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Hoewel deze publicatie met de uiterste zorg is opgesteld, kunnen Deloitte en haar medewerkers geen
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie die
expliciet of impliciet is opgenomen in deze publicatie, noch voor omissies in deze publicatie. Dit hand-
boek beoogt niet uitputtend te zijn door alle risico's te benoemen en beheersmaatregelen te formuleren
en geeft geen garantie hoe en dat fraude kan worden voorkomen. Ten slotte geldt dat dit handboek is
gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Wijzigingen in de huidige wet- en regelgeving kunnen
uiteraard weer andere risico's met zich mee brengen en ook leiden tot andere gewenste beheersmaatre-
gelen. Om fraude zoveel mogelijk te voorkomen moet elke corporatie een op de specifieke situatie toe-
gesneden frauderisicoanalyse maken en toepassen.
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Het imago kan slechts dan verbeteren, wanneer de kritiek serieus
genomen wordt en alle betrokken partijen zich bezinnen op hun
verantwoordelijkheden en daaraan op professionele wijze invulling
geven. 

Verantwoordelijkheden oppakken en in voldoende mate kritisch en
onafhankelijk zijn geldt voor bestuurders, maar nog meer voor de
Raden van Toezicht en voor de externe accountants. Het lijken
open deuren, maar helaas moet geconstateerd worden dat het
innemen van een professionele, kritische en onafhankelijke hou-
ding nog lang geen gemeengoed is.

Maar al te vaak bestaat er een cultuur van onderling vertrouwen,
waarbinnen controle op de naleving van  wet- en regelgeving, het
opstellen van codes die betrekking hebben op integer handelen en
mensen aanspreken op de naleving van wetten, codes en procedu-
reafspraken geen vanzelfsprekende zaak is. En dat is onterecht,
want woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen en
beheren maatschappelijk kapitaal. De samenleving, maar vooral de
huurders die in belangrijke mate voor de inkomsten van de corpo-
raties zorgen, hebben er recht op dat de middelen efficiënt en
rechtmatig besteed en verantwoord worden. 

Daarom is het te prijzen dat er een handboek ligt waarin een prak-
tische aanpak gepresenteerd wordt om fraude en de daarmee
gepaard gaande schade te voorkomen, te onderzoeken en te
redresseren. Voorkomen van fraude en ongewenst gedrag kan
alleen maar wanneer daar voldoende aandacht voor bestaat.
Aandacht die vertaald wordt in het gebruikmaken van een aantal
instrumenten, zoals de hier voorgestelde frauderisicoanalyse, 
verdienen alle steun. 

Maar het allerbelangrijkste is dat er een cultuur gaat ontstaan,
waarin de taken en verantwoordelijkheden van bestuurder, van het
interne toezicht en van de externe accountant voldoende geschei-
den zijn en er daadwerkelijk sprake is van een deskundig, kritisch
en onafhankelijk toezicht. Het handboek bevat handvatten ten
aanzien van deze taken en verantwoordelijkheden; deze handvat-
ten dienen door de corporatiesector verder ontwikkeld te worden.
De interne toezichthouder is opdrachtgever van de externe accoun-
tant en dat opdrachtgeverschap kan in veel gevallen van meer
inhoud voorzien worden.

Ik hoop van ganser harte dat veel bestuurders en toezichthouders
in de corporatiesector dit handboek zullen gebruiken om in hun
eigen woningcorporatie integer handelen en het voorkomen van
fraude op de agenda te zetten.

Margriet C. Meindertsma
Voorzitter Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties 

Voorwoord

Met het imago van de corporatiesector is het niet al te best gesteld. Daarvoor
zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Zo waren er te veel berichten in de
afgelopen periode over fraude en  ongewenst gedrag van bestuurders, waar
ook de interne toezichthouders niet of te laat op gereageerd hebben. En was
de rol van de accountants mogelijk ook wel eens te veel volgend in plaats van
kritisch?
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Marcel van der Linde, Staedion

“Iedereen kent wel een verhaal over fraude binnen de
branche. Is het niet uit de krant dan wel vanuit de
onderlinge contacten. Gelukkig worden we niet over-

voerd met fraudegevallen, maar gevrijwaard is de branche niet.
Het risico van fraude is daarbij organisatiebreed en divers. Zo
kan bij fraude bijvoorbeeld gedacht worden aan een uitbouw of
badkamer die geplaatst wordt onder de kostprijs; maar ook aan
tankpasjes die zaterdag en zondag niet altijd op de plek liggen
waar ze horen of aan een huurwoning die op miraculeuze wijze
aan iemand toegewezen wordt. De schaalvergroting waarmee de
branche de afgelopen jaren geconfronteerd is, doet dit risico
alleen maar toenemen. Meer processen en meer mensen binnen
één organisatie. Dat betekent automatisch een hoger afbreuk-
risico. Daar komt bij dat huurders, toezichthouders en stake-
holders steeds kritischer volgen hoe de corporatie het
maatschappelijk kapitaal dat in de onderneming verankerd zit,
aanwendt en beheert. Het initiatief van Deloitte om aan het
handboek 'Corporatie Governance' een vervolg te geven met dit
handboek 'Fraude' kan dan ook alleen maar toegejuicht worden.
Het boek biedt praktische handvatten om verder invulling te
geven aan risicomanagement op het gebied van fraude, waarbij
niet alleen aandacht is voor de traditionele instrumenten uit de
administratieve organisatie, maar ook voor zachtere elementen
als cultuur en 'tone at the top'.”

