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Financieel Economische Criminaliteit (FEC) kan worden 
gedefinieerd als medeplichtigheid aan, (mede) plegen of po-
ging tot een vermogensdelict. Praktisch gezien betekent dat: 
valsheid in geschrifte, nalatigheid, oplichting, diefstal, mani-
pulatie, gesjoemel, zwendel en/of corruptie met het oog op 
persoonlijk gewin ten nadele van de financiële dienstverle-
ner. Criminaliteit is al het handelen dat volgens het Wetboek 
van Strafrecht wordt gesanctioneerd. Een groot deel van de 
overtredingen wordt echter niet strafrechtelijk gesanctio-
neerd. In Nederland wordt het vaak gecorrigeerd of bestraft 
met overleg, overreding, onderhandeling, boetes, overplaat-
singen of ontslag. Veel financiële dienstverleners (zoals ban-
ken, verzekeraars, pensioenfondsen en intermediairs) hande-
len incidenten vaak intern af. Dit komt door het risico van 
imagoschade. In de praktijk blijkt verder dat veel delicten 
niet altijd als ‘crimineel’ worden bestempeld. Zo wordt het 
oplichten van de verzekering eerder als een ‘sport’ gezien dan 
een wettelijke overtreding.

FEC kan vele vormen aannemen. Zo is er een onderscheid te 
maken tussen interne en externe FEC. In tabel 1 hebben we 
deze vormen bij elkaar gezet, later in het artikel gaan we nader 
in op dit onderscheidt.

Hoe groot is het probleem FEC?
Hoe groot is het probleem van FEC in Nederland? Diverse 
onderzoeksrapporten uit 2009 laten zien dat het aantal de-
licten recentelijk met 40% is gestegen ten opzichte van de 
voorgaande twee jaren. Ze laten verder zien dat het gemid-

deld schadebedrag in Nederland beduidend hoger ligt dan 
in omringende landen. Nagenoeg 50% van de bedrijven 
wordt binnen twee jaar het slachtoffer van een economisch 
delict. Twee van de drie bedrijven zijn slachtoffer van inter-
ne criminaliteit (eigen personeel) en externe criminaliteit 
(derden). Meer dan driekwart van deze delicten wordt ge-
pleegd door eigen personeel, waarvan meer dan de helft 
langer dan 5 jaar bij de organisatie werkzaam is. Het Ver-
bond van Verzekeraars gaf in 2006 al aan dat van iedere uit-
gekeerde euro bij verzekeringen, 25 cent frauduleus zou 
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FINANCIEEL ECONOMISCHE CRIMINALITEIT
Het aantal economische delicten is de laatste jaren opzienbarend gestegen. Mede door de enorme kosten, 
recente afname van het vertrouwen in financiële dienstverleners, eisen van cliënten, de overheid en toe-
zichthouders staat financieel economische criminaliteit hoog op de agenda van de besluitvormers. Het for-
muleren en naleven van een aanpak hierop helpt het voorkomen van financieel economische criminaliteit, 
vermindert de kans op imagoschade, bevordert de transparantie en kan een financiële dienstverlener voor-
al veel geld besparen.

J Ü R G E N  H . M .  VA N  G R I N S V E N  E N  A R T H U R  D E  G R O O T

De meeste delicten worden gepleegd 

door interne medewerkers

Vormen van financieel economische criminaliteit

Werknemers-

criminaliteit
Belastingontduiking Faillissementsfraude

Effectenfraude Verzekeringsfraude Misleidende reclame

Premiefraude Illegale inhuur Milieucriminaliteit

Tabel 1

Vormen van financieel economische criminaliteit
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zijn. De omvang van verzekeringscriminaliteit wordt ge-
schat op 0,5 miljard euro. In een iets verder verleden waren 
er in Nederland al reeds 6000 faillissementen bekend waar-
van in 16% van de gevallen sprake zou zijn van fraude als 
(mede) oorzaak. Het gemiddelde schadebedrag in Neder-
land bedraagt een slordige 2,7 miljoen euro. Het totaalbe-
drag ligt tussen de 14 en 17 miljard euro. Dit is een onder-
grens, omdat veel schade niet bekend is. Tevens is 
onduidelijk wat de kosten van preventie zijn.

Helaas zijn de genoemde voorbeelden in tabel 2 geen geïso-
leerde incidenten, ze komen met enige regelmaat voor bij 
zowel grote als kleine financiële dienstverleners. Men zou 
verwachten dat hieruit lering wordt getrokken. Zeker met 
het oog op het herstel van het vertrouwen in de financiële 
dienstverleners. Vertrouwen is een van de belangrijkste fun-
damenten voor klanten. De toenemende financiële schade 
en schandalen hebben het vertrouwen van de cliënten in de 
financiële dienstverleners verder aangetast. Het dalende ver-
trouwen heeft geleid tot grote (maatschappelijke) gevolgen 
zoals het faillissement van dienstverleners en een verder 
afnemend vertrouwen in de gehele bedrijfstak. Het heeft 
tevens geleid tot een positieve verandering in het denken 
over financieel economische criminaliteit. FEC staat nu 
hoog op de agenda van de besluitvormers.

