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–  Financiële instellingen (Allied Irish bank: 750 miljoen dol-
lar; Bank of America: 12,6 miljoen dollar). 

In deze voorbeelden zijn medewerkers in de verleiding geko-
men om de regels te overtreden. Helaas zijn dit geen geïso-

B I V / A O

Schandalen en grote verliezen in ondernemingen tasten het 

vertrouwen van werknemers, de markt, de belegger en de 

consument aan. Onderzoek laat zien dat de oorzaken van 

deze schandalen en verliezen vaak verscholen liggen in de 

verleidingen om de regels te overtreden. Effectieve risico-

beoordelings-instrumenten kunnen interne- en externe audi-

tors, compliance officers, risicomanagers en externe toe-

zichthouders ondersteunen bij het vroegtijdig signaleren van 

deze verleidingen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Risicobeoordeling: 
voorkomen is beter 
dan genezen

Beoordelingsinstrumenten om verleidingen tijdig te signaleren

JÜRGEN VAN GRINSVEN
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Medewerkers die de verleiding niet kunnen weerstaan om de 
regels te overtreden doen dat niet altijd omdat zij er andere 
maatschappelijke en bedrijfsnormen- en waarden op nahou-
den. Meestal delen zij deze maar oordelen dat die in hun 
situatie ‘tijdelijk’ niet van toepassing zijn. Regelmatig raken 
ook andere actoren zoals directe collega’s, managers en 
directieleden bij dubieuze zaken betrokken. Soms gebeurt dit 
zelfs ongewild. Integriteit is dan ook een essentieel onderdeel 
van de economische activiteiten en economische ontwikke-
ling in ondernemingen. Zonder integriteit kan een onderne-
ming het vertrouwen van werknemers, de belegger en de 
consument verliezen. Voorbeelden hiervan zijn: 
–  Bouwfraude en het handelen van de overheid (problema-

tiek rondom klokkenluider Bos); 
–  Handelsonderneming Ceteco (provincie Zuid-Holland 

was aan het bankieren);
–  Havenbedrijf Rotterdam (verstrekken van 180 miljoen 

euro aan garanties aan bedrijven);

Voo rb eeld I r is h Ba nk

De Amerikaanse bankemployé John Rusnak vergokte 
750 miljoen dollar op de valutamarkten. Rusnak was een 
arbitrageant, iemand die gelijktijdig koop- en verkoop-
transacties verricht met het doel te profiteren van mini-
male afwijkingen in de koersvorming op de internationale 
valutamarkten. Echter, de termijntransacties in valuta’s 
werden door Rusnak afgedekt met niet bestaande optie-
contracten. Het gevolg was 750 miljoen dollar verlies voor 
de Allied Irish bank.  
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leerde incidenten, ze komen met enige regelmaat voor in 
zowel grote als kleine ondernemingen. Kortom: verleidingen 
om de regels te overtreden en integriteit lijken onlosmakelijk 
verbonden met ondernemingen.

Risicoverhogende activiteiten
Onderzoek laat zien dat er een verhoogd risico is op verlei-
dingen bij activiteiten waarbij het gaat om: innen en uitke-
ren van geld, premies, declaraties, bonussen en het omgaan 
met vertrouwelijke informatie. 
De voorbeelden van Allied Irish Bank en de provincie Zuid-
Holland (zie kaders) laten zien dat in ondernemingen allerlei 
risicoverhogende activiteiten plaatsvinden die medewerkers 
in de verleiding hebben gebracht om de regels te overtreden. 
Uiteraard is het geen wenselijke situatie om direct elke mede-
werker als verdacht aan te merken. Maar of we het nu wil-
len of niet: niemand is perfect. Studies laten zien dat wereld-
wijd 50 procent van de daders van economische delicten uit 

de eigen organisatie afkomstig is. Daarvan maakt 25 procent 
deel uit van het topmanagement. Medewerkers die risicover-
hogende activiteiten verrichten worden dus in principe 
blootgesteld aan verleidingen. De vraag is: hoe signaleer ik 
die verleidingen tijdig?

Hoofdindicatoren voor verleidingen
Om verleidingen vroegtijdig te signaleren is het belangrijk 
om de hoofdindicatoren en onderliggende risicofactoren tij-
dig te herkennen. De indicatoren van verleidingen zijn vaak 
opvallend gewoon. Er zijn drie indicatoren te onderscheiden, 
zie figuur 1. In deze figuur is als voorbeeld het gedrag van 
een medewerker in een financiële instelling gebruikt.

