Zo kwam in meerdere vraaggesprekken naar voren dat de opsporingsdiensten en toe-
zichthouders worstelen met de vraag ‘wat het juiste moment is om in te grijpen’. Snel 
ingrijpen brengt namelijk twee risico’s met zich mee: het eerste risico betreft de vrij-
spraak van de verdachten door de rechter omdat er – in dat stadium – onvoldoende 
bewijs zou zijn voor de fraude. Het tweede risico betreft de mogelijke schadeclaims 
van de verdachten en eventuele benadeelden die de schade als gevolg van het misluk-
ken van een ‘belegging’ op deze diensten willen verhalen. Uit een visiedocument van 
de Markttoezichthoudersberaad blijkt dat ze zich bewust zijn van deze tekortkoming. 
Daarom pleiten ze voor bereidheid van de toezichthouders om meer ‘risico’s te nemen 
wanneer dit nodig is’ (Markttoezichthoudersberaad, 2013, p. 5).
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Curatoren spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van de strafbare handelingen bij 
een faillissement. In de vraaggesprekken met de rechercheurs werd opgemerkt dat 
curatoren steeds minder vaak aangifte doen van vermoedens van faillissementsfraude 
omdat ze inzien dat in slechts een klein deel van de gevallen daadwerkelijk een onder-
zoek wordt gestart. Door de enerzijds verminderde aantal aangiftes en anderzijds door 
het vervolgen van slechts een deel van de daders, wordt de pakkans van faillissements-
fraudeurs verkleind, wat op zijn beurt door de potentiële fraudeurs als een signaal van 
vrijspel kan worden geïnterpreteerd. Door een signaal van vrijspel neemt echter de 
motivatie van de fraudeurs om verder te gaan toe (zie samenhang 6 in figuur 7.1).

In tegenstelling tot de twee andere vormen van fraude zijn er geen aanwijzingen 
gevonden voor het niet starten van een opsporingsonderzoek naar aanleiding van de 
aangiftes van de banken. Tijdens de vraaggesprekken met de afdelingen veiligheidsza-
ken van de banken kwam telkens naar voren dat de zij ‘altijd’ aangifte doen van fraude 
door medewerkers maar dat de politie daar meestal geen vervolg aan geeft. Maar an-
ders dan deze bevraagden stelden, is het aannemelijk dat de banken mogelijk lang niet 
‘altijd’ aangifte doen van fraude door medewerkers (Kabki e.a., 2013).

7.5.4 Resumé

Uit het voorgaande blijkt dat de aanwezigheid van guardianship bij kan dragen aan 
vermindering van (de schade als gevolg van) fraude en ontmoediging van fraudeurs én 
dat het ontbreken van een adequate guardianship tot de toename van de fraude of de 
omvang daarvan kan leiden. Tegelijkertijd is gebleken dat het ontbreken van guar-
dianship een aanmoedigende werking kan hebben op de potentiële fraudeurs (Felson, 
1995; Kubrin e.a., 2009). Dat een gebrek aan strafrechtelijke guardianship een rol kan 
spelen bij de pakkans van met name beleggingsfraude en faillissementsfraude is ook in 
de vraaggesprekken met de rechercheurs en officieren van justitie duidelijk naar voren 
gekomen. Zo werd het benadrukt dat slechts een klein deel van de bij de opsporings-
diensten bekende fraudezaken daadwerkelijk wordt opgepakt. Er lagen namelijk meer-
dere zaken op de plank waar men niet aan toekwam doordat de opsporingscapaciteit 
niet toereikend was. Daardoor is het niet mogelijk om een ondubbelzinnig signaal naar 
de fraudeurs af geven dat fraude niet onbestraft blijft. Meerdere respondenten meenden
dat met name daders die stelselmatig met fraudepraktijken bezig zijn, zich van deze 
tekortkomingen van de opsporing bewust te zijn en dit als een vrijbrief voor of zelfs 
legitimiteit van hun frauduleuze activiteiten ervaren (samenhang 6 in figuur 7.1).

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat bij faillissementsfraude proactieve (be-
stuurlijke en private) guardianship zonder een reactieve (strafrechtelijke) guardianship
weinig uitwerking heeft. Met andere woorden worden deze daders nauwelijks afge-
schrikt door enkel bestuurlijke en private guardianship zonder een overtuigende straf-
rechtelijke stok achter de deur. Uit de bestudeerde faillissementszaken is ook gebleken 
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dat een proactieve rol van private guardianship, van notarissen, mogelijk kan bijdragen 
aan enerzijds vermindering van het aantal doelwitten (door waarschuwing van verko-
pende eigenaren: verband 7 in figuur 7.1) en anderzijds het weigeren van het regelen 
van de notariële overdacht bij vermoedens van fraude. Dat laatste kan als een signaal 
naar de fraudeurs overkomen dat hun activiteiten worden opgemerkt. 

Daartegenover staat dat bij de preventie en belemmering van bankfraude juist de 
proactieve private guardianship van groot belang is. De toezichthoudende rol bij frau-
de door medewerkers van de bank is vrijwel geheel gelegd bij de private interne acto-
ren zoals compliance én de collega’s van de potentiële daders. Bij bankfraude hoeft het 
ultimum remedium er dan ook nauwelijks aan te pas te komen. 

Bij de beleggingsfraudezaken is de rol van bestuurlijke guardianship het meest 
aanwezig en wenselijk. Door een vergaande proactieve vorm van toezicht, kunnen 
(potentiële) fraudeurs in een vroeg stadium worden belemmerd en slachtoffers worden 
beschermd (Felson, 1995; Simpson, 2002). Het waarschuwen van de potentiële slacht-
offers voor de praktijken van de beleggingsfraudeurs hoort dan ook tot de taken van 
deze toezichthouders. Zo kunnen de toezichthouders de advertenties voor ‘beleggingen 
met mooie rendementen’ nauwlettend in de gaten houden en indien nodig ingrijpen. 
Daarnaast kunnen zij waakzamer op de signalen vanuit de samenleving reageren en 
deze serieus nemen. Tot slot kunnen de toezichthouders door het volgen van bepaalde 
TV-programma’s31 de ‘potentiële’ toekomstige beleggingsfraudeurs in een vroeg stadi-
um in het vizier krijgen. Zo meende een respondent dat de ‘toekomstige’ beleggings-
fraudeurs omwille van het verkrijgen van naamsbekendheid eerst bij het programma 
Business Class langs gaan om de werving van inleggers te bespoedigen. Volgens de 
directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zijn meerdere beleggings-
fraudeurs eerder in dit programma aan tafel geweest om hun ‘beleggingen’ te promo-
ten. Echter, ook hier geldt dat een proactief vorm van guardianship effectiever is, wan-
neer de dreiging van strafrechtelijk ingrijpen reëel blijkt. 

Tot slot kan op grond van het voorgaande worden vastgesteld dat het veld van 
guardianship een dynamisch terrein is waar de toezichthouders en de potentiële wets-
schenders een kat en muis spel aan het spelen zijn. Waar de proactieve guardianship op 
de strafbare feiten vooruit loopt, zetten de (potentiële) daders hun kennis en vaardighe-
den in om guardianship te omzeilen (verband 4 in figuur 7.1). Dit geldt voor alle frau-
deurs en alle vormen van guardianship maar het sterkst voor de doorgewinterde frau-
deurs met een lang en zwaar crimineel verleden, zoals dat bij de meeste faillissements-
fraudeurs het geval is. Al met al blijkt uit het voorgaande dat capable guardian wel
degelijk bij kan dragen aan de vermindering van (1) het aantal doelwitten, (2) de moti-
vatie van de (potentiële) fraudeurs en (3) van de effectiviteit van de kennis van frau-
deurs om guardianship te omzeilen (Cohen & Felson, 1979; Kubrin e.a., 2009).

31 Harry’s herrie: een column van Jan Maarten Slagter (directeur van VEB) over de eerdere optre-
dens van beleggingsfraudeurs in TV-programma van Harry Mens, gezien op www.veb.net.
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7.6 Onderlinge samenhang van de bestanddelen

Hiervoor is aan de hand de uitkomsten van de bestudeerde fraudezaken nagegaan of de 
vier bestanddelen daadwerkelijk een rol hebben gespeeld bij de verwezenlijking van 
deze fraudezaken. Hieruit is gebleken dat de bestanddelen de gemotiveerde fraudeur, 
kennis over en mogelijkheden tot fraude, geschikte slachtoffers en een gebrek aan 
guardianship een belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de fraude-
zaken. Echter, er is ook gebleken dat deze vier bestanddelen niet statisch van aard zijn, 
maar dat ze onderling samenhangen en daardoor dynamisch van aard zijn. Deze onder-
linge verbondenheid met inbegrip van de richting en wijze van deze invloeden zijn 
weergegeven in figuur 7.1. Hieronder wordt besproken in hoeverre deze onderlinge 
samenhangen in de bestudeerde opsporingsonderzoeken zijn opgemerkt.

Samenhang 1: Gemotiveerde dader verzamelt kennis over en mogelijkheden tot 
fraude: Een gemotiveerde dader die over onvoldoende kennis en mogelijkheden be-
schikt, kan deze al dan niet in het eigen netwerk (Bruinsma, 2001) vergaren. Deze sa-
menhang blijkt sterker aanwezig te zijn geweest bij beleggingsfraudeurs en faillisse-
mentsfraudeurs dan bankfraudeurs. Bij de bankfraudezaken is deze samenhang in 
slechts twee zaken geconstateerd, waarin is gezocht naar een manier om de opbreng-
sten van de fraude wit te wassen.

Samenhang 2: Overvloed aan geschikte doelwitten kan (potentiële) dader aanmoe-
digen. Het is aannemelijk dat de toegang tot de klantenbestanden en het hebben van 
een vertrouwensrelatie met hun klanten een ‘verleidende’ rol hebben gespeeld bij de 
beleggingsfraudeurs. In het geval van de faillissementsfraudeurs en de bankfraudeurs
is deze samenhang een stuk sterker. Het feit dat het betrekkelijk eenvoudig is geweest 
om een rechtspersoon op te zetten of over te nemen en daarmee faillissementsfraude te 
plegen, is voor vele fraudeurs een verleidende factor geweest. Het plegen van deze 
vorm van fraude is zo eenvoudig en winstgevend dat sommige katvangers, BV-
handelaren en fraudeurs er goed van leefden. In het geval van de bankfraude was het 
duidelijk dat de gelegenheden om te frauderen voor het oprapen lagen, waardoor men 
‘impulsief’ in de verleiding (Weisburd & Waring, 2001) is gekomen.

Samenhang 3: Met kennis en mogelijkheden worden doelwitten onderkend. Een 
gemotiveerde (potentiële) fraudeur kan door de kennis van en mogelijkheden tot fraude 
die hij ter beschikking heeft, de nodige geschikte doelwitten vinden. Dat fraudeurs 
door de beschikking over kennis en/of mogelijkheden tot fraude in staat zijn geschikte 
doelwitten te vinden, is in alle 41 bestudeerde zaken vastgesteld. Zo zijn de beleggings-
fraudeurs door hun relaties met de slachtoffers of door de inzet van tussenpersonen en 
wervingsmateriaal in staat geweest de nodige gelegenheden te scheppen om slachtof-
fers aan te trekken: de faillissementsfraudeurs maakten de geëigende gelegenheden 
door de overname/oprichting van de rechtspersonen en de bankfraudeurs troffen die 
door hun werk bij de bank eenvoudigweg aan.
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Samenhang 4: Met kennis en mogelijkheden kan guardianship worden omzeild. Som-
mige beleggingsfraudeurs hebben door het gebruik van de termen leningsovereenkom-
sten in plaats van belegging, rente in plaats van rendement en het instellen van een 
minimuminleg ervoor gezorgd dat zij bij de toezichthouder onder de radar bleven. 
Faillissementsfraudeurs hebben door inzet van katvangers, het kwijtmaken van admi-
nistratie en de verplaatsing van aandelen van de rechtspersonen naar het buitenland, de 
curatoren belemmerd in het doen van onderzoek naar mogelijke fraude. Tot slot waren 
bankfraudeurs door ongemerkt of onopvallend gebruik te maken van de inlogpasjes 
van collega’s in staat om toezicht (het vierogenprincipe) te omzeilen.

Samenhang 5: Het hebben van kennis en mogelijkheden moedigt (potentiële) daders 
aan. In de bestudeerde beleggingsfraudezaken is dit effect niet (sterk) naar voren ge-
komen. Dat is anders bij de faillissementsfraudeurs en de bankfraudeurs. Zo waren de 
faillissementsfraudeurs juist door deze kennis in staat geweest om op ‘vrij eenvoudige 
wijze’ niet alleen de fraude te plegen, maar daarvan een broodwinning te maken. In het 
geval van de bankfraudeurs is juist de eenvoud waarmee de fraude gepleegd kon wor-
den doordat er een overvloed aan gelegenheden was, een ‘verleidende’ factor geweest. 

Samenhang 6: Gebrek aan guardianship kan de (potentiële) daders aanmoedigen. 
Dat er meer gefraudeerd wordt als men weet dat de kans op ontdekking of vervolging 
nihil is, lijkt aannemelijk (Felson, 1995). Beleggingsfraudeurs hebben, mede door hun 
kennis en zelfverzekerdheid en het nemen van maatregelen de aanwezigheid van (be-
stuurlijke) guardianship in hun werkveld nauwelijks ervaren. Deze situatie heeft de 
motivatie van sommige daders om over te gaan tot fraude versterkt. Juist door gebrek 
aan (alle drie vormen van) guardianship en de lage pakkans bij faillissementsfraude
hebben de daders (wellicht terecht) het gevoel gehad dat zij vrijspel hadden om te frau-
deren. De opbrengsten van faillissementsfraude waren namelijk hoog, de pakkans laag 
en de kans op het ontnemen van de opbrengsten van de fraude nog kleiner. Bij de 
bankzaken leek (intern) private guardianship afwezig of niet effectief om potentiële 
daders te ontmoedigen.

Samenhang 7: Gebrek aan guardianship kan tot toename van doelwitten leiden. 
Door een lage pakkans en hoge slagingskans worden veel potentiële doelwitten niet 
beschermd (Benson e.a., 2009) en vallen zodoende in handen van de fraudeurs. Beleg-
gingsfraudeurs zijn door het gebruik van een minimuminleg en andere overeenkomsten 
dan belegging ontkomen aan guardianship, waardoor er nieuwe doelwitten zijn ont-
staan. Doordat de faillissementsfraudeurs de overdracht van de overgenomen rechts-
personen via een notaris regelden, ontstond de indruk dat de overdracht volgens de 
regels plaatsvond. Hierdoor waren meer eigenaren van rechtspersonen in financiële
nood bereid hun ondernemingen aan de fraudeurs over te dragen. Tot slot is door het 
niet naleven van het vierogenprincipe bij banken in feite geen sprake meer geweest van 
een effectieve guardianship, waardoor er nog meer gelegenheden (doelwitten) voor 
fraude zijn ontstonden. 
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7.7 Besluit

Dat voor de totstandkoming van fraude naast een gedreven dader ook een geschikt 
doelwit, gebrek aan guardianship maar bovenal kennis over en mogelijkheden tot frau-
de nodig zijn (Cohen & Felson, 1979; Benson e.a., 2009), blijkt uit de analyse van de 
41 bestudeerde fraudezaken. Verrassend is wellicht de mate van het belang van kennis
en mogelijkheden voor fraude, waardoor de keuzemogelijkheden (Kleemans, 2001) van 
de fraudeurs worden bepaald. In eerdere studies wordt veel nadruk gelegd op óf de 
drijfveren van de individuele daders óf op de gelegenheid tot fraude in het algemeen 
(Van Dijk e.a., 2011; Coleman, 1987), waardoor het belang van kennis en mogelijkhe-
den onderbelicht is gebleven. Dit tegen de wetenschap dat daders door de beschikking 
over kennis en mogelijkheden ook in staat zijn geschikte doelwitten te herkennen of te 
maken en guardianship te omzeilen. Vergeleken met de commune delicten zijn voor 
het plegen van fraude namelijk meer specifieke vaardigheden en mogelijkheden nodig 
(Weisburd & Waring, 2001; De Hare, 2003). Voorbeelden hiervan zijn kennis over 
beleggingsproducten, faillissementen, aansprakelijkheden, overtuigingstechnieken, 
toegang tot de potentiële slachtoffers en werkomgeving waar de slachtoffers zich be-
vinden. Bankfraudeurs hebben hun mogelijkheden tot fraude te danken aan het werk-
zaam zijn bij de bank, terwijl faillissementsfraudeurs juist door de aard van hun crimi-
neel verleden en netwerken beschikking hebben of krijgen over de nodige kennis 
(Friedrichs, 2010). Daarentegen zoeken beleggingsfraudeurs de nodige kennis op en 
hebben de mogelijkheden tot fraude te danken aan hun werk (Piquero e.a., 2005) als 
financiële dienstverleners of maken deze door het werven van slachtoffers. In hoeverre 
en in welke mate de vier bestanddelen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming 
van de bestudeerde zaken en de afzonderlijke fraudevormen, is samengevat weergege-
ven in tabel 7.1.