Wie pleegt FEC?
De gelegenheid tot FEC kan zich min of meer onbewust voor-
doen of kan bewust worden gecreëerd. Het onbewust of be-
wust plegen van een delict kan gebeuren door medewerkers 
van de dienstverlener zelf (internen) en door (met hulp van) 
derden (externen). Uit onderzoek blijkt dat in de meeste ge-
vallen de delicten worden gepleegd door interne medewerkers 
met financiële en/of private problemen of door onvrede over 
de arbeidsomstandigheden. De meest complexe en lastig op-
spoorbare delicten zijn die waarbij sprake is van samenspan-
ning tussen meerdere personen. In dat geval wordt de gele-
genheid gecreëerd. Hierbij worden dan constructies bedacht 
om de dienstverlener te benadelen. Er is een verhoogd risico 

op FEC bij activiteiten waarbij het gaat om gelegenheden zo-
als: innen en uitkeren van geld, premies, declaraties, bonussen 
en het omgaan met vertrouwelijke informatie, zie ook tabel 3. 
Studies laten zien dat wereldwijd 50% van de daders van eco-
nomische delicten uit de eigen onderneming afkomstig is. 
Daarvan maakt 25% deel uit van het (top)management, waar-
in vaak (te) veel vertrouwen is. Het topmanagement is gemak-
kelijk in staat om de interne controle op een lager gelegen 
niveau te ‘overrulen’. Daarnaast zijn de werkzaamheden vaak 
anticyclisch waardoor FEC minder opvalt. Uit onderzoek 
blijkt dat dit type ‘witte boorden crimineel’ vaak grote risico’s 
durft te nemen, nauwelijks inlevingsgevoel heeft, een model-
burger is en mensen manipuleert en tegen elkaar opzet. FEC 
kent daarom dan ook vaak vele slachtoffers. Niet alleen de fi-
nanciële dienstverlener, maar ook de belastingbetaler (over-
heid), de werknemers, consumenten, het milieu en de financi-
ele sector als geheel zijn vaak de dupe.
 
Wat zijn de beweegredenen tot FEC?
Wat zijn de beweegredenen tot FEC? De redenen tot het ple-
gen van FEC bestaat grofweg uit een drietal onderliggende 
indicatoren (zie figuur op blz. 24):

druk; ~
gelegenheid; ~
rationalisatie. ~

Voorbeelden van gepubliceerde verliezen

2009 DSB Bank, failliet. 
2008 Delta Lloyd, 300 miljoen euro.

Nationale Nederlanden, 365 miljoen euro.

Fortis ASR, 750 miljoen.

Société Générale, 4,9 miljard euro.
2003 SMI Management, 1,5 miljoen dollar.
2002 Allied Irish Bank, 750 miljoen dollar.

Bank of America, 12,6 miljoen dollar.

Activiteiten met verhoogd risico op 

financieel economische criminaliteit

Goederen Voorraadadministratie niet- actueel of overzichtelijk. 

Verschillen tussen de financiële en voorraadadminis-

tratie. Verdwenen inventaris. Onbevoegden in het 

magazijn. Korte levensduur van activa. 
Declaraties Ontbreken van declaraties. Oneigenlijke declaraties, 

bijvoorbeeld: medewerkers die facturen “dubbel” 

declareren of handlangers “spookfacturen” laten 

versturen. Het declareren van privé-uitgaven. Teveel 

declareren. 
Geld Fictieve personen zijn opgenomen in de salarisadmi-

nistratie. Stijging van het gemiddelde salarisbedrag. 

Oplopende schulden aan verenigingen, of pensioen-

verzekeraar. Innen en uitkeren van geld en bonussen. 

Manuele handelingen met geld, wegnemen van geld.
Informatie Omgang met (privacy) gevoelige informatie. Informa-

tie krijgen van derden die alleen uit ‘inside informati-

on’ kunnen komen. Boekhoudingen of financiële 

rapportages wijzigen en/of vervalsen. Brongegevens 

onvindbaar. Niet tijdig verwerken van mutaties.  

Tabel 3

Activiteiten met verhoogd risico op financieel economische 

criminaliteit

Tabel 2

Voorbeelden van gepubliceerde verliezen
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Druk
Dit zijn factoren die drukverhogend werken zoals: prestaties, 
prestige, echtscheiding, verslaving, schulden, fun, prestige.

Gelegenheid
Dit bestaat uit gaten in het procesontwerp, uitvoering van de 
processen of de technische informatiesystemen. Veel econo-
mische criminaliteit vindt plaats omdat de gelegenheid er is of 
bewust gecreëerd wordt. 