Voo rb eeld p rovincie 
Zuid - Holla nd

De treasurer van deze provincie hield zich bezig met het 
aantrekken van leningen. Het geld werd vervolgens 
uitgezet tegen een hogere rente. Risicovolle financiële 
instrumenten en derivaten werden hiervoor ingezet. 
De treasurer heeft zijn activiteiten ook ten eigen bate 
ingezet. De bankiersactiviteiten kwamen aan het licht 
doordat handelsonderneming Ceteco niet meer aan de 
betalingsverplichtingen aan de provincie kon voldoen. Er 
werd voor 2 miljard gulden (zo’n 900.000 euro) gebankierd.

Figuur 1. Key-indicators voor verleidingen

1  Gelegenheid. De eerste indicator is gelegenheid. De moge-
lijkheid moet aanwezig zijn (gaten in het proces of sys-
teem) om in de verleiding te komen om de regels te over-
treden. 

2  Motivatie. De tweede indicator is motivatie. Motivatie 
gaat over het aanwezig zijn van een prikkel (bijvoorbeeld 
fun of prestige) of druk (al dan niet van buitenaf). Het 
kan bijvoorbeeld een prestige kwestie zijn om bedrijfs-
informatie uit de systemen te kraken. 

3  Rationalisatie. De derde indicator gaat over rationalisatie. 
Rationalisatie behelst het rechtvaardigen van de situatie of 
gebeurtenis. Bijvoorbeeld het goedpraten dat een hogere 
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Bela ng rijke les s en

Uit dit artikel kunnen een aantal belangrijke lessen worden 
getrokken. 
–  Stel beleid op en voer het uit. Het is voor ondernemingen 

van belang om een goed beleid te voeren ten einde het 
risico op verleidingen (om de regels te overtreden) terug 
te dringen. Hoewel bij financiële instellingen dit deels 
wordt ingegeven door de wet- en regelgeving, vormt niet-
sluitende en onduidelijke beleids- en regelgeving een risi-
co voor de onderneming. 

–  Voer met regelmaat gedegen risicoanalyses, integriteit-
analyses en bewustwordings trainingen uit. Deze instru-
menten helpen om tijdig in te kunnen springen op verande-
rende omstandigheden in het bedrijf, het risicobewustzijn 
te verhogen, de alertheid te vergroten, de systemen te 
beoordelen en de signalen beter op te pakken. 

–  Beschrijf uw bedrijfsprocessen. Gaten in de processen zor-
gen vaak voor risicovolle work-arounds en kunnen mede-
werkers in de verleiding brengen om de regels te overtre-
den. Procesbeschrijvingen vormen tevens een goede basis 
voor bijvoorbeeld de AO/IC en functiescheiding.

–  Registreer eigendommen en voer regelmatig checks uit. 
Om het risico van ontvreemding van eigendommen tegen 

te gaan is preventie belangrijk omdat terugvorderen in de 
praktijk erg lastig is en bovendien inefficiënt. Zorg daarom 
tenminste voor een goede basisregistratie.

–  Ontwikkel goede controle protocollen. Men kan niet van de 
accountant verwachten dat deze spontaan eventuele onre-
gelmatigheden rapporteert als er geen heldere protocollen 
of afspraken zijn gemaakt. 

–  Bevorder transparantie in de onderneming. Transparantie, 
bijvoorbeeld op de treasury afdeling, kan het risico van 
solistisch optreden en nemen van onbevoegde besluiten 
helpen voorkomen. 

–  Ontwikkel gemeenschappelijke normen en een sterke 
interne controle (tone at the top). De huidige krediet crisis 
en de schandalen uit het verleden laten zien dat we ons 
hierover zorgen moeten maken. 

–  Integreer risicomanagement en compliance in de bedrijfs-
voering. Hiermee kan een onderneming kapitaliseren op 
nieuwe kansen in de markt en een geslaagde implementa-
tie van gemeenschappelijke normen en interne controle in 
de werkprocessen bewerkstelligen. 

beloning rechtvaardiger is dan het huidige salaris. Daarom 
kan een medewerker bijvoorbeeld overgaan tot het ont-
vreemden van bedrijfsmiddelen om daarmee het salaris op 
te krikken.

Risicofactoren voor verleidingen
Naast deze drie indicatoren zijn er allerlei risicofactoren die 
het risico op verleiding om de regels te overtreden vergroten. 
In de vakliteratuur worden deze geclusterd in de key-risk 
indicators: historie, dynamiek van de onderneming, het 
management, de medewerkers en de complexiteit van de 
onderneming. Deze key-risk indicators en factoren kunnen 
worden gebruikt om een risicoprofiel op te stellen van een 
onderneming aangaande de mate van blootstelling aan ver-
leidingen om de regels te overtreden. 