Zo is gebleken dat faillissementsfraudeurs er bewust voor hebben gekozen om juist 
deze vorm van fraude te plegen. Dit duidt ook op een sterkere aanvankelijke motivatie
van deze groep daders om te frauderen. De meeste van hen heeft immers bewust voor 
deze vorm van fraude gekozen omdat zij – al dan niet via hun criminele netwerken –
over de nodige kennis beschikten. Juist door het ter beschikking hebben van deze ken-
nis is deze groep fraudeur erin geslaagd de nodige gelegenheden te creëren. Daarente-
gen blijken bankfraudeurs door een overvloed aan gelegenheid eerder in de verleiding 
te zijn gekomen om fraude te plegen. Beleggingsfraudeurs blijken juist ergens tussen 
de twee groepen daders te zitten. Dit geldt ook voor de vereiste kennis die bij faillisse-
mentsfraudeurs sterk aanwezig is en mogelijkheden tot fraude die juist bij bankfrau-
deurs van doorslaggevend belang zijn. Tot slot is gebleken dat voor iedere verschij-
ningsvorm van fraude een andere vorm van gebrek aan guardianship nodig is: bestuur-
lijke voor beleggingsfraude, private voor bankfraude en strafrechtelijke voor faillisse-
mentsfraude.
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Tabel 7.1: Mate van het belang van de noodzakelijke bestanddelen voor fraude
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Beleggingsfraude ++ ++ ++ ++ +++ + +
Faillissementsfraude +++ ++ +++ + + ++ +++
Bankfraude + +++ + +++ 0 +++ 0

Daarnaast kan uit de bevinding in dit hoofdstuk worden opgemaakt dat de vier be-
standdelen gemotiveerde fraudeurs, kennis over en mogelijkheden tot fraude, geschikte
doelwitten en gebrek aan guardianship onderling sterk met elkaar verbonden zijn. Dit 
betekent dat deze bestanddelen niet statisch maar dynamisch van aard zijn. Zo kunnen 
gemotiveerde fraudeurs kennis en mogelijkheden opzoeken om daarmee geschikte 
doelwitten te vinden of juist de aanwezige guardianship te omzeilen. Tegelijkertijd 
raken potentiële fraudeurs aangemoedigd door een overvloed aan doelwitten, het ont-
breken van guardianship of het voorhanden hebben van kennis en mogelijkheden. Dit 
betekent dat de discussie over de totstandkoming van fraude drie indirecte aanwijzin-
gen voor drijfveren van fraudeurs in kaart brengt. Deze aanwijzingen zijn afgeleid van 
de factoren die de motivatie van de potentiële fraudeurs doen toenemen, namelijk (a) 
kennis over en mogelijkheden tot fraude, (b) geschikte doelwitten en (c) gebrek aan 
guardianship. Dat deze bestanddelen van de modus operandi ook van invloed zijn op 
het toegeven aan de aanwezige motivatie van de daders en vice versa, duidt op een 
samenhang van deze twee onlosmakelijk verbonden aspecten van fraude. Zoals in 
hoofdstuk 2 besproken, kunnen de hoe- en de waarom-vraag van de totstandkoming 
van misdaad niet los van elkaar worden gezien (Bernasco, 2007). Het in kaart brengen 
van deze twee aspecten is dan ook noodzakelijk om fraude en fraudeurs te begrijpen.
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8.1 Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk is de hoe-vraag met betrekking tot de totstandkoming van 
de fraudezaken aan de hand van de bestanddelen van de routine activiteitenbenadering 
en de rationele keuzebenadering behandeld. De discussie over de totstandkoming van 
fraude heeft echter ook drie ‘nieuwe’ bestanddelen opgeleverd die een aanwijzing kun-
nen zijn voor de versterking van de motivatie van de daders. Deze bestanddelen zijn 
overvloed aan geschikte doelwitten, gebrek aan guardianship en het voorhanden heb-
ben van kennis en mogelijkheden. In dit hoofdstuk wordt – bij wijze van exploratie –
nagegaan in hoeverre het mogelijk is om op grond van de beschikbare empirische data 
inzicht te krijgen in de drijfveren van deze groep fraudeurs.

De belangrijkste bron van de empirische data betreft het dossieronderzoek met daar-
in naast de processen-verbaal ook aangiftes en verklaringen van slachtoffers, getuigen-
verklaringen, verhoren van de verdachten, tapverslagen, informatie van CIE, observa-
tieverslagen, bankafschriften, faillissementsverslagen, reclasseringsverslagen enzo-
voort. Daarnaast is de inhoud van de vraaggesprekken met rechercheurs, officieren van 
justitie en medewerkers van veiligheidszaken van de banken, betrokken bij de zoek-
tocht naar aanwijzingen voor drijfveren van fraudeurs. Voor alle bestudeerde zaken en 
de betrokken fraudeurs zijn de uitspraken van de rechters in eerste aanleg (met name de 
motivering van de beslissingen) en de Uittreksels Justitiële Documentatie bestudeerd. 
Tot slot zijn voor zover beschikbaar de mediaberichten over de afzonderlijke fraudeza-
ken en de fraudeurs gelezen en zittingen bij de rechtbank in vier fraudezaken bijge-
woond. 

Gebleken is dat op grond van de bestudeerde empirische gegevens de drijfveren van 
de daders niet direct te achterhalen zijn. Dit is vanzelfsprekend omdat drijfveren niet 
kunnen worden waargenomen maar ze worden geconstrueerd uit de waargenomen 
gedragingen van de betrokken fraudeurs. Derhalve is ervoor gekozen om deze af te 
leiden door – naast de inhoud van de opsporingsonderzoeken en de vraaggesprekken 
met de betrokken experts – te kijken naar wat de fraudeurs met de opbrengsten van de 
fraude hebben willen bereiken. Enkele mogelijke drijfveren van witteboordencrimine-
len en fraudeurs om misdaad te plegen zijn aan de hand van eerdere studies besproken 
(paragraaf 2.5). Deze mogelijke drijfveren waren materieel en immaterieel van aard die 
mogelijk worden beïnvloed door de individuele factoren (zoals psychologische en per-
soonlijkheidskenmerken) van de persoon van de dader. In eerdere studies (Cressey, 
1953; Duffield & Grabosky, 2001; Friedrichs, 2010) is naar voren gekomen dat finan-
ciële behoefte een belangrijke drijfveer kan zijn om fraude te plegen. Aangezien de 
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fraude – althans in de meeste gevallen – tot financiële opbrengsten voor de dader leidt,
lijkt het bevredigen van een financiële behoefte een aannemelijke beweegreden te zijn
om deze vorm van misdaad te plegen. Echter, om er achter te komen waaruit deze fi-
nanciële behoeftes bestaan, is in dit onderzoek nagegaan waaraan de fraudeurs de buit-
gemaakte gelden hebben besteed. Op deze wijze zouden de mogelijke aanwijzingen 
voor drijfveren van de fraudeurs kunnen worden afgeleid.

Daarbij is allereerst nagegaan of het überhaupt mogelijk was om de bestemming 
(besteding daarbij inbegrepen) van het geld te achterhalen. Is de bestemming van het 
geld niet (of niet volledig) te achterhalen, dan is aangenomen dat de fraudeur het geld 
(of een deel daarvan) heeft weggesluisd of anderszins buiten het zicht van de benadeel-
den en/of de opsporingsdiensten heeft gehouden om er nu of op een later moment ge-
bruik van te maken. In dergelijke gevallen kan worden gesproken van de ‘vooruitden-
kende fraudeur’. Wanneer de bestemming van het geld wel naspeurbaar was, is nage-
gaan op welke wijze en waaraan het geld is uitgegeven. Belangrijk daarbij was om na 
te gaan of het geld voor de directe omgeving zichtbaar of juist niet-zichtbaar werd 
besteed. Bij de bestudering van de uitgegeven gelden is onderscheid gemaakt tussen de 
uitgaven ten behoeve van de fraudeurs zelf en de uitgaven ten behoeve van anderen. 
Met name bij de uitgaven van de fraudeur aan zichzelf, wordt gekeken naar de goe-
deren en diensten die met het geld zijn verworven. 

Bij de bespreking van de mogelijke drijfveren van de daders in de bestudeerde frau-
dezaken wordt onderscheid gemaakt tussen materiële drijfveren, immateriële drijfveren
en de invloed van de individuele factoren op de motivatie van de fraudeur.

8.2 Materiële drijfveren

Geld of materieel gewin om er ten minste de alledaagse behoeftes mee te bekostigen 
(Clarke & Felson, 2008) is duidelijk het primaire doel van de fraudeurs geweest. Dat 
neemt niet weg dat het ‘geld’ uiteindelijk door de fraudeurs voor hier bovenuit gaande 
en uiteenlopende doelen en uitgaven is aangewend, waarmee zij iets van zichzelf tot 
uitdrukking hebben gebracht. In deze paragraaf wordt op grond van de empirische 
bevindingen32 omtrent de bestedingen van de buitgemaakte gelden, wijze van deze 
bestedingen en het feit dat enkele daders na afloop van de fraude nog geld hebben 
overgehouden een onderscheid gemaakt tussen drie bestemmingen voor de financiële 
opbrengsten van de fraude, namelijk geld op zich, geld om ervan te leven en geld voor 
noodzakelijk levensonderhoud.

32 Deze bestemmingen van het geld zijn in de paragrafen Naspeurbaarheid van de buitgemaakte 
gelden (4.4, 5.4 en 6.4) bij de bespreking van de empirische bevindingen uitvoerig aan bod geko-
men.
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Geld op zich 
‘Echt uitgeven moet nog beginnen’, aldus de rechercheur in een van de bestudeerde 
beleggingsfraudezaken. De uitgaven van de fraudeur en zijn vrouw aan luxe door bij-
voorbeeld in een Bentley te rijden en in een villa te wonen, vallen in het niet bij de 
miljoenen die zij als een appeltje voor de dorst opzij hebben gezet. Daarin waren zij 
niet de enigen. In bijna de helft van de fraudezaken hebben de fraudeurs na afloop van 
de fraude geld overgehouden aan de fraude. In sommige fraudezaken was het duidelijk 
dat het buitgemaakte geld was witgewassen, weggesluisd of op een andere manier voor 
de fraudeurs is veiliggesteld. Wanneer het geld op welke manier dan ook niet naspeur-
baar is geweest, dat wil zeggen dat het geld uit het zicht van de opsporingsdiensten, de 
benadeelden en de omgeving is verdwenen, is aangenomen dat het geld ‘ergens’ is 
geparkeerd om er later nog van te profiteren. De mate waarin de fraudeurs geld hebben 
overgehouden verschilt per misdrijftype. 

Een derde van bankfraudeurs heeft geld overgehouden, wat lager is dan bij de ande-
re twee vormen. Dit komt wellicht doordat de omvang van de buitgemaakte gelden bij 
bankfraude relatief laag is geweest en in twee zaken de banken volledig schadeloos zijn 
gesteld. Ruim de helft van beleggingsfraudeurs heeft na afloop van de fraude (na de 
veroordeling in de eerste aanleg) nog geld overgehouden, tegenover minder de helft 
van faillissementsfraudeurs. Dit is enigszins opvallend en tegen de verwachting van de 
bevraagde rechercheurs en officieren van justitie in. Over het algemeen wordt aange-
nomen dat faillissementsfraudeurs doelbewuster en gerichter ‘achter het geld’ aanzitten 
dan beleggingsfraudeurs die door de fraude vaak ook immateriële doelen zoals aanzien 
nastreven. Voor dit onverwacht lage percentage faillissementsfraudeurs dat geld heeft 
overgehouden is echter ook een verklaring. Dit is evenwel kunstmatig doordat in drie 
faillissementsfraudezaken niet de ‘werkelijke fraudeurs’ maar slechts de ‘katvangers’ 
zijn vervolgd.33 Zij kregen slechts een fractie van het buitgemaakte geld. In minder 
sterke mate geldt dit ook voor vier andere zaken waarbij de hoofdverdachten deels als 
‘katvanger’ en deels als ‘fraudeur’ dienst hebben gedaan. Om een goede vergelijking te 
maken met de daders van de andere twee vormen, zouden in feite de feitelijk aanstu-
rende, maar niet vervolgde, faillissementsfraudeurs bij deze vergelijking moeten wor-
den betrokken. Hiervoor bestaan echter geen geverbaliseerde gegevens.

Gegeven het feit dat bijna de helft van de fraudeurs (gecorrigeerd voor katvangers)
na afloop van de fraude nog geld heeft overgehouden, kan ‘geld op zich’ als een drijf-
veer voor fraude worden aangemerkt (Duffield & Grabosky, 2001). In deze zaken kan
dan ook sprake zijn geweest van een vorm van hebzucht als gevolg van de interne en 
externe druk op de fraudeur om rijkdom te vergaren (Merton, 1938; Agnew e.a., 2009). 
In hoeverre deze hebzucht het gevolg is geweest van de individuele factoren zoals per-

33 Zie subparagraaf Betrokken actoren (5.3.1) voor een bespreking van de werkelijke rol van de 
faillissementsfraudeurs.
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soonlijkheidskenmerken (Bucy e.a., 2008) van de fraudeur, is op grond van de bestu-
deerde empirische gegevens in het onderhavige onderzoek niet te zeggen.

Geld om ervan te leven 
Op zeven na hebben alle fraudeurs (een deel) van het buitgemaakte geld uitgegeven ten 
behoeve van het levensonderhoud. Deze uitgaven hebben betrekking op de uitgaven 
voor het ‘normaal’ levensonderhoud. Zo vallen een woning, een auto, uit eten gaan, 
vakanties en de dagelijkse boodschappen onder deze categorie. Daarentegen vallen 
zichtbare bestedingen aan een luxe woning, dure auto, dure boot, dure vakanties, dure 
etentjes en feesten onder de categorie luxe uitgaven die in subparagraaf 8.3.1 aan bod 
komen. Zoals in hoofdstukken 3 en 4 verwoord, is er geen sprake van een heldere 
tweedeling ‘duur levensonderhoud’ en ‘gewone’ luxe, omdat deze ongemerkt in elkaar 
kunnen overlopen.

Waar alle faillissementsfraudeurs en op een na alle beleggingsfraudeurs geld aan 
hun levensonderhoud hebben besteed, geldt dit voor minder dan de helft van de bank-
fraudeurs. Dit verschil komt mogelijk doordat bankfraudeurs als medewerkers van 
banken naast de opbrengsten van de fraude ook een salaris ontvingen. Op drie beleg-
gingsfraudeurs na, hebben alle fraudeurs die geld aan hun levensonderhoud hebben 
besteed, dat op een zichtbare wijze gedaan. Deze drie beleggingsfraudeurs kenden 
naast een zichtbare wijze van besteding van geld aan levensonderhoud ook een niet-
zichtbare wijze. Deze niet-zichtbare bestedingen hebben in het buitenland plaatsgevon-
den. Een groot deel van de uitgaven van drie faillissementsfraudeurs zijn omwille van 
de bijstandsuitkering die zij genoten evenmin zichtbaar geweest. Om te voorkomen dat 
zij hun uitkeringen kwijt raakten, hebben zij deze uitgaven voor de directe omgeving 
verborgen gehouden. Faillissementsfraudeurs die in werkelijkheid als katvangers heb-
ben gefungeerd, hebben voor het op naam zetten en naar het faillissement leiden van de 
overgenomen rechtspersonen veelal kleine bedragen ontvangen. Kleine bedragen (tus-
sen de € 500 en € 1.500) die zij hiervoor hebben ontvangen, waren dan ook niet in 
verhouding tot de omvang van de fraude (1 tot 4,5 miljoen euro) die door de inzet van 
deze ‘katvangers’ was gerealiseerd. Het geld dat deze fraudeurs/katvangers hebben 
ontvangen, is dan ook voor het leeuwendeel besteed aan hun levensonderhoud.

Aangezien de meeste fraudeurs het buitgemaakte geld deels aan hun levensonder-
houd hebben besteed, geldt dit als een aanwijzing voor een drijfveer voor fraude (Clar-
ke & Felson, 2008), wat overeenkomt met de uitkomsten van eerdere studies zoals die 
van Duffield en Grabosky (2001) en Roest (2009).

Geld voor noodzakelijk levensonderhoud 
Wanneer een fraudeur voor zijn basisbehoeften afhankelijk is geweest van de opbreng-
sten van de fraude, wordt gesproken van geld voor noodzakelijk levensonderhoud als 
een drijfveer voor fraude (Perri, 2011; Friedrichs, 2010). Het doen van de dagelijkse 
boodschappen, onderdak, kleding enzovoort zijn voorbeelden van dergelijke bestedin-
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gen. Vier faillissementsfraudeurs die geheel of gedeeltelijk als katvanger dienst hebben 
gedaan, zijn de enige fraudezaken waarin de fraudeurs voor hun noodzakelijk34 levens-
onderhoud afhankelijk waren van de opbrengsten van de fraude. Dat is slechts 10% van 
alle fraudezaken en 27% van de faillissementsfraudezaken. Een van hen kon, althans 
volgens de betrokken rechercheur, moeilijk met geld omgaan, waardoor hij geregeld in 
de problemen kwam. Als gevolg hiervan en ondanks zijn bijstandsuitkering, kwam het 
geregeld voor dat hij bij het Leger des Heils moest slapen. De andere drie waren voor 
hun levensonderhoud volledig afhankelijk van de opbrengsten van de fraude. Zij had-
den dan ook geen andere inkomsten. Twee van deze drie waren in werkelijkheid geen 
fraudeurs maar katvangers die voor een BV-handelaar werkten en door hun diensten 
hem in bescherming moesten nemen. De derde was in feite aan het ‘evolueren’ naar 
een volwaardige fraudeur, waardoor hij deels als katvanger en deels als fraudeur bij de 
fraude betrokken was.

Aangezien bijna een derde van de faillissementsfraudeurs de opbrengsten van de 
fraude voor het noodzakelijke levensonderhoud hebben gebruikt, kan deze worden 
aangemerkt als een aannemelijke drijfveer voor faillissementsfraudeurs. Voor deze 
groep fraudeurs (in werkelijkheid katvangers) is de fraude een manier geweest om hun 
‘financiële problemen’ (Cressey, 1953) op te lossen. Dat neemt niet weg dat bij de 
andere twee vormen van fraude besteding van geld ten behoeve van noodzakelijk le-
vensonderhoud helemaal niet voorkomt.

Verslaving en/of vermaak: drugs, gokken en seks 
De opbrengsten van misdaad kunnen ook worden aangewend voor de aanschaf van 
goederen en/of diensten als alcohol, drugs, gokken en seks die als vermaak en/of ver-
slaving worden aangemerkt (zie bijvoorbeeld Duffield & Grabosky, 2001; Nettler, 
1982; Clarke & Felson, 2008). Bijna de helft van faillissementsfraudeurs en ruim een 
kwart van beleggingsfraudeurs en bankfraudeurs heeft (een deel van) het buitgemaakte 
geld aan een of meerdere van deze bestemmingen uitgegeven. Daarmee scoren de fail-
lissementsfraudeurs aanzienlijk hoger dan de andere twee groepen fraudeurs. Uitgaven 
van het buitgemaakte geld aan deze bestedingen, kunnen duiden op vatbaarheid van de 
individuele fraudeurs voor bepaalde verleidingen of prikkels. Of bij deze bestedingen 
altijd sprake is geweest van een verslaving of juist van vermaak, is moeilijk te bepalen. 
Aangezien er betrekkelijk grote bedragen aan deze vormen van vermaak zijn besteed 
én er sprake is geweest van enige mate van dwangmatigheid, kan in een deel van de 
gevallen worden gesproken van verslaving. Dat deze fraudeurs een groot deel van het 
buitgemaakte geld aan deze vormen van vermaak hebben besteed en dat deze een 
dwangmatig karakter hebben gehad, is niet alleen door meerdere rechercheurs en/of 
officieren van justitie onderstreept maar dit is ook gebleken uit de geraadpleegde bron-

34 Zie subparagraaf Besteding van het geld (5.4.2) voor een bespreking van uitgaven aan noodzake-
lijk levensonderhoud.
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nen zoals de opsporingsonderzoeken, reclasseringsrapporten en getuigenverklaringen. 
Eén beleggingsfraudeur en één bankfraudeur waren in hun verslaving zo ver gegaan 
dat er geen weg meer terug was en dat zij omwille van deze dwangmatigheid zelfs 
familieleden tot slachtoffer hebben gemaakt van hun fraude. 

De zeven faillissementsfraudeurs die dergelijke uitgaven hebben gedaan, laten ge-
zien de verdeling van de bestedingen aan hun verslavingen een uiteenlopend beeld 
zien: van enkel gokken tot gokken samen met seks en drugs. Ook de verslavingen van 
de vier beleggingsfraudeurs lopen sterk uiteen van enkel gokken tot seks, drugs, gok-
ken en alcohol. Drie bankfraudeurs hadden te maken met een gokverslaving, waarbij 
de fraude door twee van hen geheel aan de gokverslaving kon worden toegeschreven. 