Rationalisatie
Dit betreft het rechtvaardigen van het eigen gedrag, de situatie 
of gebeurtenis zoals: het bedrijf is groot, dat missen ze niet; 
iedereen doet het, dus waarom ik ook niet; de hoge heren 
stelen ook, dus mag ik het ook.

Deze drie indicatoren hoeven niet noodzakelijkerwijs te wij-
zen op FEC hoewel ze wel vaak aanwezig zijn in de gevallen 
waar FEC daadwerkelijk plaatsvindt. Omdat veel voorbeelden 
van indicatoren zijn terug te vinden in de appendix van de 
U.S. Auditing Standards UA316, gaan wij hier niet verder op 
in. Wij stimuleren financiële dienstverleners echter wel om 
zelf een lijst aan te maken met relevante indicatoren voor hun 
specifieke business.

Hoe pak je FEC aan?
Om FEC aan te pakken dient men eerst een goede governance  
structuur neer te zetten. Vervolgens dient men een ‘risk as-
sessment’ uit te voeren waarna zowel preventieve als detectie-
ve maatregelen dienen te worden opgesteld. Mocht er zich 
desondanks toch een delict voordoen dan dient er een duide-
lijk beleid/protocol voorhanden te zijn om het delict adequaat 
af te handelen. 

Geschreven governanceprocessen zijn cruciaal in de strijd 
tegen FEC. Voorbeelden hiervan zijn: code of ethics, aware-
ness training, disclosure, risk assessment, rapportage, onder-
zoek, (strafrechtelijke) vervolging, monitoring, evaluatie en 
verbetering. In deze processen dienen de taken, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden van zowel het bestuur, audit 
committee als het management vastgelegd te zijn. 

Bij de inschatting van de risico’s dient men bijvoorbeeld re-
kening te houden met de aspecten vertrouwen, praktische 
uitvoering van de beheersingsmaatregelen en standaardisa-
tie van de werkprocessen. Hoewel het uiteraard geen wen-
selijke situatie is om direct elke collega als ‘onbetrouwbaar’ 
te brandmerken kan het geen kwaad om medewerkers te 
screenen, elkaars werkzaamheden te laten controleren (bij-
voorbeeld het ‘vier-ogen principe’) en een positiefkritische 
houding aan te nemen ten opzichte van elkaar. Een klok-
kenluidersregeling kan de dienstverlener helpen om inci-
denten (tijdig) in de kiem te smoren. Bij de werking van de 
beheersmaatregelen dient men zich te realiseren dat deze 
soms tekort kan schieten. Dit kan bijvoorbeeld omdat men 
een ‘deelwaarneming’ heeft verricht of dat de maatregel niet 
of slechts gedeeltelijk werkt. Hierop dient men dan tijdig 
actie te ondernemen. Daarnaast is het raadzaam om de 
mate van standaardisatie van werkprocessen en IT onder de 
loep te nemen. Een hoge mate van standaardisatie kan im-
mers leiden tot voorspelbaarheid en daarmee dus de FEC in 
de hand werken.

Mocht zich een delict voordoen, dan dient men vooraf een 
duidelijk beleid/protocol te hebben. Hierin moet rekening ge-
houden worden met: onderzoeksprotocollen, het verzamelen 
van cruciale data en gegevens, het inzetten van nieuwe techno-
logieën zoals ICT, communicatie, te nemen maatregelen waar-
onder eventuele sancties of strafrechtelijke vervolging.

Conclusie
In de huidige complexiteit is het voor financiële dienstverle-
ners vrijwel onmogelijk om financieel economische criminali-
teit volledig uit te bannen. Veerkrachtige financiële dienstver-
leners kunnen echter wel effectieve strategieën voor de 
preventie, detectie en respons ontwikkelen. Traditionele me-

Financiële schade en schandalen 

hebben het vertrouwen in financiële 

dienstverleners verder aangetast

Rationalisatie

Financieel
Economische
Criminaliteit

GelegenheidDruk

Figuur 1

Indicatoren voor financieel economische criminaliteit
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thoden dienen te worden geüpdatet met nieuwe geavanceerde 
methoden. Dit artikel pleit voor een integrale aanpak voor fi-
nancieel economische criminaliteit bij financiële dienstverle-
ners. Een paar honderdduizend euro besparen door effectieve 
maatregelen is immers eenvoudiger dan om deze te behalen 
met winsten uit de reguliere bedrijfsvoering.
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Bij dit artikel hoort een online cursus. Met deze cursus kunt u pun-

ten behalen in het kader van uw ‘Permanente Educatie’ (PE). Ter 

kennismaking kunt u de cursus ‘Best in Finance’ gratis volgen en 

uw eerste studiepunten behalen. Kijk voor meer informatie en een 

overzicht van alle cursussen op www.finance-control.nl
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