‘ Alleen het herkennen 
van factoren is 
niet voldoende’  

Uit het voorbeeld van Staalbankiers blijkt dat alleen herken-
ning van de factoren niet voldoende is, deze dienen ook 
effectief te worden omgezet in een signaal. De vraag is dus: 
Hoe zet je de herkenning van factoren om in een signaal?

Knelpunten bij de signalering
De signalen die tot ongewenste gebeurtenissen kunnen leiden 
dienen ook op een juiste manier en tijdig opgepakt te wor-
den. Grofweg kunnen we twee typen signalen onderschei-
den: er is wel een signaal/er is geen signaal. Zie figuur 2.

Voo r b e eld KRI - his to r ie: 
St a a lba nkie r s

In 1989 werd de topman van Staalbankiers door De Neder-
landsche Bank (DNB) gedwongen om op te stappen en tij-
delijk verbannen uit de effectenwereld. Onder druk van de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) betaalde de bank in 
de jaren negentig haar cliënten 2,5 miljoen euro  schade-
vergoeding wegens het stelselmatig benadelen van hun 
cliënten door medewerkers. In 1998 financierde de bank 
een beruchte optiehandelaar. In 2007 werd door de drie 
voormalig leidinggevenden strafvervolging afgekocht bij 
het openbaar ministerie. 
Per key risk indicator (zie tabel 1) is een inschatting 
opgenomen waarbij rood=hoog risico, 
oranje=gemiddeld risico, groen=laag risico.

Verklaring
De geschiedenis van Staalbankiers laat zien dat het 
bedrijf op zijn minst een turbulente historie kent. 
De risicomanagers/compliance officers hebben de key-
risk indicator en bijhorende factoren: incidenten, klachten 
en administratieve problemen, wellicht tijdig herkend. 
Echter, de organisatie Staalbankiers heeft er mogelijk 
niet tijdig naar kunnen handelen. Het is immers niet vol-
doende om alleen de factoren te herkennen. Men moet de 
herkenning van de factoren ook effectief kunnen omzet-
ten in een signaal. Merk op dat deze casus de historie van 
Staalbankiers betreft, niet het heden!

H D M H C
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Key risk indicators (KRI)

Historie (H) Dynamiek (D) Management (M) Human (H) Complexiteit (C)

R
is

ic
o

-
fa

ct
or

en

–  Incidenten
–  Administratieve 

problemen
–  Klokkenluiders
–  Klachten

–  Sterke groei 
of krimp

–  Reorganisaties
–  Groot verloop
–  Externe druk

–  Dominantie
–  Solisme
–  Prestatie-beloning
–  Bevoegdheden

–  Prestatiedruk
–  Tijdelijk contract
–  Perspectieven
–  Schulden
–  Verslaving

–  Geavanceerde 
ict-systemen

–  Financiële con-
structies

Tabel 1. Key risk indicators en risicofactoren

Figuur 2. Signalen

Indien er geen signaal is, kan dat zijn omdat er simpelweg 
niets aan de hand is óf dat het signaal onderdrukt wordt 
door belanghebbenden/stakeholders. In het laatste geval 
dient men extra waakzaam te zijn. In het geval dat er wél 
een signaal is, kan het nog steeds zo zijn dat het signaal 
uiteindelijk niet opgepakt en/of gemeld wordt. Dit kan 
bijvoorbeeld doordat (a) men de afweging maakt dat het 
signaal niet ‘belangrijk’ genoeg is; (b) druk van buitenaf 
(sociaalpsychologische druk) of; (c) een zwakke controle 
structuur. 

Verder bestaat ook het risico van een sterke groepscultuur 
en een falende klokkenluidersregeling. Dit kan er voor zor-
gen dat signalen niet eens gemeld worden. Medewerkers 
zijn ook vaak geneigd om eerst de kans in te schatten dat 
er daadwerkelijk iets gedaan wordt met de melding die zij 
(willen) doen. Bij die inschatting houdt een medewerker 
dan vaak (al dan niet bewust) rekening met de emotionele 
en economische gevolgen. Meldingen moeten daarom 
altijd serieus genomen worden.  –C

TC0409_Risicobeoordeling   17TC0409_Risicobeoordeling   17 25-03-2009   14:38:2425-03-2009   14:38:24