Op grond van het bovenstaande, lijkt het aannemelijk dat het bekostigen van versla-
ving en/of vermaak (Trimpop, 1994; Ragatz e.a., 2012) kan worden beschouwd als een 
drijfveer voor de faillissementsfraudeurs en voor de beleggingsfraudeurs en in minder 
sterke mate voor de bankfraudeurs.

Draaiende houden onderneming fraudeur 
Fraudeurs die bij de aanvang van de fraude een eigen onderneming hebben, kunnen een 
deel van de opbrengsten van de fraude aan het draaiende houden van die ondernemin-
gen besteden (Duffield & Grabosky, 2001; Albrecht e.a., 2011). Deze ondernemende 
fraudeurs willen onder interne en/of externe druk de successen van hun ondernemingen
vergroten of verliezen verhullen. Dit is vergelijkbaar met het tegengaan van verlies van 
status en aanzien omdat een slechtlopende onderneming kan wijzen op onbekwaam-
heid van de ondernemer. Een manier om deze onbekwaamheid te verbergen is het ple-
gen van fraude, waardoor de ondernemer succesvoller overkomt (Cressey, 1953) dan 
hij in werkelijkheid is.

Uit de empirische bevindingen in dit onderzoek is gebleken dat fraudeurs bij het 
besteden van het buitgemaakte geld aan hun ondernemingen echter naast het draaiende 
houden van hun ondernemingen meerdere doelen hebben nagestreefd, namelijk: het 
winnen van vertrouwen van slachtoffers en het witwassen van de buitgemaakte gelden. 
Aangezien de laatste twee doelen35 eerder met de werkwijze van de fraudeurs te maken 
hebben dan met hun drijfveren, of een afgeleide daarvan, wordt hier enkel bij bestedin-
gen ten behoeve van het draaiende houden van de onderneming stil gestaan. 

Doordat de bankfraudeurs geen ondernemers waren, kwam deze categorie beste-
dingen bij deze groep niet voor. In bijna de helft van de beleggingsfraudezaken en in 
een derde van de faillissementsfraudezaken kwamen bestedingen van het buitgemaakte 
geld om de onderneming36 van de fraudeur draaiende te houden wel voor. Aangezien 

35 Zie subparagrafen 4.3.1 en 5.3.1 (Rechtspersonen) voor een nadere bespreking van de bestedin-
gen van beleggingsfraudeurs en faillissementsfraudeurs ten behoeve van het winnen van vertrou-
wen van slachtoffers en het witwassen van de buitgemaakte gelden.

36 Zie subparagrafen 4.4.2 en 5.4.2 voor een bespreking van deze categorie uitgaven.

220



Drijfveren van fraudeurs

veel beleggingsfraudeurs vóór of bij de aanvang van de fraude al ondernemers waren, 
is het niet verwonderlijk dat deze bestedingscategorie bij deze groep vaker voorkomt 
dan bij faillissementsfraudeurs. Bij deze faillissementsfraudeurs vindt het besteden aan 
de eigen onderneming ook in een andere samenhang plaats: alles wijst erop dat hun 
ondernemingen in feite een ‘werktuig’ zijn geweest van hun criminele activiteiten. In 
alle vijf faillissementsfraudezaken waar geld ten behoeve van het draaiende houden 
van de onderneming is uitgegeven, waren de ondernemingen voor het leeuwendeel 
afhankelijk van de opbrengsten van deze criminele opbrengsten.

De ondernemingen van vijf beleggingsfraudeurs blijken eveneens van begin af aan 
deel te hebben uitgemaakt van de fraudeopzet dan wel is deze opzet vlak na de start 
van deze ondernemingen ontstaan. Daarentegen zijn de ondernemingen van drie andere 
beleggingsfraudeurs naderhand en na verloop van tijd verzeild geraakt in de fraude. De 
bestedingen aan het draaiende houden van de ondernemingen maakten derhalve geen 
deel uit van de frauduleuze activiteiten. Al met al leidt dit tot de gevolgtrekking dat 
aangezien in deze fraudezaken een deel van de opbrengsten is besteed aan het draaien-
de houden van wettige ondernemingen van de fraudeurs, deze kan worden gezien als 
een aanwijzing voor een drijfveer voor faillissementsfraudeurs en beleggingsfraudeurs.

8.3 Immateriële drijfveren

Uit de empirische gegevens in dit onderzoek kwam naar voren dat de doelen die de 
fraudeurs met de fraude hebben willen nastreven, verder reiken dan enkel geld. Voor-
beelden van dergelijke doelen of drijfveren zijn status en aanzien en het tegengaan van 
de dreiging van verlies van werk en positie. In hoeverre de fraudeurs in de bestudeerde 
fraudezaken de opbrengsten van de fraude ten behoeve van deze veelal immateriële 
doelen hebben uitgegeven, wordt hieronder uiteengezet.

Status en aanzien
Individuen die al veel hebben maar zichzelf of de mensen in hun omgeving willen 
overtreffen en dat niet met wettige middelen kunnen bereiken, grijpen mogelijk naar 
illegale middelen (Murphy & Robinson, 2008). Aanzien of status vallen onder deze 
categorie doelen, die kunnen voortvloeien uit de druk van het individu op zichzelf of de 
druk uit zijn omgeving (Agnew e.a., 2009). Met fraude of de opbrengsten daarvan 
kunnen de verlangde status en aanzien verworven worden. Wanneer fraudeurs (een 
deel van) het buitgemaakte geld aan ‘statusverhogende’ bestemmingen zoals maat-
schappelijke activiteiten en zichtbare luxe hebben uitgegeven, kan dit duiden op een 
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behoefte aan status en aanzien37. De interpretatie van deze dossiergegevens wordt 
ondersteund door de kijk van bevraagde rechercheurs en officieren van justitie.

In bijna de helft van de fraudezaken is sprake geweest van uitgaven ten behoeve 
van het bereiken van status en aanzien. De beleggingsfraudeurs scoren met een percen-
tage van 60% hoger dan de faillissementsfraudeurs (53%) en de bankfraudeurs (18%). 
De aanwijzingen voor deze drijfveer zijn geschat aan de hand van de uitgaven van de 
fraudeurs aan maatschappelijke activiteiten en zichtbare luxe die het (zelfs ruime) le-
vensonderhoud overstijgt. Geen enkele bankfraudeur heeft geld besteed aan maat-
schappelijke activiteiten. Slechts één faillissementsfraudeur heeft door de sponsoring 
van de lokale sportvereniging een deel van de opbrengsten van de fraude aan maat-
schappelijke activiteiten besteed. Deze sponsoring was voornamelijk bedoeld voor het 
verkrijgen van respect door de directe omgeving van de fraudeur. De bestedingen van 
de vier beleggingsfraudeurs aan maatschappelijke activiteiten waren bedoeld om ener-
zijds status en aanzien te verwerven en anderzijds om inleggers aan te trekken, wat een 
instrumenteel karakter had. In alle gevallen hebben de beleggingsfraudeurs willen laten 
zien dat zij succesvol en welvarend waren, waarbij deze drijfveer gepaard ging met de 
praktische noodzaak vertrouwen te winnen.

De tweede uitgavencategorie die mogelijk ten behoeve van het verkrijgen van status 
en aanzien is gedaan, betreft de zichtbare besteding aan luxe. Onder luxe wordt ver-
staan bestedingen die, naar de normen van de fraudeur zelf (mede naar het oordeel van
de betrokken rechercheurs en/of officieren van justitie) als ‘luxe’ kunnen worden ge-
zien. En zelfs de breedste omschrijving van ‘huishoudbestedingen’ overstijgen. Voor-
beelden zijn luxe woningen, dure auto’s, boten, dure vakanties, dure etentjes en fees-
ten. Zeven beleggingsfraudeurs, acht faillissementsfraudeurs en twee bankfraudeurs
hebben een deel van het geld aan zulke zichtbare luxe besteed. Het valt op dat er grote 
verschillen zitten in het ‘bereik’ van de zichtbaarheid van deze luxe bestedingen. Zo
hebben de zichtbare luxe bestedingen van de bankfraudeurs betrekking op auto’s als 
hobby en luxe vakanties en dure etentjes die niet voor een groot publiek zichtbaar of 
opvallend zijn. Dat minder bankfraudeurs door zichtbare luxe status en aanzien hebben 
nagestreefd, komt door de kleiner omvang van de fraude en doordat het tonen van de 
luxe uitgaven riskant zou zijn. De bestedingen van de faillissementsfraudeurs aan 
zichtbare luxe waren daarentegen voor een groter publiek zichtbaar. Deze uitgaven 
waren veelal bedoeld om niet alleen ervan te genieten, maar ook om aan de directe 
omgeving te laten zien dat zij zich dit alles kunnen veroorloven. 

Tot slot hebben de beleggingsfraudeurs geprobeerd deze luxe uitgaven voor een 
nog groter publiek zichtbaar te houden. Deze bestedingen zijn gedaan om onder andere 
het vertrouwen van inleggers te winnen door het ‘succes’ van de fraudeurs tentoon te 
spreiden, de zogeheten instrumentele luxe. Naast de bestedingen aan maatschappelijke 
activiteiten en zichtbare luxe hebben de beleggingsfraudeurs geprobeerd op uiteenlo-

37 Zie paragrafen 4.4, 5.4 en 6.4 voor een uitgebreide bespreking van deze uitgaven.
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pende andere manieren zichzelf narcistisch aan te prijzen. Zo heeft een beleggingsfrau-
deur tegen haar medewerkers en een aantal slachtoffers gezegd dat zij ‘koninklijk 
bloed’ had en zaken deed met banken in Monaco en Genève. Ze beweerde verschillen-
de diploma’s te hebben, waarvan achteraf is gebleken dat de eilanden waar ze deze 
behaald zou hebben helemaal niet bestonden.

Gemeten aan enerzijds de bestedingen aan maatschappelijke activiteiten en zichtba-
re luxe en anderzijds aan de verklaringen van de bevraagde betrokkenen kan het ver-
langen naar status en aanzien als een belangrijke drijfveer voor fraude worden afgeleid.
Er zijn wel verschillen tussen de fraudeurs: de beleggingsfraudeurs blijken dit doel 
vaker en ook nadrukkelijker te hebben nagestreefd, gevolgd door de faillissementsfrau-
deurs en in mindere mate de bankfraudeurs.

Uit eerdere studies (Agnew e.a., 2009; Rijsenbilt, 2011; Duffield & Grabosky, 
2001) blijkt dat individuen tot criminaliteit kunnen overgaan als er sprake is van drei-
gend verlies van status en aanzien. Evenals het verkrijgen van status en aanzien kan 
mogelijk ook het afwenden van deze dreiging een drijfveer vormen om op geld gerich-
te misdrijven te plegen. Echter, in de bestudeerde fraudezaken in dit onderzoek zijn er 
geen aanwijzingen gevonden waaruit deze mogelijke drijfveer kan worden afgeleid.

Dreiging verlies werk en positie
Met name mensen in hoge posities zouden bij dreigend verlies van werk of positie 
overgaan tot fraude (Duffield & Grabosky, 2001). Zij proberen dan te voorkomen dat 
het ‘imperium’ dat zij hebben opgebouwd, instort. Uit de 41 bestudeerde fraudezaken 
en de gevoerde vraaggesprekken met de rechercheurs en de officieren van justitie 
kwamen niet meer dan twee gevallen naar voren waarbij een dergelijk dreigend verlies 
van werk en positie als een drijfveer voor fraude kan worden aangemerkt. Dat is slechts 
5% van het totale aantal bestudeerde fraudezaken. Zo was één bankfraudeur zijn positie 
als de tweede man op een bankfiliaal kwijt geraakt en dreigde hij in een aanstaande 
reorganisatieronde ook zijn baan als bankmedewerker kwijt te raken. Volgens de be-
trokken rechercheur en (verklaringen van) de collega’s van de dader wilde hij vóór zijn 
ontslag zijn slag slaan. De opbrengsten van de fraude zouden voor hem als een com-
pensatie dienen voor het verlies van zijn werk bij de bank. 

Door het boven water komen van eerdere veroordelingen van een beleggingsfrau-
deur was deze ontslagen en raakte daardoor niet alleen zijn ‘werk’ maar ook zijn hoge 
‘positie’ in het bedrijf kwijt. Echter, hij had dit verlies voor zijn vrouw en zijn omge-
ving omgebogen in een succesverhaal, namelijk dat hij een nieuwe uitdaging was aan-
gegaan met een nog hogere beloning. In werkelijkheid leefde hij de maanden daarna 
van de opbrengsten van zijn frauduleuze praktijken. Het is aannemelijk dat hij de frau-
de deels ter compensatie van dit verlies heeft gepleegd.
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8.4 Invloed van individuele factoren

De hiervoor besproken materiële en immateriële drijfveren van fraudeurs, zouden wor-
den beïnvloed door de individuele factoren – zoals besproken in paragraaf 2.5 – die op 
hun beurt samenhangen met de aangeboren psychologische en persoonlijkheidsken-
merken van een individu (Williams & McShane, 2010; DiLalla, 2002). Dit houdt in dat 
mensen niet als een onbeschreven blad worden geboren (De Jong, 2013), maar dat zij 
bij de geboorte al bepaalde eigenschappen of aanleg meekrijgen die van invloed kun-
nen zijn op hun (crimineel) gedrag.

Aanhangers van ‘positivistische criminologie’, voornamelijk bèta-wetenschappers, 
wiskundigen en artsen, proberen met natuurwetenschappelijke methoden factoren te 
onderscheiden die mensen ertoe kunnen bewegen misdrijven te plegen (Van Dijk e.a., 
2011). Deze individuele factoren die in uiteenlopende studies zijn besproken, vormen 
echter geen gezamenlijke benadering of theorie. De kern van deze studies is dat het 
gedrag van mensen (dus ook het wel of niet plegen van misdaad) het resultaat is van 
lichamelijke en geestelijke processen waar men nauwelijks invloed op heeft, wat im-
pliceert dat er bij misdaad nauwelijks sprake kan zijn van ‘vrije wil’.

De grondlegger van de ‘positivistische criminologie’ Lombroso meent dat crimineel 
gedrag ontstaat als gevolg van een lichamelijke afwijking die ook deels erfelijk zou 
zijn (Kubrin, 2009; Williams & McShane, 2010). Hij beschrijft de ‘geboren misdadi-
ger’ aan de hand van een reeks (ideaaltypische) fysieke kenmerken zoals doorlopende 
wenkbrauwen, afwijkende oren, brede kaken, asymmetrisch gezicht, meedogenloos-
heid, ongevoeligheid voor pijn en impulsiviteit. Door te proberen alle vormen van mis-
daad slechts door de biologische en aangeboren psychologische kenmerken te verkla-
ren en andere mogelijke verklaringen buiten beschouwing te laten, leek deze theorie te 
simplistisch en spoedig achterhaald. Echter, in het recente verleden zijn factoren en 
afwijkingen onderscheiden die het functioneren van bepaalde processen in het lichaam, 
voornamelijk de hersenen, kunnen beïnvloeden en mogelijk invloed hebben op afwij-
kend en crimineel gedrag (Swaab, 2010; Lamme, 2010; Raine, 2013). De vooruitgang 
die in neurologische en biologische wetenschappen is geboekt, lijkt de invloed van de 
biologische factoren deels te bevestigen (Rafter, 2008). 

Dat de aangeboren factoren en kenmerken van invloed kunnen zijn op het (misda-
dig) gedrag van individuen, blijkt uit meerdere studies. Zo blijkt uit een studie van 
Coates e.a. (2010) dat het risicogedrag en beslissingen van beurshandelaren worden 
beïnvloed door hun hormoonhuishouding. Een handelaar met een hoge testosteronspie-
gel ziet in bepaalde informatie eerder kansen terwijl een handelaar met een chronisch 
verhoogd cortisolniveau in dezelfde informatie eerder risico’s ziet. De behoefte aan 
opwinding en het nemen van risico’s worden deels door de hormonale invloeden be-
paald (Coates e.a., 2010), wat op zijn beurt kan worden gezien als een bevestiging van 
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de stelling van de positivistische criminologen dat gedrag van individuen het gevolg is 
van allerlei processen waar ze nauwelijks invloed op hebben.

Uit de studie van Trimpop (1994) blijkt dat criminelen vaker risicogedrag vertonen 
dan niet-criminelen. Dit lijkt echter op een vermenging van oorzaak en gevolg: crimi-
neel gedrag zelf is een vorm van risico’s nemen, omdat het plegen van misdaad be-
paalde persoonlijke risico’s zoals vervolging en straffen met zich meebrengt. Ook de 
zoektocht van criminelen naar het optimale niveau van opwinding en sensatie is een 
vorm van risicogedrag die de nodige gevaren met zich meebrengt. Fraudeurs zouden 
extravert zijn, waardoor ze grotere risico’s nemen (Van Koppen e.a., 2001).

Dat psychologische kenmerken invloed kunnen hebben op het al of niet schenden 
van de wet, blijkt uit onderzoek van Rijsenbilt naar narcisme onder bestuursvoorzitters. 
Hieruit blijkt dat ijdelheid, overmatig optimisme, egoïsme, zelfachting, zelfvertrouwen, 
dominantie, ambitie en gebrek aan empathie tot de persoonlijkheidskarakteristieken 
van narcisten behoren (Rijsenbilt, 2011). Ook uit de studie van Cohen e.a. (2010) onder 
managers blijkt dat persoonlijkheidskenmerken van individuen een risicofactor kunnen 
zijn voor het wel of niet plegen van fraude. Uit deze studie blijkt namelijk dat het ple-
gen van fraude deels afhangt van de psychologische aspecten van de betrokken mana-
gers. Het zijn juist de psychologische kenmerken die van invloed zijn op het vermogen 
van individuen om hun (criminele) daden te rationaliseren, hetgeen hen in staat stelt 
daadwerkelijk over te gaan tot het plegen van fraude. Het verband tussen de psycholo-
gische kenmerken van witteboordencriminelen en hun rationalisatievermogen, blijkt 
ook uit het onderzoek van Stadler en Benson (2012). Zij menen dat het talent van wit-
teboordencriminelen om het morele dilemma te neutraliseren en hun crimineel gedrag 
te rationaliseren, te danken is aan hun psychologische kenmerken. 

Bij de in dit onderzoek bestudeerde fraudezaken en betrokken fraudeurs is het niet 
mogelijk gebleken om de invloed van deze factoren op het plegen van de fraude te 
bepalen. Dit geldt ook voor het wel of niet vertonen van risicogedrag. Het ontbreken 
van aanwijzingen hiervoor is deels het gevolg van het geringe aantal forensisch-
psychologische onderzoeken naar fraudeurs én dat in deze onderzoeken de vragen over 
de persoonlijkheidskenmerken van fraudeurs zelden aan de orde kwamen.

In de bestudeerde fraudezaken zijn er dan ook geen aanwijzingen gevonden voor de 
invloed van factoren als opzoeken van risico’s op de motivatie van de daders. Echter, 
er is wel een vorm van risicogedrag bij fraudeurs afgeleid. Dat is namelijk het riskeren 
van de sociale relaties, zakelijke relaties en werk door met name beleggingsfraudeurs
en deels ook bankfraudeurs. Het op het spel zetten van de sociale en zakelijke relaties 
in combinatie met mogelijk verlies van werk en faillissement, lijken eerder op roeke-
loos gedrag met ‘grote’ risico’s als gevolg dan op een weloverwogen besluit tot risico’s 
opzoeken. Zo hebben de fraudeurs in acht beleggingsfraudezaken vrienden, familiele-
den en/of klanten benadeeld. Na de ontdekking van de fraude, zijn de meeste van deze 
relaties beëindigd. Dit verlies geldt ook voor de fraudeurs met een wettige onderne-
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ming die hun klanten hadden benadeeld. Alle bankfraudeurs hebben, door het plegen 
van fraude, hun toekomst bij de bank verspeeld. 

Aangezien ernstige verkeersmisdrijven ook als een vorm van risicogedrag worden 
gezien (Trimpop, 1994), kan aan de hand van het aantal veroordelingen voor ver-
keersmisdrijven een inschatting worden gemaakt van het vertonen van risicogedrag 
door fraudeurs. Zo zijn drie beleggingsfraudeurs voor twee tot zeven verkeersdelicten, 
zoals (veel) te hard rijden, rijden onder invloed of rijden met rijontzegging, veroor-
deeld. Dit geldt overigens ook voor negen faillissementsfraudeurs en voor twee bank-
fraudeurs.

8.5 Besluit

Zoals in hoofdstuk 7 is uiteengezet, worden de handelwijzen van fraudeurs deels be-
paald door hun uiteenlopende drijfveren om de fraude te plegen. Deze drijfveren kun-
nen tot uitdrukking komen in de wijze waarop de fraudeurs met hun geld omgaan. Zo 
zal een fraudeur die tot doel heeft om zoveel mogelijk geld buit te maken en dit ver-
volgens elders te investeren, zodanig te werk gaan dat hij na afloop van de fraude ook 
daadwerkelijk geld overhoudt. Dat kan hij realiseren door of zijn identiteit voor de 
slachtoffers en opsporingsdiensten te verhullen en/of het buitgemaakte geld buiten het 
zicht van de autoriteiten te houden. Er zijn echter ook fraudeurs die niet zozeer op 
geld uit zijn, maar eerder tot doel hebben status en respect te verwerven. Deze frau-
deurs kunnen dit bereiken door zichzelf succesvoller te laten overkomen dan ze in wer-
kelijkheid zijn. Door zichtbaar hoge rendementen te realiseren (uitbetalen) of zichtbaar 
de opbrengsten van de fraude aan zichtbare luxe te besteden, wordt hun ‘succes’ voor 
iedereen in de directe omgeving zichtbaar. Daarom geven de fraudeurs met status en 
respect als drijfveer de voorkeur aan een werkwijze waarin het vermogen en het succes 
van de fraudeur ‘tentoongesteld’ kan worden. 

In dit hoofdstuk is getracht aan de hand van de beschikbare empirische gegevens te 
exploreren of het überhaupt mogelijk is om de mogelijke drijfveren van beleggings-
fraudeurs, faillissementsfraudeurs en bankfraudeurs inzichtelijk te maken of af te lei-
den. Daarvoor is enerzijds gebruik gemaakt van de uitgaven van de buitgemaakte gel-
den en de wijze waarop deze uitgaven hebben plaatsgevonden. Anderzijds is nagegaan 
of door de aanvullende gedocumenteerde informatiebronnen in de opsporingsonder-
zoeken inclusief de verklaringen van de psychologen, de slachtoffers, de rechercheurs, 
officieren van justitie en andere betrokkenen de mogelijke drijfveren van de daders af 
te leiden zijn.

Alvorens een antwoord te geven op de vraag of in de 41 bestudeerde fraudezaken 
aanwijzingen zijn gevonden voor de mogelijke drijfveren van deze fraudeurs, kan de 
conclusie worden getrokken dat het onderhavige onderzoek onvoldoende empirische 
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data bevat om te beoordelen of de individuele (biologische en psychologische) factoren 
een rol hebben gespeeld ten aanzien van de drijfveren. Hoewel deze individuele facto-
ren aanvankelijk veelbelovend leken, zijn deze bij gebrek aan voldoende empirische 
gegevens afkomstig uit bijvoorbeeld psychologische en psychiatrische onderzoeken 
naar de betrokken fraudeurs niet verder uitgezocht.

Materiële drijfveren
Zoals in de voorgaande bespreking van de empirische bevindingen is verwoord, is 
gebleken dat het nastreven van materiële doelen een belangrijke drijfveer was. Zo 
blijkt geld op zich als een vorm van hebzucht voor de plegers van alle drie vormen een 
motiverende factor te zijn geweest. Geld op zich is voor beleggingsfraudeurs zelfs iets 
vaker als een drijfveer naar voren gekomen dan voor faillissementsfraudeurs en bank-
fraudeurs.

‘Geld op zich’ of hebzucht lijkt vanzelfsprekend: men zou verwachten dat deze
drijfveer overheersend zou zijn. Dat is echter niet het geval. Geld om van te leven blijkt 
in de bestudeerde fraudezaken – gemiddeld genomen – het vaakst als een mogelijke
drijfveer voor fraude voor te komen. In deze gevallen gebruiken de fraudeurs het geld 
om de alledaagse behoeftes (Clarke & Felson, 2008) mee te bekostigen. Voor de bank-
fraudeurs geldt dit in minder sterke mate omdat ze – naast hun frauduleuze activitei-
ten – ook een baan hadden. Enkele faillissementsfraudeurs, die in werkelijkheid als 
katvangers dienst hebben gedaan, blijken voor hun noodzakelijk levensonderhoud vol-
ledig afhankelijk te zijn geweest van de opbrengsten van de fraude. Voor beleggings-
fraudeurs en bankfraudeurs is die noodzaak niet gebleken. 

Daarnaast kunnen de opbrengsten van de fraude ook worden gebruikt om de onder-
nemingen van de fraudeurs die niet goed (genoeg) liepen, draaiende te houden (Al-
brecht e.a., 2011). Het draaiende houden van de onderneming als een drijfveer is voor 
zowel beleggingsfraudeurs als voor faillissementsfraudeurs in voldoende mate waar-
genomen. In het geval van bankfraudeurs waren er geen aanwijzingen voor deze drijf-
veer, wat ook niet verwonderlijk is omdat deze fraudeurs zelden ondernemers zijn. 

Tot slot is uit de voorgaande uiteenzettingen gebleken dat de bekostiging van ver-
slaving en/of vermaak (Trimpop, 1994; Ragatz e.a., 2012) kan worden gezien als een 
mogelijke drijfveer voor fraudeurs in de bestudeerde fraudezaken. In deze fraudezaken 
hebben verslaving en/of vermaak zoals seks, drugs, gokken en alcohol een rol gespeeld 
bij de totstandkoming van de fraude. Zo is verslaving en/of vermaak als een aanwijzing 
voor een drijfveer voor faillissementsfraudeurs vaak en voor beleggingsfraudeurs en 
bankfraudeurs redelijk vaak afgeleid. Deze fraudeurs hebben dan de opbrengsten van 
de fraude nodig gehad voor de bekostiging van hun verslaving en/of vermaak. 

Immateriële drijfveren
Dat de drijfveren van fraudeurs verder reiken dan het materiële, is in de bestudeerde 
fraudezaken ondubbelzinnig naar voren gekomen. In meerdere studies wordt naar vo-
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ren gebracht dat sommige individuen overgaan tot fraude wanneer zij de beoogde doe-
len (Merton, 1938) niet op een legitieme wijze kunnen bereiken. Deze beoogde doelen 
kunnen naast de materiële ook immateriële (Murphy & Robinson, 2008) zijn. Op grond 
van de bestudeerde fraudezaken kan worden gesteld dat immateriële drijfveren voor 
fraude in alle drie fraudevormen aanwezig zijn geweest. Er zijn voldoende aanwijzin-
gen gevonden voor aanzien en status als een drijfveer (Agnew e.a., 2009) voor zowel 
beleggingsfraudeurs als faillissementsfraudeur maar in minder sterke mate voor bank-
fraudeurs. De dreiging van verlies van werk en positie als een mogelijke drijfveer is in 
slechts twee zaken (één beleggingsfraude en één bankfraude) vastgesteld.

Onderlinge verschillen
Het bekostigen van de bestedingen aan levensonderhoud als een mogelijke drijfveer 
geldt voor de plegers van alle drie de vormen. Voor de overige drijfveren zitten er gro-
te verschillen tussen de drie fraudevormen. Voor beleggingsfraudeurs gelden in volg-
orde van belang: levensonderhoud, aanzien, geld op zich, onderneming van de frau-
deur, verslaving en tot slot dreiging van verlies van werk en positie. Wederom in volg-
orde van belang, kunnen voor faillissementsfraudeurs: levensonderhoud, aanzien, geld 
op zich, verslavingen, onderneming van de fraudeur en noodzakelijk levensonderhoud
worden onderscheiden. Voor bankfraudeurs gelden levensonderhoud, geld op zich,
verslaving, aanzien en dreiging van verlies van werk als drijfveren.

Invloed van individuele factoren
Zoals reeds verwoord, is op grond van de verzamelde empirische gegevens in dit on-
derzoek niet vast te stellen dat de materiële en immateriële drijfveren van de daders in 
dit onderzoek het gevolg zijn geweest van de individuele factoren zoals psychologische 
of persoonlijkheidskenmerken van de daders. Er zijn enkele aanwijzingen afgeleid die 
erop wijzen dat meerdere fraudeurs zeer grote risico’s hebben genomen op het gebied 
van het riskeren van zakelijke- en privérelaties, ernstige verkeersovertredingen en lan-
ge lijst van criminele antecedenten met de daarbij behorende veroordelingen.
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9 Conclusies

9.1 Inleiding

Hoe fraudeurs fraude plegen en waarom ze dat doen, zijn de vragen die in dit onder-
zoek centraal hebben gestaan. In hoofdstuk 1 zijn de kaders van dit onderzoek afgeba-
kend. Zo is gesteld dat het om een ‘criminologisch’ onderzoek gaat, dat zich beperkt 
tot beleggingsfraude, faillissementsfraude en bankfraude. Daarna zijn de vragen betref-
fende de handelwijzen en drijfveren van fraudeurs centraal gesteld. Tot slot is vastge-
steld dat de informatie uit de dossiers van de opsporingsonderzoeken en de vraagge-
sprekken met de rechercheurs en officieren van justitie de voornaamste bronnen van de 
empirische data zijn.

In hoofdstuk 2 zijn twee criminologische theorieën besproken waarvan werd ver-
wacht dat zij konden helpen bij het inzichtelijk maken van de totstandkoming van frau-
de. De routine activiteitenbenadering en de rationele keuzebenadering leverden vier 
noodzakelijke bestanddelen voor de totstandkoming van fraude op, namelijk: gemoti-
veerde dader, kennis en mogelijkheden, geschikt doelwit en gebrek aan guardianship.
Voor wat betreft de drijfveren van de daders om te frauderen, is een kort overzicht 
gegeven van de bestaande studies teneinde later in dit onderzoek – bij wijze van explo-
ratie – na te gaan in hoeverre uit de verzamelde empirische gegevens deze drijfveren
kunnen worden afgeleid. Als mogelijke drijfveren zijn materiële en immateriële onder-
scheiden, waarna is gekeken naar de mogelijke invloed van de individuele factoren 
zoals psychologische en persoonlijkheidskenmerken van de daders op deze drijfveren.

In hoofdstuk 3 is een variabelenlijst gepresenteerd die een operationalisatie was van
de onderscheiden bestanddelen van de modus operandi. Daarbij is niet alleen naar de 
fraudeur en de fraudezaak gekeken maar ook naar de actoren die betrokken waren bij 
de totstandkoming, uitvoering en de afsluiting van de fraude. Deze variabelenlijst heeft 
dan ook als leidraad gediend bij de dataverzameling: de bestudering van opsporingson-
derzoeken en het voeren van de vraaggesprekken. Bij het achterhalen van de nodige 
informatie voor de invulling van de variabelenlijst is naast de sporen van het geld en de 
wijze van de besteding gebruik gemaakt van andere bronnen. Afhankelijk van de rele-
vantie en beschikbaarheid zijn hierbij de constateringen van de bevraagde recher-
cheurs, officieren van justitie en medewerkers van veiligheidszaken van de banken,
inhoud van de opsporingsonderzoeken, reclasseringsrapporten, getuigenverklaringen, 
rechterlijke uitspraken en Uittreksels Justitiële Documentatie betrokken.

Alvorens ze in de theoretische kaders te passen, zijn de verzamelde empirische be-
vindingen per fraudevorm in de hoofdstukken 4 t/m 6 gepresenteerd. Daarbij is zoveel 
mogelijk onderscheid gemaakt tussen de fases totstandkoming, uitvoering en afsluiting 
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van de fraude. Aangezien fraude een complex verschijnsel blijkt te zijn waar meerdere 
actoren bij betrokken zijn, is geprobeerd de context te schetsen waarin de fraudezaken 
plaats hebben gevonden. Daarbij zijn de betrokken actoren inclusief hun rol bij de 
fraude besproken en de besteding van de buitgemaakte gelden in kaart gebracht. Daar-
naast is nagegaan in hoeverre de buitgemaakte gelden buiten het zicht van de slachtof-
fers en/of de autoriteiten zijn gehouden. In deze empirische hoofdstukken is gepro-
beerd niet alleen de verzamelde data te presenteren, maar ook een levendig verhaal van 
de persoon van de ‘fraudeur’ en andere ‘betrokken actoren’ te vertellen.

In hoofdstuk 7 is nagegaan in hoeverre de vier noodzakelijke bestanddelen voor de 
totstandkoming van fraude, volgens de routine activiteitenbenadering en de rationele 
keuzebenadering, een rol hebben gespeeld in de bestudeerde fraudezaken. Daaruit 
bleek dat alle vier bestanddelen – afhankelijk van de verschijningsvorm – in meer of 
mindere mate een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de afzonderlij-
ke fraudezaken. In de volgende paragraaf worden de uitkomsten van deze uiteenzetting 
uitgebreider besproken.

Tot slot is in hoofdstuk 8 – bij wijze van exploratie – nagegaan in hoeverre aan de 
hand van de geraadpleegde bronnen en empirische data de mogelijke drijfveren van de 
daders te achterhalen of op minstens af te leiden zijn. Hieruit bleek dat op grond van de 
verzamelde empirische data – zowel opsporingsdossiers en aanvullende bronnen als 
vraaggesprekken met de betrokken rechercheurs, officieren van justitie en medewer-
kers van veiligheidszaken van banken – zowel materiële als immateriële drijfveren te 
achterhalen waren. Echter, er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de invloed van de 
individuele factoren op de motivatie van de daders. Hierna wordt verder ingegaan op 
deze uitkomsten in combinatie met de bevindingen uit hoofdstuk 7, teneinde een ant-
woord te geven op de probleemstelling.

Fraude en fraudeurs te uiteenlopende om door één theorie te verklaren
Gezien de verscheidenheid van de misdaadvormen, de daders, de omstandigheden en 
de oorzaken van criminaliteit, is het de ambitie van vele criminologische theorieën om 
vele, zo niet alle vormen van misdaad door één theorie te verklaren (Lissenberg e.a., 
2001), moeilijk waar te maken. Zelfs beleggingsfraude, faillissementsfraude en bank-
fraude bleken al in het beginstadium van dit onderzoek te heterogeen, zowel tussen als 
binnen deze categorieën, om de totstandkoming van de fraude en de mogelijke drijfve-
ren van de fraudeurs door een enkele theorie inzichtelijk te maken. Sterker nog, de 
afzonderlijke benaderingen bleken niet in staat te zijn om een verklaring te geven voor 
de afzonderlijke verschijningsvormen van fraude. Omwille van deze waargenomen 
heterogeniteit van fraudevormen (Friedrichs, 2010) én de matige duidingskracht van de 
afzonderlijke theorieën is in dit onderzoek gezocht naar een ‘geïntegreerd’ model dat
opgebouwd is uit de criminologische theorieën – de routine activiteitenbenadering en 
de rationele keuzebenadering – om de handelwijzen van de individuele fraudeurs en 
hun fraudezaken te ordenen en hun samenhang inzichtelijk te maken.
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9.2 De ontrafeling

Dat verklaringen als ‘hebzucht’ en ‘geldelijk gewin’ voor fraude te simplistisch (Bucy 
e.a., 2008; Friedrichs, 2010) zijn, is ook uit de uiteenzettingen in de voorgaande hoofd-
stukken gebleken. Bij het plegen van fraude kunnen uiteenlopende drijfveren en oorza-
ken een rol spelen. Een combinatie van de vier noodzakelijke bestanddelen voor de 
totstandkoming van fraude (zoals weergegeven in tabel 7.1) en de zeven afgeleide ma-
teriële en immateriële drijfveren (zoals besproken in hoofdstuk 8) blijken tezamen een 
goed overzicht te geven van het ontstaan van de fraude, althans in de 41 bestudeerde 
fraudezaken. De zoektocht in dit onderzoek naar de mogelijke drijfveren van fraudeurs 
betrokken bij de bestudeerde fraudezaken was verkennend van aard. Uitgaande van de 
sporen van de buitgemaakte gelden en hun bestedingen, bevragingen van de betrokke-
nen, verklaringen (van daders, getuigen, slachtoffers) en de inhoud van de opsporings-
onderzoeken (inclusief processen-verbaal, tapverslagen, observatieverslagen, rapporta-
ges van financieel rechercheren enzovoort) konden enkele materiële en immateriële 
drijfveren worden afgeleid. Echter, het is in het onderhavige onderzoek niet vastgesteld 
dat het afgeleide materiële en immateriële drijfveren het gevolg zijn van de onderlig-
gende bio-psychologische of persoonlijkheidskenmerken van de daders. 

De combinatie van de criminologische theorieën – de routine activiteitenbenadering
en de rationele keuzebenadering – met de afgeleide drijfveren leidt als het ware tot een 
geïntegreerd model dat inzicht kan geven in de totstandkoming, uitvoering en de afloop 
van de bestudeerde fraudezaken. Door deze samenvoeging is er niet alleen aandacht 
voor de fraudeur, zijn leefsituatie en de wisselwerking met zijn directe omgeving, maar 
ook voor externe factoren als gelegenheid, guardianship en pakkans. De uitkomst van 
deze samenvoeging is het model zoals weergegeven in figuur 9.1, wat hierna het geïn-
tegreerd model wordt genoemd.

Zoals in het geïntegreerd model is weergegeven, komt fraude tot stand wanneer:
(a) er sprake is van een gemotiveerde fraudeur omwille van zijn materiële en immateri-
ele drijfveren, (b) die beschikt over kennis over en mogelijkheden tot fraude, (c) er 
geschikte doelwitten en slachtoffers voorhanden zijn en (d) er een effectieve guardians-
hip ontbreekt. Hoe een fraudeur gemotiveerd raakt om fraude te plegen, wordt naast de 
hiervoor genoemde bestanddelen bepaald door de doelen die de fraudeur nastreeft. 

De routine activiteitenbenadering krijgt in het geïntegreerd model dezelfde plaats 
en functie als zij aanvankelijk had maar wordt aangevuld met de bestanddelen van de 
rationele keuzebenadering. Voor het verkrijgen van inzicht in de besluitvorming en de 
afwegingen van de fraudeurs, wordt de rationele keuzebenadering ingezet. Het uit-
gangspunt is namelijk dat – los van de kostenbatenanalyse van de fraudeur – een indi-
vidu uiteindelijk alleen fraude kan plegen wanneer de nodige kennis over en mogelijk-
heden tot fraude voorhanden zijn. 
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Figuur 9.1: Het geïntegreerde model: totstandkoming van fraude en afgeleide drijfve-
ren

Samenhang modus operandi en drijfveren
Afhankelijk van het doel dat een fraudeur nastreeft, kiest hij zijn werkwijze zodanig
dat hij komt waar hij zijn wil. Is een fraudeur op zoek naar aanzien en status, dan zorgt 
hij voor zichtbaarheid betreffende ‘de successen’ en luxe uitgaven die dat onderstre-
pen. Is hij eerder op zoek naar geld om er later van te profiteren, dan kiest hij voor een 
werkwijze waarbij zijn betrokkenheid niet zichtbaar is en het buitgemaakte geld veilig 
wordt gesteld. Daarnaast blijken (zie hoofdstuk 7) de vier bestanddelen voor de tot-
standkoming van fraude sterk met elkaar verbonden te zijn en elkaar te beïnvloeden. 
Zo kunnen ‘gemotiveerde fraudeurs’ kennis en mogelijkheden opzoeken om daarmee 
geschikte doelwitten te vinden of juist de aanwezige guardianship te omzeilen. Tege-
lijkertijd kunnen fraudeurs door een overvloed aan doelwitten, het ontbreken van guar-
dianship of het voorhanden zijn van kennis en mogelijkheden ‘gemotiveerd’ raken om 
te frauderen. In deze gevallen lijkt de kans te mooi om te laten liggen. Dat deze be-
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standdelen van de modus operandi (terugwerkend) van invloed kunnen zijn op de mo-
tivatie van de daders en vice versa, duidt op een wisselwerking van deze twee aspecten 
van fraude. In hoeverre dit geïntegreerd model bijdraagt aan de ontrafeling van de mo-
dus operandi en drijfveren van fraudeurs, wordt hieronder uiteengezet.

Door het integreren van de twee theorieën – in combinatie van de mogelijke drijfve-
ren – is er aandacht besteed aan de veelzijdigheid van de omstandigheden waarin de 
fraude is gepleegd. Zo belicht de rationele keuzebenadering de afwegingen en ge-
dragsmogelijkheden van de individuele fraudeurs en geeft de routine activiteitenbena-
dering het belang van de betrokkenen bij de totstandkoming van fraude weer. Een sterk 
punt van de laatste benadering is dat daarin naast de fraudeurs en de gelegenheid tot 
fraude ook slachtoffers en guardians een plaats krijgen. 

Gemotiveerde dader
Aangezien fraude veelal lucratief is, zijn er voldoende (potentiële) daders die wellicht 
weloverwogen voor fraude kiezen. Hoe ‘gemotiveerd’ fraudeurs zijn om daadwerkelijk 
fraude te plegen, verschilt per fraudevorm. Zo blijken faillissementsfraudeurs enerzijds 
door hun criminele levensstijl, beschikking over kennis van fraude of toegang tot net-
werken (Piquero e.a., 2005) die over deze kennis beschikken en anderzijds door de 
winstgevendheid van de fraude (De Hare, 2003) eerder geneigd te zijn fraude te plegen
of voort te zetten. Zij voldoen eerder aan de kenmerken van de stereotypische crimine-
len (Weisburd & Waring, 2001) die een reeks van misdaden op hun naam hebben staan 
en die hun brood met fraude ‘verdienen’. Aan de andere kant van het spectrum staan 
bankfraudeurs die door overvloed aan doelwitten (Jeffery, 1971) in verleiding komen 
om ‘toch’ te frauderen. Zij vallen dan in de categorie gelegenheidspakkers. Wat de 
motivatie van de beleggingsfraudeurs betreft, zitten zij ergens tussen de twee groepen 
in. Sommige van hen lijken in de ‘verleiding’ te zijn gekomen, terwijl een ander deel 
op zoek is gegaan naar gelegenheden voor fraude. Velen van hen vallen dan in de cate-
gorie gelegenheidszoekers (zie de hierna te bespreken vijf categorieën fraudeurs).

Geschikt doelwit
Dat slachtoffers van fraude niet fysiek worden gedwongen hun vermogen af te staan, 
onderscheidt fraude van vele andere vorm van misdaad (Albrecht e.a., 2011). Slachtof-
fers van fraude zijn – ondanks de inzet van de listige kunstgrepen van de fraudeurs –
veelal vrijwillig met de daders in zee gegaan (Cohen & Felson, 1979; Roest, 2009).
Hadden de slachtoffers geweigerd mee te werken aan de fraudeconstructie, dan zou 
deze ook niet tot stand komen. In alle drie vormen is sprake geweest van de aanwezig-
heid van geschikte doelwitten, maar voor bankfraude in sterkere mate dan voor de an-
dere twee vormen. Omwille van hun werk als financiële dienstverleners beschikten 
enkele beleggingsfraudeurs over voldoende potentiële slachtoffers. Faillissementsfrau-
deurs zijn daarentegen actief op zoek geweest naar ‘geschikte’ slachtoffers en zijn daar
veelal in geslaagd om – indien nodig – de juiste gelegenheid te creëren.
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Gebrek aan guardianship
Een gebrek aan guardianship kan een aanmoedigend effect hebben op de potentiële 
daders (Felson, 1995). Deze zullen eerder ontmoedigd raken van een zichtbaar en goed 
werkend guardianship, het zogenaamde afschrikkingseffect (Simpson, 2002). Uit de 
bestudeerde fraudezaken blijkt dat voor iedere vorm van fraude een andere vorm van 
guardianship nodig is om fraude tegen te gaan of de potentiële fraudeurs te ontmoedi-
gen. Zo blijken bestuurlijke guardians het meest effect te hebben gehad op de belem-
mering van de beleggingsfraudeurs door het houden van actief toezicht op de aanbie-
ders van beleggingsproducten aan particuliere beleggers, het opleggen van boetes, het 
waarschuwen van het publiek voor frauduleuze beleggingsproducten of bepaalde aan-
bieders en tot slot het doen van aangiftes tegen deze praktijken vóór de ontdekking van 
de fraude door de slachtoffers.

Om faillissementsfraudeurs tegen te houden, is er een grote rol weggelegd voor 
strafrechtelijke guardians. Een grote kans op een zware (financiële) straf voor de da-
ders kan een afschrikkend effect hebben op niet alleen de ‘huidige’ daders maar ook op 
anderen (Simpson, 2002) die het ‘in de toekomst’ zouden doen. Met name een financi-
ele straf of maatregel maakt het plegen van deze vorm van fraude niet of minder lo-
nend, waardoor de motivatie voor fraude kan afnemen. Daarnaast kunnen de notarissen 
als onderdeel van private guardianship een rol spelen bij het bemoeilijken van de 
overname van rechtspersonen door beroepsmatige faillissementsfraudeurs. Gebleken is 
namelijk dat deze groep fraudeurs eenvoudig bij een ‘meewerkende notaris’ terecht kan
om de notariële overdracht van rechtspersonen te regelen, terwijl deze worden ‘mis-
bruikt’ en ermee wordt gefraudeerd. Dat neemt niet weg dat in de bestudeerde fraude-
zaken niet naar voren is gekomen dat deze krachteloze houding van de notarissen het 
gevolg is van de toegenomen concurrentie (Lankhorst & Nelen, 2004) in deze branche
of anderszins.

In mindere mate geldt strafrechtelijke guardianship ook voor (met name op geld 
gerichte) beleggingsfraudeurs, die zich bewust zijn van de winstgevendheid van fraude
én de lage pakkans. Tot slot kunnen collega’s binnen de bank en ‘compliance’ maatre-
gelen binnen de bank als vormen van private guardianship een bijdrage leveren bij de 
belemmering van de bankfraude. Waar bij de banken vaak geen sprake is geweest van
een capable guardian, zijn de faillissementsfraudeurs en beleggingsfraudeurs door hun 
kennis over fraude in staat geweest de aanwezige guardians te omzeilen.

Kennis en mogelijkheden
Opvallend is dat kennis en mogelijkheden van (potentiële) fraudeurs – ondanks hun 
belang bij de totstandkoming van fraude – weinig aandacht hebben gekregen van cri-
minologen. In de criminologische theorieën en studies gaat de aandacht veelal uit naar 
de drijfveren van de dader óf de gelegenheden tot fraude (Van Dijk e.a., 2011; Cole-
man, 1987), terwijl fraudeurs door kennis en mogelijkheden niet alleen gemotiveerd 
raken om fraude te plegen maar ze daardoor ook in staat zijn geschikte doelwitten te 
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onderkennen en aanwezige guardianship te omzeilen. Juist voor het plegen van frau-
dedelicten zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig (Weisburd & Waring, 2001; 
De Hare, 2003). Terwijl bankfraudeurs door het werkzaam zijn bij de bank over vol-
doende mogelijkheden voor fraude beschikken, moeten faillissementsfraudeurs het juist 
van hun kennis of die van hun netwerken (Piquero e.a., 2005; Friedrichs, 2010) van
faillissementen hebben. Daarentegen moeten beleggingsfraudeurs de beschikking heb-
ben over zowel kennis van de aangeboden beleggingsproducten als mogelijkheden om 
slachtoffers te werven. Of potentiële fraudeurs daadwerkelijk overgaan tot fraude hangt 
juist af van de kennis en mogelijkheden die voorhanden zijn, wat op hun beurt de ge-
dragskeuzes en gedragsmogelijkheden (Kleemans, 2001) van de fraudeurs bepalen.

Drijfveren voor fraude
De verkennende zoektocht naar de mogelijke drijfveren heeft tot zeven in sterke en 
minder sterke mate afgeleide drijfveren voor fraude in de bestudeerde fraudezaken 
geleid. Deze daders hebben de fraude gepleegd omwille van hun materiële en immate-
riële drijfveren. Naast deze drijfveren van fraudeurs kunnen het voorhanden zijn van 
geschikte doelwitten, beschikken over kennis en mogelijkheden en gebrek aan guar-
dianship de potentiële daders aanmoedigen om te frauderen. In paragraaf 7.6 is uitge-
breid stil gestaan bij deze samenhang tussen de beweegredenen van de daders en de 
nodige bestanddelen voor de totstandkoming van fraude.

Geld op zich en geld voor levensonderhoud gelden als drijfveren voor de daders van 
alle drie vormen. Bijna de helft van de fraudeurs in de bestudeerde zaken heeft na af-
loop van de fraude er nog geld aan overgehouden. Dit geldt overigens voor slechts een 
derde van bankfraudeurs, minder dan de helft van faillissementsfraudeurs en ruim de 
helft van beleggingsfraudeurs. Ook waar het om de uitgaven aan het levensonderhoud 
gaat, hebben bankfraudeurs – vergeleken met de andere twee dadergroepen – minder 
vaak het buitgemaakte geld hieraan besteed. Dat komt doordat zij naast de opbrengsten 
van de fraude ook een salaris van de bank ontvingen. Een aantal faillissementsfrau-
deurs (die in feite als katvanger dienst had gedaan) is voor het noodzakelijk levenson-
derhoud afhankelijk geweest van de opbrengsten van de fraude. Daarnaast hebben
bijna de helft van beleggingsfraudeurs en een derde van faillissementsfraudeurs een 
deel van de opbrengsten aangewend voor het draaiende houden van hun ondernemin-
gen. Tot slot gebleken is dat verslaving en/of zucht naar vermaak (Trimpop, 1994; 
Ragatz e.a., 2012) als een drijfveer voor fraude kunnen worden aangemerkt. Dit was 
het sterkst aanwezig bij faillissementsfraudeurs, gevolgd door beleggingsfraudeurs en 
bankfraudeurs. Het staat vast dat deze fraudeurs (een deel van) de opbrengsten van de 
fraude aan alcohol, drugs, gokken en seks hebben besteed.

In de bestudeerde fraudezaken zijn ook voor de immateriële drijfveren voor de da-
ders van alle drie fraudevormen voldoende aanwijzingen afgeleid. Uit de bestedingen 
van de buitgemaakte gelden, verklaringen van de bevraagde betrokkenen en overige 
gedocumenteerde bronnen is gebleken dat aanzien en status (Agnew e.a., 2009) een 
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drijfveer is geweest voor bijna de helft van de fraudeurs. Dit geldt voor ruim de helft 
van beleggingsfraudeurs en faillissementsfraudeurs en een vijfde van bankfraudeurs. 
Tot slot geldt het tegengaan van de dreiging van verlies van werk en positie als een 
drijfveer voor beleggingsfraudeurs en bankfraudeurs, maar een die in minder sterke 
mate uit het empirische materiaal kon worden afgeleid.

In hoeverre de individuele factoren zoals de psychologische en persoonlijkheids-
kenmerken van de fraudeurs in de bestudeerde fraudezaken invloed hebben gehad op 
de motivatie van de daders om te frauderen, is op grond van de verzamelde empirische 
data niet te bepalen. Dat neemt niet weg dat uit de geringe aantal psychologische on-
derzoeken die naar de fraudeurs zijn uitgevoerd blijkt dat bepaalde kenmerken – zoals 
narcisme – die in verband worden gebracht met de witteboordencriminelen wel dege-
lijk zijn vastgesteld. Echter, het is op grond van de in dit onderzoek geraadpleegde 
bronnen niet te zeggen of deze kenmerken daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de 
(toegenomen) motivatie van de daders.

Vijf categorieën fraudeurs
Op grond van hun drijfveren, werkwijzen, criminele levensstijl, bestedingen, maat-
schappelijke positie, gedrag- en persoonlijkheidskenmerken en beschrijvingen van de 
bevraagde rechercheurs kunnen de fraudeurs betrokken bij de bestudeerde fraudezaken 
in vijf categorieën worden ingedeeld. Het is aannemelijk dat een dergelijk onderscheid 
van belang kan zijn voor het beter begrijpen en bestrijden van fraude omdat iedere 
categorie van daders een afzonderlijke aanpak nodig heeft. Bij de indeling van deze 
categorieën is getracht zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de indelingen in de 
studie van Weisburd en Waring (2001), waarin vier categorieën witteboordencrimine-
len zijn onderscheiden.

De eerste categorie betreft fraudeurs die impulsief en omwille van de aanwezige 
gelegenheid in de verleiding zijn gekomen om te frauderen. Deze fraudeurs – hoofdza-
kelijk bestaande uit bankfraudeurs die relatief kleine bedragen hebben buitgemaakt –
komen overeen met de categorie gelegenheidspakkers van Weisburd en Waring. Zij 
zijn veelal jong en hebben geen of nauwelijks criminele antecedenten. De gevolgen van 
de fraude (verlies van baan en strafrechtelijke veroordeling) staan dan ook in geen 
verhouding tot de financiële opbrengsten van de fraude.

De tweede categorie bestaat uit fraudeurs die omwille van de gevolgen van een 
gebeurtenis in hun leven (verslaving, liefde, verlies van werk of anderszins) hebben 
gefraudeerd. Op zoek naar voornamelijk kortetermijnoplossingen voor deze gebeurte-
nissen en problemen hebben ze fraude gepleegd. Ook voor deze groep fraudeurs geldt 
dat de gevolgen van de fraude in verhouding tot de opbrengsten daarvan als ernstig 
kunnen worden gezien. Zij verliezen hun baan én krijgen een strafblad, waardoor ze 
niet of moeilijk een vergelijkbare functie binnen de financiële sector kunnen bekleden. 
Deze veelal bankfraudeurs zijn volgens Weisburd en Waring crisisgedrevenen. Zij zijn 
wederom relatief jong en hebben nauwelijks criminele antecedenten.
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De derde categorie wordt gevormd door de zogenaamde zonnekoningen die in eigen 
verzonnen verhalen geloofden en gedreven door hun zucht naar status en respect een 
enorme (financiële) ravage hebben aangericht. Deze fraudeurs zijn ‘financieel’ nauwe-
lijks beter geworden van hun fraude en/of hun voordeel staat in geen verhouding tot de 
schade die zij hebben veroorzaakt. In deze groep zitten voornamelijk beleggingsfrau-
deurs die al langer in de financiële wereld rondliepen en op een gegeven moment zich-
zelf en de mensen in hun omgeving hebben willen overtreffen. Zij hebben dan geen of 
weinig criminele antecedenten en voldoen het meest aan een dader-georiënteerde defi-
nitie van witteboordencriminelen met de spreekwoordelijke ‘witte boorden’. Deze 
groep fraudeurs heeft goede posities in de financiële sector bekleed, geloofden in hun 
deskundigheid om hoge rendementen te behalen en ontkenden dat ze kwade bedoelin-
gen hadden. Echter, deze categorie fraudeurs past niet in de vier onderscheiden catego-
rieën van Weisburd en Waring.

Fraudeurs die doelgericht op geld zijn afgegaan om het liefst anoniem en snel zo 
veel mogelijk geld binnen te halen, vormen de vierde categorie. Zij zijn veelal onder-
nemers die al langer in de financiële of zakelijke wereld rondlopen en eerder op mis-
daadondernemers38 lijken (Van Duyne e.a., 1990). In deze categorie vallen enkele 
beleggingsfraudeurs en faillissementsfraudeurs. Gekeken naar hun criminele verleden 
loopt het beeld sterk uiteen: van geen tot ruim tien veroordelingen voor bijna 20 straf-
bare feiten. Zij passen het meest in de categorie gelegenheidszoekers van Weisburd en 
Waring. Typerend voor deze groep is dat zij verhoudingsgewijs ‘veel’ geld hebben 
overgehouden aan de fraude, waarvan ze na het neerdalen van het ‘stof’ van de straf-
rechtelijke ingrepen kunnen genieten. Dat betekent dat ze erin zijn geslaagd om de 
buitgemaakte gelden succesvol wit te wassen en buiten het bereik van de opsporings-
diensten te houden.

Tot slot wordt de vijfde categorie gevormd door typische criminelen die een ‘lange 
staat van strafrechtelijke dienst’ hebben. Zij gebruiken de opbrengsten van uiteenlo-
pende vormen van misdaad, waaronder fraude, om hun levensonderhoud en verslavin-
gen/vermaak mee te bekostigen. Zij zijn als ‘huurlingen’ beschikbaar om (veelal) op 
aanwijzingen van anderen toe te slaan. In deze categorie zitten hoofdzakelijk faillisse-
mentsfraudeurs maar ook één beleggingsfraudeur. De faillissementsfraudeurs die ge-
heel of gedeeltelijk als katvanger dienst hebben gedaan, vallen in deze categorie. Ze 
zijn ‘draaideurcriminelen’ of zoals een rechercheur beschreef ‘bekenden van het bureau 
en tevreden klanten’ die blijven terugkomen. In de indeling van Weisburd en Waring 
passen zij het beste in de groep stereotypische criminelen.

Deze vijf categorieën fraudeurs laten in werkelijkheid meer overeenkomsten zien, 
dan het lijkt. De onderscheiden categorieën zijn dan ook geen afzonderlijke cirkels 
maar eerder cirkels met vele raakvlakken en overlappingen. Vier van de vijf onder-

38 Twee beleggingsfraudeurs en twee faillissementsfraudeurs zijn onder meer voor artikel 140 van 
het Wetboek van Strafrecht, ‘deelneming aan een criminele organisatie’ veroordeeld.
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scheiden categorieën van fraudeurs komen in grote lijnen over met de categorieën van 
Weisburd en Waring. Echter, de categorie zonnekoningen met daarin fraudeurs die 
hoofdzakelijk op zoek naar status en aanzien hebben gefraudeerd, komt niet voor in de 
onderscheiden categorieën door deze twee auteurs. Opmerkelijk is dat op grond van 
een hele andere methode (kwalitatief i.p.v. kwantitatief) en een andere set data vrijwel 
dezelfde categorieën criminelen worden onderscheiden. Deze indelingen van Weisburd 
en Waring zijn bijvoorbeeld ook herkenbaar in een onderzoek van Van Onna e.a. 
(2014) op basis van ruim 600 vervolgde witteboordencriminelen in Nederland. Het is 
dan de vraag of op grond van andere data andere indelingen van fraudeurs kunnen 
worden gemaakt.

9.3 Een kritische reflectie 

Alvorens in te gaan op de implicaties van de uitkomsten voor theorie en praktijk van 
fraudebestrijding, wordt eerst stilgestaan bij enkele keuzes die in de loop van dit on-
derzoek zijn gemaakt en die mogelijkerwijs enerzijds als ‘tekortkomingen’ en ander-
zijds als ‘lessen’ voor toekomstig onderzoek kunnen worden ervaren. Hieronder wordt 
kort uiteengezet hoe de onderzoeker op deze keuzes – die bewust zijn gemaakt – terug-
blikt. 

Ten eerste zijn bij de uitvoering van dit onderzoek, mede door de veelzijdigheid en 
omvang van het onderwerp, enkele ambities van de onderzoeker gesneuveld. Wellicht 
is het opgeven van de bevraging van fraudeurs het grootste offer geweest. De inhoude-
lijke en praktische argumenten om af te zien van daderinterviews zijn in subparagraaf 
1.4.3 uitgebreid besproken. Het gemis van daderinterviews is deels gecompenseerd 
door het combineren van uiteenlopende bronnen waaronder deelname aan één door-
zoeking, de aanwezigheid op de zittingen waar de fraudeurs konden worden gezien en 
gehoord en uiteraard het bevragen van de medewerkers van veiligheidszaken van de 
banken, betrokken rechercheurs en/of officieren van justitie. Deze vervangende acties 
zijn zeer waardevol geweest voor het in de juiste context kunnen plaatsen van bepaalde 
verklaringen en beweringen van zowel daders en slachtoffers alsook die van de recher-
cheurs en officieren van justitie. Hoewel het niet ongebruikelijk is om onderzoek te 
doen naar de modus operandi en drijfveren van verdachten of veroordeelden zonder 
deze te hebben bevraagd,39 lijkt het niet interviewen van de betrokken fraudeurs een 
gemis omdat de vraag of daderinterviews daadwerkelijk tot andere inzichten zouden
kunnen leiden – dan verkregen door dossieronderzoek en vraaggesprekken met de re-
chercheurs en/of officieren van justitie – onbeantwoord blijft.

39 Zie bijvoorbeeld Georganiseerde criminaliteit in Nederland (Kleemans e.a., 2002 en Kruisbergen 
e.a., 2012) en Why Do They Do It? The Motives, Mores, and Character of White Collar Criminals 
(Bucy e.a., 2008).
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Ten tweede is na het verkennend onderzoek, waarin 12 fraudezaken werden bestu-
deerd, besloten een variabelenlijst op te stellen die als leidraad zou dienen voor de 
dataverzameling. Gezien de (fysieke) omvang van de bestudeerde opsporingsonder-
zoeken leek het noodzakelijk om een variabelenlijst bij de hand te hebben om de mi-
nimaal vereiste maar tegelijkertijd vergelijkbare informatie in de dossiers te zoeken en 
te vinden. Zonder een variabelenlijst was het risico groot dat de onderzoeker er tijdens 
de analyse van de data pas achter zou komen dat de verzamelde data niet toereikend 
zijn voor de beantwoording van de onderzoeksvragen en voor de vergelijking van de 
drie verschijningsvormen van fraude. Zoals in subparagraaf 1.4.2 besproken, is de 
variabelenlijst ontwikkeld op basis van de vraaggesprekken met de rechercheurs en/of 
officieren van justitie, de uitkomsten van het verkennend onderzoek en literatuuronder-
zoek over criminologische theorieën. Daarbij is voor zover mogelijk gebruik gemaakt 
van de bestanddelen van de twee geselecteerde criminologische theorieën – rationele 
keuzebenadering en routine activiteitenbenadering – aan de hand waarvan is gezocht 
naar verklaringen voor de totstandkoming van de fraude. Een risico dat deze werkwijze 
met zich mee kan brengen is dat van ‘cirkelredenering’ omdat de variabelen die deels 
voortvloeien uit deze theorieën worden getoetst aan de hand van de theorieën zelf.
Zoals reeds uiteengezet was – gezien de omvang van de bestudeerde opsporingsonder-
zoeken – het gebruik van de variabelenlijst onontkoombaar voor een ordelijke dataver-
zameling tijdens het dossieronderzoek. Om het risico van ‘cirkelredenering’ zo veel 
mogelijk te verkleinen, is het afleiden van de mogelijke drijfveren van fraudeurs 
slechts verkennend uitgevoerd. Daarbij is ook ‘overige informatie’ – anders dan opge-
nomen in de variabelenlijst – verzameld en betrokken bij de analyse en het samenstel-
len van het ‘fraudebeeld’. In hoeverre deze voorzorgsmaatregelen tot het beoogde re-
sultaat hebben geleid, valt moeilijk te bepalen.

Ten derde leken individuele factoren zoals de psychologische en persoonlijkheids-
kenmerken van de daders in de loop van het literatuuronderzoek veelbelovend om in-
zicht te geven in de drijfveren van individuen om fraude te plegen. De bestudeerde 
literatuur, zoals besproken in paragraaf 2.5, duidde op de mogelijke relevantie van deze
factoren. Bij wijze van exploratie is gekeken of in de dossiers van de opsporingsonder-
zoeken van deze factoren überhaupt iets te herkennen viel. Aangezien een directe me-
ting van deze factoren onmogelijk lijkt, is het echter niet ongebruikelijk om te trachten 
deze factoren aan de hand van secundaire data te bestuderen. Zo hebben Bucy e.a. 
(2008) psychologische kenmerken en drijfveren van witteboordencriminelen bestu-
deerd op grond van interviews met de experts uit de praktijk zoals officieren van justi-
tie en advocaten. In de bestudeerde opsporingsonderzoeken in de onderhavige studie 
zijn nauwelijks psychologische onderzoeken verricht naar de psychische gesteldheid 
van de daders. Zo is in slechts vijf van de 41 bestudeerde fraudezaken een psycholo-
gisch onderzoek ingesteld naar de fraudeurs. Bovendien stond in deze onderzoeken de 
vraag omtrent de toerekeningsvatbaarheid van de fraudeurs centraal en niet hun drijfve-
ren om fraude te plegen. Dat neemt niet weg dat ondanks het feit dat in het onderhavige
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onderzoek onvoldoende empirische gegevens zijn achterhaald om te bepalen of deze
individuele factoren invloed hebben gehad op de motivatie van de daders, lijken deze 
veelbelovend en interessant voor (toekomstig) onderzoek naar fraudeurs en hun drijf-
veren.

Ten vierde is in het onderhavige onderzoek onderscheid gemaakt tussen de beste-
dingen van de fraudeurs aan levensonderhoud en luxe. Een dergelijk onderscheid 
brengt de moeilijkheid met zich mee dat een term als ‘luxe’ een zeer subjectief begrip 
is en voor iedereen een andere betekenis kan hebben. Waar een nieuwe BMW voor de 
een onderdeel is van het ‘normale’ levensonderhoud, kan het voor de ander een ‘luxe’ 
besteding zijn. Dit onderscheid is gemaakt op grond van niet alleen de bestedingen zelf 
maar ook op grond van de inschattingen en oordelen van de bevraagde rechercheurs 
en/of officieren van justitie die bij de opsporingsonderzoeken betrokken zijn geweest, 
wat op zijn beurt ‘subjectief’ kan zijn. Ondanks deze moeilijkheid en de risico’s die 
een dergelijk onderscheid met zich meebrengt, is dit onderscheid gehandhaafd omdat 
het nodig was om bestedingen die gedaan zijn ten behoeve van verkrijgen van aanzien 
en status (zichtbare luxe) te onderscheiden van de bestedingen ten behoeve van levens-
onderhoud.

Tot slot werd het feit dat niet meer dan 11 – voornamelijk kleine – bankfraudezaken 
konden worden bestudeerd, lange tijd als een tekortkoming ervaren: de gedachte dat er 
binnen de banken meer aan de hand is dan we via de opsporingsonderzoeken te zien 
krijgen. Sterker nog, deze gedachten zijn na het uitbreken van de huidige kredietcrisis 
en het in opspraak raken van meerdere banken alleen maar versterkt. Dat de banken 
een voorkeur hebben voor andere oplossingen voor ‘fraude door medewerkers’ dan de 
strafrechtelijke, is in meerdere gesprekken met de afdelingen veiligheidszaken van de 
banken naar voren gekomen. De vaststelling dat er binnen de banken meer aan de hand 
is dan wat in dit onderzoek boven tafel is gekomen, is op zich als waardevolle ervaren.

9.4 Implicaties voor theorie en praktijk van fraudebestrijding

Omdat de uitkomsten van empirische onderzoeken veelal zijn gegrond op specifieke 
situaties en omstandigheden, is bij het doen van aanbevelingen op grond van dergelijke 
studies enige voorzichtigheid geboden (Weisburd & Waring, 2001). Deze uitkomsten 
zijn dan ook niet afdoende om voor het gehele veld generaliserende uitspraken te doen:
daarvoor zijn ook de deelgroepen van fraudeurs en fraudevormen te verschillend. Zoals 
reeds in hoofdstuk 1 verwoord, heeft het onderhavige onderzoek – gezien het beperkte 
aantal bestudeerde opsporingsonderzoeken – niet de ambitie gehad om de uitkomsten 
te generaliseren. Dat neemt niet weg dat – ondanks dit betrekkelijk gering aantal dos-
siers – op grond van de bevindingen zoals in de voorgaande hoofdstukken besproken
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enkele gevolgtrekkingen voor theorie, opsporing en overige actoren kunnen worden 
geformuleerd.

Implicaties voor theorie
Op grond van de uiteenzettingen hiervoor kan worden gesteld dat de afzonderlijke 
criminologische theorieën, vanwege de verscheidenheid van fraudeurs (inclusief hun 
gedragingen) en de complexiteit van het verschijnsel fraude, niet in staat zijn gebleken 
een dekkende verklaring te geven (Friedrichs, 2010; Weisburd e.a., 1991) voor de tot-
standkoming daarvan. Aangezien in beginsel iedere fraudezaak op zichzelf staat en 
uniek is, lijkt het aannemelijk dat een geïntegreerde kijk vanuit de verschillende theo-
rieën beter in staat is de drijfveren en de modus operandi van fraudeurs onderling te 
verbinden en daarmee inzichtelijk te maken.

Hoewel het geïntegreerde model – vergeleken met de afzonderlijke criminologische 
theorieën – beter in staat is gebleken de totstandkoming van de drie bestudeerde ver-
schijningsvormen van fraude inzichtelijk te maken, is deze geen theorie of algemeen 
model voor de verklaring van alle vormen van fraude. Aangezien dit model geen ‘theo-
rie’ is, kunnen aan de hand daarvan geen voorspellingen worden gedaan over gedra-
gingen in een steekproef van andere fraudezaken. De bestanddelen van dit model ko-
men in alle zaken voor maar in verschillende sterktes en samenhang. Tezamen zijn zij 
van belang voor het verklaren van de totstandkoming van verschijningsvormen van 
fraude.

Zoals in hoofdstuk 1 verwoord, is fraude een paraplubegrip waar uiteenlopende 
vormen van misdaad onder kunnen vallen. De vraag of en in hoeverre de duidingen van
de totstandkoming van de drie fraudevormen en de daaruit afgeleide typen fraudeurs 
ook voor andere vormen van fraude kunnen gelden, lijkt terecht. Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden, dient het geïntegreerde model met zijn bestanddelen te worden 
toegepast op andere vormen van fraude. Hoewel een dergelijke toepassing buiten de 
probleemstelling van het onderhavige onderzoek valt, wordt hieronder een drietal40

voorbeelden van andere vormen van fraude genoemd om de vraag op te werpen of het 
geïntegreerde model in staat zou zijn de totstandkoming van deze vormen van fraude 
en de drijfveren van de betrokken fraudeurs inzichtelijk te maken.

Het eerste voorbeeld betreft paardenvleesfraude, ook bekend als het paardenvlees-
schandaal (2013), waarin op grote schaal paardenvlees met rundvlees is gemengd, in 
uiteenlopende etenswaren verwerkt en verkocht. Ten minste 17 Europese landen heb-
ben melding gemaakt van een of meer producten waarin sprake is geweest van ge-
mengd paardenvlees. Het spreekt voor zich dat aangezien de betrokkenen bij deze zaak 
al werkzaam waren in deze industrie dat zij over kennis en mogelijkheden beschikten 

40 Deze drie voorbeelden van fraude zijn weergegeven aan de hand van mediaberichtgeving over 
deze zaken en de betrokken actoren. Hiervoor zijn onder meer de websites van www.nos.nl, 
www.nrc.nl, www.rtl.nl, www.volkskrant.nl en www.nl.wikipedia.org geraadpleegd. 
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om deze feiten te plegen. Dit geldt eveneens voor de aanwezige gelegenheid dat deels 
is ontstaan doordat de externe/bestuurlijke guardians niet hebben gefunctioneerd. Aan-
gezien paardenvlees goedkoper is dan rundvlees, is wellicht een van de voornaamste 
drijfveren het financiële voordeel geweest. Waar in twee jaar tijd tientallen miljoenen 
kilo’s ‘verdacht’ (lees gemengd) vlees op de markt is gebracht terwijl het betrokken 
vleesverwerkingsbedrijf in financiële problemen zat, geldt ‘het hoofd boven water 
houden’ oftewel afwenden van een dreigend faillissement als een betrekkelijk aanne-
melijk en mogelijkerwijs voor de hand liggende drijfveer. Daarmee is echter niet ge-
zegd dat andere mogelijke drijfveren zoals de ‘interne’ en ‘externe’ druk op de frau-
deurs om nog meer winst te maken, het verkrijgen van aanzien en status of juist de 
overtuiging dat men de consument geen schade berokkent enzovoort geen rol hebben 
gespeeld. 

Het tweede voorbeeld betreft de boekhoudfraude bij Ahold (2003), waarbij de om-
zet en de winst van meerdere dochterondernemingen over de twee voorgaande jaren 
hoger zijn ‘geboekt’ dan gerealiseerd. Door onterecht meetellen van de omzetten van 
de buitenlandse partnerbedrijven is onder meer de gemaakte winst valselijk verhoogd 
en het geleden verlies verlaagd. De voorzitter van de Raad van Bestuur en de financieel 
directeur zijn in dit verband veroordeeld voor valsheid in geschrift. Het staat vast dat 
deze betrokkenen over zowel kennis als mogelijkheden beschikten om deze feiten te 
plegen. Dat zij erin zijn geslaagd de cijfers te manipuleren en zichzelf te verrijken, kan 
ook worden gezien als een teken van onbekwaamheid van de guardians én de aanwe-
zigheid van de nodige gelegenheid. Ook hier is het motivatievraagstuk zeer relevant:
pleegde men de fraude om meer status en aanzien te verkrijgen door onmogelijk hoge 
winsten te ‘realiseren’ of juist om zichzelf te verrijken door hogere salarissen en bo-
nussen te ontvangen? Afgaande op de berichtgeving in de media, lijkt het erop dat 
beide drijfveren in meer of minder sterke mate een rol hebben gespeeld bij de totstand-
koming van de fraude binnen Ahold.

Tot slot betreft het derde voorbeeld zorgfraude door ziekenhuizen (2013), waarbij 
cosmetische ingrepen als ‘medisch noodzakelijk’ werden bestempeld en bij zorgverze-
keraars gedeclareerd. De behandelende artsen van meerdere ziekenhuizen zouden bij 
deze vorm van fraude betrokken zijn geweest. Op het eerste oog lijkt het erop dat de 
ziekenhuizen – ten koste van de verzekeringsmaatschappijen en dus ook verzekerden –
een aantrekkelijke inkomstenbron hebben gevonden. Hierdoor stijgen namelijk niet 
alleen de inkomsten, maar ook het aantal uitgevoerde medische ingrepen wat de nodige 
voordelen met zich meebrengt. In de mediaberichtgeving over deze zaak werd gespro-
ken van een ‘falend’ toezicht op de declaraties van ziekenhuizen. Hierdoor en in com-
binatie van de beschikbare kennis over en mogelijkheden tot fraude is de nodige gele-
genheid hiervoor ontstaan of juist gecreëerd. Ook bij deze vorm van fraude – door 
gerespecteerde en aanzien genietende artsen – is het motivatievraagstuk zeer interes-
sant. Was het financiële voordeel voor de ziekenhuizen en de betrokken artsen de enige 

242



Conclusies

drijfveer of was er ook sprake van andere mogelijke drijfveren zoals status en aanzien, 
draaiende houden van de ‘onderneming’ enzovoort?

Naast de vraag over de mogelijke drijfveren van de daders, zijn ook de vragen om-
trent de vier noodzakelijke bestanddelen voor de totstandkoming van de fraude rele-
vant. Gemotiveerde dader: in hoeverre en waardoor waren de daders betrokken bij 
deze drie fraudezaken gemotiveerd om te frauderen? Kennis en mogelijkheden: in hoe-
verre hebben de ‘bedrijfsactiviteiten’ van de betrokken ondernemingen en daders de 
fraude mogelijk gemaakt? Zo had het vleesverwerkingsbedrijf beschikking over moge-
lijkheden om vrijwel onopgemerkt paardenvlees met rundvlees te mengen; de betrok-
kenen bij Ahold hadden de nodige kennis voorhanden om de omzetcijfers te manipule-
ren en de ziekenhuizen beschikten over zowel kennis over hoe met declaraties te frau-
deren en als zorgverleners mogelijkheden om dat te doen. Geschikte doelwitten: in 
hoeverre was er sprake van een bewuste en/of onbewuste rol van de slachtoffers (con-
sumenten, afnemers, aandeelhouders, zorgverzekeraars, verzekerden) bij de totstand-
koming van de fraude? Gebrek aan guardianship: in hoeverre hebben de interne en 
externe controlemechanismen gefaald in het ontdekken en tegenhouden van de fraude? 
Het lijkt erop dat in alle drie fraudegevallen sprake is geweest van gebrek aan guar-
dianship: bij het vleesverwerkingsbedrijf van intern en extern (Nederlandse Voedsel-
en Warenautoriteit), bij Ahold van intern (accountants en raad van commissarissen) en 
extern (toezichthouders en geldverstrekkende banken) en bij zorgfraude van een intern 
en extern (zorgverzekeraars en Nederlandse Zorgautoriteit). Tot slot is het de vraag of 
en in welke van de vijf onderscheiden categorieën de betrokkenen fraudeurs vallen. 
Zijn deze daders gelegenheidspakkers, gelegenheidszoekers, crisisgedrevenen, zonne-
koningen of juist stereotypische criminelen? In hoeverre het model van de drietheorie-
en-benadering inzicht kan geven in de modus operandi en de drijfveren van deze frau-
deurs en in hoeverre de vijf afgeleide typen ook voor deze vormen van fraude kunnen 
gelden, zou onderwerp kunnen zijn van toekomstig onderzoek. In ieder geval verschaft 
dit beschrijvingsmodel een begripsraamwerk waarmee de handelingen binnen dit soort 
fraudegevallen kunnen worden geordend en in hun samenhang worden geduid.

Aanbevelingen voor de opsporing
Hiervoor zijn de fraudeurs betrokken bij de 41 bestudeerde fraudezaken in vijf catego-
rieën ingedeeld. Afhankelijk van de indeling van de fraudeur in een van deze catego-
rieën, de afgeleide drijfveren en de verschijningsvorm van fraude, is een ‘persoonlijke’ 
aanpak nodig om de fraude te bestrijden. Zo zijn de zonnekoningen die omwille van 
status en aanzien de fraude hebben gepleegd, eerder gevoelig zijn voor maatregelen
gericht op schade aan hun imago dan voor financiële sancties. Deze groep fraudeurs 
houdt na afloop van de fraude – in verhouding tot de omvang van de schade – nauwe-
lijks geld over aan de fraude. Zij willen waardering en respect voor hun deskundigheid 
en zijn niet noodzakelijkerwijs op zoek naar geld. De zogenaamde ‘naming and sha-
ming aanpak’ (de sociale schandpaal) zou een geschikt instrument kunnen zijn tegen 
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deze groep fraudeurs, omdat zij hiermee geraakt worden in datgene waarvoor ze het 
hebben gedaan. Een bevraagde rechercheur verwoordde de onwenselijkheid van het 
verlies van status en aanzien voor beleggingsfraudeurs als volgt: ‘Ze worden letterlijk 
ziek als ze gepakt worden. Ze verliezen respect en aanzien. Schilderijen worden van de 
muur afgehaald, de zalen die naar hen waren vernoemd, worden omgedoopt.’

De fraude gepleegd door gelegenheidspakkers en crisisgedrevenen die omwille van 
‘overvloed aan gelegenheid’ of als gevolg van een omstandigheid in hun leven hebben 
gefraudeerd, kan beter worden bestreden door de vermindering van de gelegenheden 
daartoe en/of vergroting van de rol van de (interne) guardianship daarin. De aanpak 
van de fraude gepleegd door de groep stereotypische criminelen voor wie misdaad een 
onlosmakelijk deel van het leven is geworden, is wellicht het moeilijkst. Aangezien zij 
herhaaldelijk als katvangers worden ingezet, zou het bemoeilijken van hun inzet als 
bestuurder/aandeelhouder (bij faillissementsfraude) een verbetering kunnen betekenen. 
De criminele levensstijl van deze groep fraudeurs wijst volgens meerdere respondenten 
op gedrags- of psychische problemen die wellicht baat zouden hebben bij een behande-
ling om een herhaling te voorkomen.

Tot slot gaan gelegenheidszoekers recht op hun doel, namelijk ‘geld’ af. Een moge-
lijke gevangenisstraf heeft dan ook nauwelijks een afschrikkend effect (Simpson, 2002; 
Weisburd & Waring, 2001), omdat zij na het uitzitten van een eventuele gevangenis-
straf alsnog het geld kunnen behouden, tenzij een ontnemingsprocedure dat alsnog 
voorkomt. Daarom zouden ontnemingsmaatregelen – voor op geld gerichte fraudeurs –
effectiever zijn dan een gevangenisstraf. Weisburd en Waring menen dat wanneer een 
gevangenisstraf een substituut wordt voor financiële straffen, dat recidive onder deze 
groep daders sterk zal toenemen. Echter, in meerdere vraaggesprekken werd door de 
rechercheurs naar voren gebracht dat de opsporingsdiensten meer baat hebben bij een 
strafrechtelijke veroordeling dan bij een ontnemingsmaatregel. Dat in minder dan een 
derde van de bestudeerde fraudezaken een ontnemingsmaatregel is (of zou worden) 
opgelegd om het financiële voordeel voor de fraudeur af te romen en eventueel de 
slachtoffers (gedeeltelijk) schadeloos te stellen, wijst op de geringe inzet van dit in-
strument. Hierdoor blijft fraude dus nog altijd lonend. 

Hieruit kan worden afgeleid dat bij de bestrijding van fraude niet alleen naar de 
inzet van de strafrechtelijke instrumenten moet worden gekeken. Zo kan een civiel-
rechtelijke aanpak in veel gevallen beter werken dan een strafrechtelijke aanpak. Simp-
son (2002) noemt twee argumenten die dit standpunt onderschrijven: ten eerste is de 
kans op een ‘veroordeling’ in een civiele zaak groter en ten tweede zijn de ‘financiële’ 
gevolgen voor de dader ‘ernstiger’. Dit komt doordat in een strafrechtelijke aanpak 
meer waarde wordt gehecht aan een gevangenisstraf dan aan een boete of schadeloos-
stelling terwijl een civiele zaak eerder over ‘het geld’ kan gaan en ‘de lat van de be-
wijslast’ lager ligt.

De strafrechtelijke aanpak van fraude kent in de praktijk meerdere hindernissen en 
belemmeringen die voor een groot deel met elkaar samenhangen. Zo is in meerdere 
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gesprekken met de rechercheurs en officieren van justitie naar voren gebracht dat frau-
dezaken veelal complex en tijdrovend zijn. Hierdoor worden veel – met name ‘inge-
wikkeldere’ – potentiële fraudezaken niet opgepakt, afgerond of duurt het lang voordat 
er een veroordeling volgt. Zo is een bestudeerd opsporingsonderzoek tijdens de analyse 
van de empirische data geschrapt omdat de zaak nog niet voor de rechter was geweest.
Hierdoor was het niet duidelijk of de fraudeur zou worden veroordeeld. Deze fraudeur 
is uiteindelijk in 2013, ten tijde van het schrijven van dit proefschrift, voorgekomen en 
veroordeeld, terwijl hij sinds 2002 met zijn frauduleuze praktijken bezig was en een 
curator al in 2007 aangifte had gedaan van deze praktijken. Hij is veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van zes maanden en een boete van € 50.000, terwijl hij voor minimaal 
een miljoen euro schade had veroorzaakt en zijn voordeel (volgens de betrokken re-
chercheurs) minimaal € 250.000 was. Dat fraude in dit geval lonend is geweest, blijkt 
ook uit het feit dat de fraudeur in werkelijkheid bij meerdere fraudegevallen betrokken 
is geweest die evenwel niet zijn meegenomen in het opsporingsonderzoek: uit een hele 
reeks van feiten wordt een keuze gemaakt voor de inzet van opsporingscapaciteit.

Voor de vele belemmeringen in de praktijk van de bestrijding van fraude zijn meer-
dere oorzaken onderscheiden en/of door respondenten aangekaart. Ten eerste is de 
prestatiedruk op de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie zodanig hoog dat 
men graag ‘streepjes wil scoren’. Daarmee wordt bedoeld dat men wordt afgerekend op 
het ‘aantal’ opgepakte zaken die tot een veroordeling hebben geleid. Hierdoor krijgen 
de dienders (en het Openbaar Ministerie) een voorkeur voor ‘laaghangend fruit’: de 
kleinere fraudezaken of de vervolging van katvangers in plaats van de daadwerkelijke 
fraudeurs (faillissementsfraude). Een goed voorbeeld is de BV-handelaar die bij mini-
maal drie (in dit onderzoek bestudeerde) faillissementsfraudezaken betrokken is ge-
weest, waarin enkel de katvangers zijn vervolgd. Deze BV-handelaar heeft als ‘leve-
rancier’ van de nodige rechtspersonen financieel goed van deze zaken geprofiteerd. 
Tijdens het dossieronderzoek en bij de vraaggesprekken kwam naar voren dat er ‘plan-
nen’ waren om naast de katvangers ook deze BV-handelaar te vervolgen. Eind 2013 is 
nagegaan of daartoe concrete stappen waren genomen. Daaruit bleek dat er nog steeds 
sprake was van ‘plannen’ om hem te vervolgen, maar dat de kans op een daadwerkelij-
ke vervolging groter is geworden. Dit tegen de achtergrond dat al begin 2005 aangifte 
was gedaan van de fraude in een van de zaken waarbij hij een doorslaggevende rol 
heeft gespeeld. Op grond van het voorgaande kan de aanbeveling worden gedaan om 
minder de nadruk op ‘het aantal’ zaken te leggen maar meer op de ernst en de omvang 
van de afzonderlijke fraudezaken en betrokken fraudeurs. Met andere woorden, meer 
nadruk op maatschappelijke betekenis en impact van fraudebestrijding en minder op 
‘zaken turven’. Dit betekent dat eerder de daadwerkelijke daders moeten worden ver-
volgd in plaats van degenen die als katvanger dienst hebben gedaan.

Ten tweede is bij meerdere fraudezaken sprake geweest van een of meer wisselin-
gen van officieren van justitie. Verschillende rechercheurs hebben verklaard dat deze 
wisselingen van de wacht nadelige gevolgen kunnen hebben gehad voor een eventuele
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veroordeling van de fraudeurs en medefraudeurs. Zo heeft de officier van justitie in een
zaak afgezien van de vervolging van medefraudeurs omdat de zaak zo lang ‘op de 
plank’ had gelegen. Om eindelijk een punt achter deze fraudezaken te zetten, worden 
enkele tenlastegelegde feiten geschrapt of wordt afgezien van een ontnemings- of een 
schadevergoedingsmaatregel. Vanzelfsprekend zou een vermindering van het aantal 
wisselingen van officieren van justitie het uiteindelijke resultaat van de opsporingson-
derzoeken ten goede komen.

Ten derde is in meerdere zaken waarbij sprake was van investering van de buitge-
maakte gelden in het buitenland, afgezien van maatregelen om deze gelden af te pak-
ken. Dit heeft te maken met het feit dat dergelijke maatregelen, door de nodige rechts-
hulpverzoeken, tijdrovend zijn waardoor niet zeker is of de buitgemaakte gelden uit-
eindelijk afgepakt kunnen worden. In hoeverre dit probleem kan worden opgelost door 
meer tijdsinvesteringen in grensoverschrijdend afpakken van de criminele opbrengsten, 
valt buiten de probleemstelling van dit onderzoek en is daarmee moeilijk te beant-
woorden. Dat het ontnemen van de criminele opbrengsten bij fraudeurs moeilijker is 
dan bij andere groepen criminelen is uit eerder onderzoek gebleken. Zo zijn Van Duy-
ne e.a. (2014) in een onderzoek naar de afgeronde en lopende ontnemingszaken in 
Nederland tot de conclusie gekomen dat ‘ontnemingsklanten’ betrekkelijk lastig kun-
nen zijn bij het uitvoeren van een ontnemingsmaatregel. Het is niet uit te sluiten dat 
deze moeilijke houding van deze groep criminelen het gevolg is van de specifieke ken-
nis en vaardigheden waarover die zij of hun netwerken (Malm & Bichler, 2013; 
Weisburd & Waring, 2001) beschikken.

Tot slot vonden meerdere respondenten (zowel rechercheurs als officieren van justi-
tie) dat de rechters niet altijd ‘begrijpen’ waar de fraudezaken over gaan. Dit is echter 
voornamelijk het geval geweest in de zaken die door de politie zijn opgepakt en niet in 
de FIOD-zaken. Zo vond een rechercheur het onbegrijpelijk hoe rechters met de frau-
dezaken omgaan en dat ze te weinig oog hebben voor de financiële en emotionele ge-
volgen voor sommige slachtoffers. Het onbegrip valt te herleiden uit de vrijspraken en 
de opgelegde lage straffen. Of en in hoeverre deze respondenten gelijk hebben, is in dit
onderzoek niet nagegaan. Opvallend is wel dat een officier van justitie die zijn onge-
noegen uitte over de vrijspraak in eerste aanleg van een van zijn fraudezaken, hiertegen 
niet in beroep is gegaan. Hij meende dat de rechters (de ernst van) de fraude niet had-
den begrepen, maar nam zelf geen vervolgstappen om dat in hoger beroep alsnog ‘dui-
delijk’ te maken. De oplossing voor dit probleem is tweeledig. Ten eerste zou – evenals 
‘financieel’ rechercheurs en ‘fraudeofficieren’ – meer geïnvesteerd moeten worden in 
de specialisatie van fraudekamers en rechters op het gebied van financieel-
economische criminaliteit. Ten tweede kunnen de rechercheurs en officieren van justi-
tie de rechters ‘helpen’ de fraudezaak beter te begrijpen door het opnemen van een 
informatief hoofdstuk in het opsporingsonderzoek over de desbetreffende fraudevorm. 
Deze methode, waarin de fraude in jip-en-janneketaal is uitgelegd, wordt geregeld in 
door de FIOD gedraaide fraudezaken met succes toegepast.

246



Conclusies

Overige aanbevelingen
In de praktijk komt de Autoriteit Financiële Markten herhaaldelijk met openbare waar-
schuwingen voor frauduleuze beleggingsaanbieders en beleggingsproducten. Daarnaast 
maakt de toezichthouder gebruik van de zogenaamde normoverdragende gesprekken en 
waarschuwingsbrieven in de richting de spelers op de financiële markten (AFM, 2013). 
In de bestudeerde fraudezaken zijn dergelijke waarschuwingen niet waargenomen. 
Zoals in hoofdstuk 7 verwoord, zijn de toezichthouders in het verleden te terughoudend
geweest met waarschuwingen en interventies bij vermoedens van beleggingsfraude. Dit 
blijkt ook uit de oproep van het Markttoezichthoudersberaad (2013) aan toezichthou-
ders om in dergelijke gevallen meer risico’s te nemen en eerder in te grijpen. Waar het 
om bankfraude gaat, blijft de ‘gelegenheid’ het sleutelwoord. Vrijwel alle bankfraude-
zaken werden mede mogelijk gemaakt door onwetende collega’s die hun werkpasjes en 
inlogpasjes aan de frauderende collega’s uitleenden. Een betere naleving van de interne 
regels en procedures zou, ook volgens de medewerkers van de afdelingen veiligheids-
zaken van de banken, tot een aanzienlijke vermindering van fraude kunnen leiden.

Zoals in hoofdstuk 7 beschreven, is bij de overname van veel rechtspersonen door 
faillissementsfraudeurs gebruik gemaakt van de diensten van notarissen om de nodige 
notariële overdrachten te regelen. Een kritischer houding van de notaris, kan de onwe-
tende verkopers van deze rechtspersonen waarschuwen voor mogelijke fraude door de 
kopers. Een notaris kan immers – bij het opstellen van de notariële overdracht – de 
nodige vragen stellen over het doel van de overdracht van deze rechtspersonen en over 
de bedrijfskennis van de persoon die daarbij als ontvanger beoogd wordt.

Tot slot leent al het voorgaande zich voor studiemateriaal bij de opleiding van fi-
nancieel rechercheurs en officieren van justitie. Een succesvolle aanpak van financieel-
economische criminaliteit, waaronder fraude, is immers alleen mogelijk als de betrok-
ken misdaadbestrijders de werkwijze van de daders en hun drijfveren begrijpen om op 
grond daarvan de juiste aanpak te kiezen. 

9.5 Nawoord 

In tegenstelling tot het beeld dat wellicht uit de aanbevelingen naar voren komt, is het 
niet alleen maar kommer en kwel bij de fraudebestrijding. Integendeel, er worden 
steeds meer bemoedigende ontwikkelingen waargenomen op het werkniveau van de 
misdaadbestrijders tot aan de politiek en regelgeving. Een van deze ontwikkelingen is 
dat het belang van een effectieve bestrijding van financieel-economische criminaliteit, 
waaronder fraude, ook door de politiek steeds duidelijker wordt onderstreept en de roep 
daarom steeds luider wordt. Zo heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in 
december 2013 de Rijksbrede aanpak van fraude41 aangekondigd, waarin acht ministe-

41 http://www.rijksoverheid.nl/regering/nieuws/2013/12/20/rijksbrede-aanpak-fraude.html.
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ries de samenwerking op dit terrein gaan intensiveren. Deze intensivering is niet alleen 
bedoeld voor de bestrijding van deze vormen van misdaad maar juist ook voor de pre-
ventie en bemoeilijking daarvan. De bedoeling is dat uiterlijk eind 2014 alle nieuwe 
regelgeving wordt getoetst op fraudebestendigheid. Of deze intenties en inspanningen 
de verwachte resultaten opleveren, dat zal de tijd leren.

Daarnaast was een van de ‘tekortkomingen’ van de fraudebestrijding het uitblijven 
van het afpakken van de opbrengsten van de fraude, waardoor deze vorm van misdaad
nog steeds loont. Juist op het gebied van ontnemen van deze criminele opbrengsten, 
krijgen de misdaadbestrijders steeds meer instrumenten en bevoegdheden. Zo is het 
sinds 1 juli 2011 mogelijk om een Strafrechtelijk Executie Onderzoek in te stellen. Dit 
houdt in dat het mogelijk is om ‘ook na de onherroepelijke veroordeling in de ontne-
mingszaak onderzoek te doen naar de omvang van het vermogen van de veroordeelde’
(Punt, 2011, p. 37). Als gevolg hiervan zou ‘genieten’ van de buitgemaakte gelden 
door de veroordeelde fraudeurs – althans in theorie – tot het verleden kunnen behoren. 
Hoewel een tekort aan instrumenten ter ontneming nauwelijks door de bevraagde re-
chercheurs en officieren van justitie in het onderhavige onderzoek aan de orde is ge-
steld, moet nog blijken of de hierboven genoemde verruiming van bevoegdheden van 
de opsporing en vervolging tot meer en hogere ontnemingen zal leiden.

Uit de praktijk blijkt echter dat preventie en bestrijding van financieel-economische 
misdaad hoofdzakelijk door de betrokkenen in het veld moet gebeuren. En juist vanuit 
de praktijk zijn in de loop van dit onderzoek meerdere signalen ontvangen over de 
behoefte aan meer en beter geschoolde mensen; zowel bij de politie en FIOD als bij het 
Openbaar Ministerie. De strekking van deze signalen was dat een doeltreffende bestrij-
ding van financieel-economische criminaliteit enkel mogelijk is als er enerzijds meer 
financieel rechercheurs en fraudeofficieren bijkomen en anderzijds als er meer geïnves-
teerd wordt in de (bij)scholing van de bestaande krachten.

Dat de misdaadbestrijders van zowel de politie en de FIOD als de officieren van 
justitie – in de bestudeerde fraudezaken – hun vak met volle overtuiging en toewijding 
uitoefenen en iedere verrijking van hun expertise op dit terrein omarmen werd tijdens 
de empirische dataverzameling en de vraaggesprekken duidelijk. Onder meer door op 
een andere manier naar financieel-economische criminaliteit te kijken, worden in de 
praktijk steeds effectievere methoden van fraudebestrijding toegepast. Zo verklaarde 
een rechercheur dat, mocht hij de kans krijgen om een fraudezaak – waarin niet is ont-
nomen – over te doen, hij meer nadruk zou leggen op het afpakken van de opbrengsten 
van de fraude en het schadeloos stellen van de slachtoffers dan enkel achter de tralies 
krijgen van de dader. Ook deze rechercheur was er ‘nu’ van overtuigd dat fraudeurs pas 
echt worden gestraft als datgene waarvoor ze het hebben gedaan, wordt afgepakt.
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Fraud unravelled

A study about the modus operandi and motives of fraudsters

Fraud causes not only financial losses but also leads to emotional and psychological 
damage to the victims. Furthermore, fraud decreases the confidence of citizens, 
businesses and governments in the economic system. Given the seriousness of the 
consequences of fraud, there is hardly any room for doubt concerning the necessity of 
combatting financial crime. As knowledge and understanding of fraudsters, their 
motives and the establishment and execution of fraud cases may contribute to more 
effective enforcement tactics, this study aims to contribute to the body of knowledge 
on this issue.

As is discussed in chapter 1, the present study is qualitative and exploratory in nature, 
and focused on providing insight into the modus operandi and motives of perpetrators 
of investment fraud, bankruptcy fraud and bank fraud. Investment fraud refers to 
pyramid schemes in which (high) returns are promised to potential victims in order to 
convince them to invest in various financial products, and where the returns to the 
earlier participants are funded by the inflow of new participants. Bankruptcy fraud
refers to fraud cases in which fraudsters operate by setting up and/or taking over legal 
entities in a professional capacity, subsequently letting these entities to go bankrupt in 
order to enrich themselves at the expense of others. Finally bank fraud refers to fraud
cases in which customers of the bank are disadvantaged by fraudulent employees.

In this study, the modus operandi of fraudsters is analysed by reconstructing the 
establishment, execution and completion of their fraudulent activities. Additionally, it 
was examined to what extent it would be possible – on the basis of the official 
investigation files and other available data – to determine the motives of the 
perpetrators of these three types of fraud. To find the necessary information about the 
modus operandi and the motives of the fraudsters, a total of 41 criminal investigations 
have been researched. Furthermore, interviews were held with the investigators,
prosecutors and the staff of the security departments of the four major Dutch banks. 
Finally, the verdicts of the judges and criminal records of all fraudsters involved have 
been studied.

Chapter 2 features a discussion regarding the analysis of the modus operandi of 
fraudsters, which was primarily based on the routine activity approach and rational 
choice approach. According to the routine activities approach a motivated offender, a 



Fraude ontrafeld

suitable target and an absence of capable guardians are the three components that must 
be present for crime – including fraud – to occur. While this approach does not address 
the motivations of (potential) perpetrators, opportunity is considered a necessary
requirement for the emergence of fraud. Such opportunity lies in the availability of 
suitable targets and absence of guardians, which decreases the probability of detection 
and increases the chances of success for the perpetrators. In contrast, the basic thought
of the rational choice approach is that everyone – including fraudsters – pursues the
maximization of utility. This aim concerns the maximization of both material and 
immaterial utility. According to the theory, a fraudster chooses the best of several 
behavioural options to maximise these utilities. What choices the fraudster makes to 
achieve his intended purpose depends on a number of other factors which influence his
considerations and decision-making. Knowledge about how to defraud and possibilities
to commit fraud are considered to be the main components of this approach. A
deliberate perpetrator, for example, tries to use his possibility (being an employee of 
the bank) and his knowledge (about bankruptcy laws and legal responsibilities) to take 
advantage of the present opportunities and at the same time to decrease the probability 
of detection and punishment.

The possible motivations of fraudsters are divided into two categories: material and 
immaterial gains. Money itself, money for a living, and money to fund the costs of 
addiction and/or entertainment are examples of material motivations. Obtaining status
and standing, preventing their loss and the need to prove oneself belong to the category 
of immaterial motivations. Finally, several individual characteristics of the 
perpetrators are discussed, ranging from narcissistic personality traits to a lack of 
empathy and the ruthlessness of the perpetrator. These features might not say much 
about the motivation to commit fraud, but they do speak to the influence of these 
characteristics on the ‘inner barrier’ to commit fraud and the extent to which the
fraudsters are susceptible to internal and external influences. 

In chapter 3, a set of variables is presented that were defined on the basis of 
discussions with experts in the field, literature and the components of the routine 
activity approach and the rational choice approach. These variables fit into the 
components of these two approaches, which should help to gain insight into the 
processes of investment fraud, bankruptcy fraud and bank fraud. These variables are 
mostly related to the modus operandi of the perpetrators. 

In chapter 4, the empirical findings concerning the modus operandi of the investment 
fraudsters are presented. It became apparent that the product into which people 
believed they had invested vary significantly from green investments to trades in 
financial products and real estate. The type of investment opportunities that the 
fraudsters offered to their victims hardly mattered in practice because the fraudsters 
seldom invested in these opportunities. Sometimes very ‘high’ returns are promised to 

262



English summary

people in order to convince them to partake in the investment. However, the promised 
and paid returns were not always ‘too good to be true’. In some cases the returns were 
slightly higher than the interest rate on a regular savings account. 

To create adequate and fitting circumstances for fraud, the fraudsters almost always 
had to undertake multiple actions. Fraudsters pulled out all the stops to recruit their 
victims. Financial intermediaries are deployed, information sessions organised,
professional brochures printed, advertisements placed in the media, and victims are 
also approached individually. In the latter case, fraudsters employ ‘made to measure’
approaches ranging from convincement by numbers to the use of female charms and 
sexual seductions.

In more than a third of the securities fraud cases the spoils were entirely traceable,
whilst in the other cases this was only partly the case. In one case, the money was spent 
mostly on parties, vacations, luxury and a mistress, while in the other it was attributed 
to the revenue of victims or even diverted to an untraceable place in order to benefit 
from it at a later stage. The funding of entertainment and addictions such as drugs, sex, 
gambling and alcohol was also a clear destination for the money. Furthermore, the 
fraudsters and their partners in crime were not the only ones to make a profit from the 
fraud. Their employees, family members and even their first investors also benefited
from the fraud. Despite these comprehensive expenditures, not all of the spoils in the 
cases had actually been spent. Based on the official files that were studied, the judicial 
verdicts and interviews with investigators it can be concluded that fraudsters in at least 
eight of the cases may have retained money even after the discovery of the fraud. 
Presumably, the money in those cases has been transferred abroad or withdrawn in 
cash and stashed away for later enjoyment.

In chapter 5, the empirical findings concerning the methods of the bankruptcy 
fraudsters are presented. To create the necessary opportunity for fraud fraudsters in all 
fifteen cases had to undertake multiple actions. Legal entities have been established,
they have been taken over from others and they have even been (ab)used without the
knowledge of their owners. Victims have been approached in person, by fax or 
telephone, through advertisements, and by traders in legal entities in order to recruit 
them. Both legal entities and straw men have been used in all bankruptcy cases with 
the aim of making the fraud possible, laundering the spoils or concealing the identity of 
the fraudster.

The spoils were only traceable in two of the bankruptcy fraud cases. In one case the 
whereabouts of the money could fully be determined. In the remaining 12 cases this 
was only partially the case. While the money in one case was mainly spent on luxuries,
the money in the other case was spent on daily expenses or diverted abroad to enjoy it 
at a later stage. The money was also spent on entertainment and addictions such as 
drugs, sex, gambling and alcohol. In bankruptcy cases too, not all the money ended up 
with the fraudster or their partners in crime. Employees of the fraudster, family 
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members and (where applicable) the former owners of the legal entities benefited from 
the fraud. The police files, judicial verdicts and interviews with the investigators
showed that fraudsters in at least seven cases were able to hang on to a part of the 
spoils after the discovery of the fraud.

In chapter 6 the cases of bank fraud, the actors involved and the modus operandi of the
fraudsters are discussed. In comparison to the other two types of fraud, the bank 
fraudsters are more often of the female gender and they are relatively young. The most 
common types of bank fraud were transfers and/or withdrawals of customer funds from 
the bank, forging the signatures of customers or using the login credentials of 
colleagues. The fraudsters in the eleven cases have had (un)intentional help from their 
surroundings: either from colleagues or their accomplices. The colleagues of these 
fraudsters made the fraud possible by unintentionally providing them with login passes, 
unprotected accounts and by approving illegitimate transactions. 

The banks where the fraudsters were working, were directly or indirectly victimised 
by the fraud. In these cases it seems that plenty of opportunities were present to
commit the fraud. In only three of the cases the fraudsters had to exert themselves to 
create the necessary opportunities to commit fraud. In most of the cases it was 
unnecessary for the fraudsters to even approach the costumers of the bank. The fact 
that the perpetrators worked at the bank, gave them access to the accounts of the 
victims and thus the opportunity to commit the fraud. In almost half of the bank fraud 
cases the spoils were fully traceable and in four cases just partly so. In addition to daily 
and luxury expenses, three cases showed that a part of the money was spent on 
gambling. The relatives of the fraudsters in four cases benefited from the fraud. 
Finally, six of the fraudsters managed to hang on to some of the spoils.

In chapter 7 the idea that the occurrence of fraud requires not only a motivated 
offender, but also a suitable target, an absence of guardians, knowledge about its 
specific form of fraud and possibilities to commit fraud is elaborated upon. A
somewhat surprising outcome of the analysis of the 41 cases of fraud, is the relative
importance of knowledge and possibilities for the occurrence of fraud. Compared to
many other types of communal offenses, acts of fraud require more specific skills and 
abilities. Knowledge about investment products, bankruptcies, liabilities, persuasion 
techniques, access to potential victims and the working environment where victims are 
located are examples of the requisite skills and opportunities.

It became apparent that bankruptcy fraudsters were initially most strongly inclined
to commit their specific type of fraud. Most of them deliberately chose this type of 
fraud because they possess the necessary knowledge, which was possibly obtained 
through their criminal networks. Precisely due to such knowledge, this group of 
fraudsters managed to create the appropriate opportunities for fraud. In contrast, 
banking fraudsters seem to have come to commit fraud partly by an abundance of 
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opportunities, a temptation they were unable to resist. Investment fraudsters appear to 
fit somewhere in between these two groups of perpetrators. This also applies to the 
required knowledge which was so strongly present in cases of bankruptcy fraud; as well 
as for the possibilities, which were crucial for the bank fraudsters. Finally, it appears 
that for the different types of fraud to occur different forms of guardianship have to be 
lacking: administrative for investment fraud, private for bank fraud and penal for 
bankruptcy fraud. 

Furthermore, it appears that the four factors, namely motivated fraudsters,
knowledge and possibilities, suitable targets and absence of capable guardians, are 
closely interlinked. Motivated fraudsters may be willing to seek out knowledge and 
possibilities in order to find or create suitable targets, or to simply evade the existent 
guardianship. Alternatively, potential fraudsters may be encouraged by an abundance 
of suitable targets, the absence of guardians or the presence of the required knowledge
and possibilities. This interrelation of the components of the modus operandi and their 
effect on the motivation of the perpetrators and vice versa, indicates an inseparable 
relation between the two aspects of fraud: modus operandi and motivation.

In chapter 8 the question is explored whether it is possible to gain insight or deduce
the possible motives of fraudsters through an analysis of the empirical data. On the one 
hand, therefore, the expenditure of the spoils and the way such expenditure took place 
are analysed. On the other hand, it has been examined whether the additional 
information from investigation files, including the statements of the psychologists, the 
victims, the investigators and prosecutors can serve to derive the possible motives of 
the fraudsters. 

It appears that the pursuit of material motives has been an essential motivator for 
many fraudsters. Money itself as a form of greed was a motivating factor for the 
perpetrators of all three types of fraud. Money itself emerged as a motive even more 
often for investment fraudsters than for bankruptcy and bank fraudsters. Money itself or 
greed as a motivation may seem obvious; one might even expect this motive to be 
dominant. However, that does not seem to be the case. Money for living as a possible 
motive for fraud was actually observed most often in the cases that were studied. In 
these cases, the fraudsters used the money to pay for their more ordinary daily needs. 
This applies to a lesser extent for the bank fraudsters because they already had a job in 
addition to their fraudulent activities. Certain bankruptcy fraudsters – who were 
actually being used as straw man by others – appear to have been completely 
dependent on the earnings of the fraud for their daily expenses. Similar circumstances 
were not found for bank or investment fraudsters. Some fraudsters also used the 
earnings of the fraud to maintain their unprofitable enterprises. Keeping the company 
afloat, as a motive for both investment fraudsters as bankruptcy fraudsters, was
observed to a moderate extent. Finally, the analysis of the cases showed that the 
funding of addiction and/or entertainment may also be a possible motivation for
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fraudsters to commit their crimes. In these cases addictions and/or entertainment such 
as sex, drugs, gambling and alcohol played a formative role in the occurrence of the 
fraud. Addiction and/or fun as an indication of a motive have been observed most often 
for bankruptcy fraudsters, followed by investment fraudsters and bank fraudsters 
respectively.

That the motives of fraudsters go beyond the desire for material gains has become 
clear throughout this study. There is sufficient evidence for status and standing as a 
driving force for both investment fraudsters as bankruptcy fraudsters, but to a lesser 
extent for banking fraudsters. The threat of loss of job and position as a motivation was 
only identified in two cases. 

Finally, on the basis of the empirical data collected in this study it could not be 
determined whether the material and immaterial gains that were sought after by the 
perpetrators were affected by individual factors such as psychological or personality 
characteristics of the individual perpetrators. However, some indications of such a 
relationship could be derived from the data, which suggest that several fraudsters have 
taken huge risks with their business relations, social relations, and they committed 
serious traffic violations and a long list of other criminal offenses.

In chapter 9 is discussed that the ambition of many criminological theories to explain 
a large variety, if not all forms of crime is deemed very difficult to realise given the 
diversity of the different types of crime, the perpetrators, the circumstances and the 
causes of crime. In the early stages of this research, even the separate types of fraud by 
themselves were found to be too heterogeneous to explain the modus operandi and the 
possible motives of the fraudsters by means of a single theoretical approach. In fact, 
the individual approaches were found unable to provide for an explanation even of the 
individual types of fraud. 

The combination of criminological theories – namely the routine activities approach 
and the rational choice approach – and the motivations derived from them, leads to an 
integrated model that can provide insight into the development, implementation and 
completion of the fraud cases that were studied. This integrated approach is not limited 
to the study of the fraudster, his living situation and interaction with its immediate 
environment, but also gives room to analyse external factors like opportunity, 
guardianship and the likelihood of detection. It has been concluded that fraud will be 
most likely to occur when: (a) there is a motivated fraudster due to his material and 
immaterial motivations, (b) who has knowledge of and possibilities for fraud, (c) there 
are suitable targets and victims and (d) capable guardianship is missing. 

How a fraudster becomes motivated to commit fraud, in addition to the 
aforementioned components, is determined by the objectives that are pursued by the 
fraudster. Depending on these objectives, he chooses his method in order to reach his 
destination. If a fraudster seeks status and standing, he will create visibility of his 
‘successes’ by displaying his luxurious expenditures. If, on the other hand, a fraudster 
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is looking for money to take advantage of at a later stage, he may choose a modus 
operandi in which his involvement is invisible and the spoils are secured. 

This exploratory study into the possible motives of fraudsters resulted in seven 
motives of different strengths, derived from the fraud cases at hand. These offenders 
have committed fraud because of their material and immaterial motivations. In addition 
to these motives, the availability of suitable targets, the presence of knowledge and 
possibilities and an obvious absence of guardianship appear to be stimulating factors 
for potential perpetrators to commit fraud. Whether individual factors such as the 
psychological and personality traits of the fraudsters in the cases at hand have 
influenced their motivation to commit fraud, cannot be determined on the basis of the
empirical data collected throughout this research. This does not alter the fact that the 
limited number of psychological investigations into these fraudsters do show character
traits such as narcissism that are associated with white-collar criminals. Nevertheless,
on the basis of the data collected in this study, it is not possible to conclude whether 
these characteristics have actually contributed to the (increased) motivation of the 
perpetrators.
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Fraude leidt tot grote financiële, emotionele en psychische schade bij

slachtoffers en schaadt het vertrouwen van burgers, bedrijven en overheden

in het economische stelsel. De laatste jaren is de aandacht voor de

bestrijding van financieel-economische criminaliteit – waaronder fraude –

toegenomen. Echter, een effectieve bestrijding van een fenomeen als fraude

is niet mogelijk zonder kennis over het ontstaan, het verloop en de afloop

daarvan. Om een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling op dit

terrein, zijn in dit onderzoek de modus operandi en de motieven van

beleggingsfraudeurs, faillissementsfraudeurs en bankfraudeurs uiteengezet.

Daarvoor zijn 41 fraudezaken geanalyseerd door de opsporingsonder-

zoeken te bestuderen, de betrokken rechercheurs en/of officieren van justitie

te bevragen en het strafrechtelijke verleden van de fraudeurs na te trekken.

Verder is nagegaan wie de betrokken fraudeurs zijn, hoe de fraude tot stand

is gekomen, waarmee is gefraudeerd, hoe de slachtoffers zijn benaderd, wie

deze slachtoffers zijn, wie bij de fraude betrokken waren, door wie en hoe de

fraude is ontdekt en wat de fraudeurs met de buitgemaakte gelden hebben

gedaan. Aan de hand van de bestedingen van de buitgemaakte gelden, de

bevragingen van de rechercheurs en/of officieren van justitie en de inhoud

van de strafdossiers zijn enkele materiële en immateriële drijfveren van de

daders afgeleid. Door het inzichtelijk maken van de werkwijzen en de

motieven van de daders, geeft dit boek een inkijk in de wereld van fraude en

fraudeurs.

Alan Kabki is criminoloog met een economisch achtergrond. Hij heeft
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