Nederland Fraudeland?
Anno 2005 lijkt het alsof woningcorporaties een abonnement op
de voorpagina's van de dagbladen hebben met onderwerpen als
de hoogte van de beloningen van de bestuurders, de al dan niet
oneigenlijke concurrentie volgens Brussel en de doelmatigheid van
de sector. En dat is niet de eerste keer dat de sector negatief in het
nieuws is. Zo legde Jan Marijnissen in 2004 de lezer van het
Financieele Dagblad de vraag “Is Nederland een fraudeland gewor-
den?” voor1. Schandalen leken toen aan de orde van de dag te zijn
en politici vroegen zich af of Nederland niet te ver was afgegleden
en of de integriteit van de publieke sector niet te veel ter discussie
was komen te staan. Ook woningcorporaties werden bij enkele van
die schandalen genoemd en zijn dus niet gevrijwaard gebleven van
fraudegevallen. Daarnaast leerde het 'bouwfraudedossier' dat
woningcorporaties als grote aanbestedende partij zich in een
kwetsbare positie bevinden2. 

Gezamenlijk bezitten de ruim 500 woningcorporaties 2,4 mil-
joen woningen waarin maar liefst ruim 5 miljoen mensen
wonen. De investeringscapaciteit van de sector is door het CFV
becijferd op minimaal 10 miljard euro. Geen wonder dus dat
de corporaties in het middelpunt van de publieke belangstel-
ling staan.

Fraudebestrijding in relatie tot Corporatie Governance
Uit de maatschappelijke en politieke discussie blijkt duidelijk 
dat fraude(bestrijding) geen geïsoleerd probleem is, maar deel 
uitmaakt van een maatschappelijke problematiek die zich steeds
nadrukkelijker manifesteert als gevolg van onder andere schaal-
vergrotingen, andere manieren van werken, de roep om good
governance en transparantie in het algemeen. Het is dus geen
wonder dat het begrip corporatie governance bij de corporaties
hoog op de agenda staat. 

In 2004 is door Deloitte in samenwerking met een aantal corpora-
ties 'Corporatie Governance. Handboek voor commissarissen en
bestuurders' gepubliceerd. Dit handboek wordt in de sector veel-
vuldig gehanteerd door commissarissen en bestuurders. Hierbij
bleek dat er behoefte was om het onderwerp fraude diepgaand uit
te werken. Gezien de maatschappelijke discussie over de rol van de
accountant bij fraudegevallen, heeft Deloitte het initiatief genomen
om samen met een aantal corporaties en dienstverleners uit de sec-
tor 'Corporatie Governance. Fraude' uit te werken. Het Ministerie
van VROM heeft met haar Opsporingsdienst ook een waardevolle
bijdrage geleverd. 

Het Ministerie van VROM wil bij haar extern toezicht via het
Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) steunen op de kwaliteit
van het interne toezicht. Het is daarom een uitstekende zaak
dat de sector de Vereniging van Toezichthouders in Woning-
corporaties (VTW) heeft opgericht. De professionalisering van
het interne toezicht krijgt hierdoor een flinke positieve
impuls.

Doel van 'Corporatie Governance. Fraude'
'Corporatie Governance. Fraude' geeft de geïnteresseerde toezicht-
houder en bestuurder inzicht in fraude. Het boek biedt ook de
mogelijkheid om in de eigen organisatie heel praktisch aan de slag
te gaan met een frauderisicoanalyse. De visie van Deloitte daarbij is
dat elke corporatie over een frauderisicoanalyse moet beschikken,
waarbij de analyse op de agenda van de Raad van Commissarissen
staat, de commissarissen kritisch toezicht houden op de bestuurder
en díe maatregelen nemen die nodig en passend zijn. Uiteraard
moet hierbij worden gewaakt voor een beleid dat neigt naar para-
noia. Niet iedereen is een fraudeur! Tegelijkertijd is het maken van
een frauderisicoanalyse preventief: door vanuit het perspectief van
een fraudeur de risico's voor een corporatie te inventariseren, wor-
den de corporaties geholpen bij het elimineren van die risico's.

Deloitte weet zeker dat dit handboek u van dienst kan zijn bij de
aanpak van fraude en dat de frauderisico's binnen woningcorpora-
ties door een integrale en doelgerichte aanpak steeds meer tot het
verleden gaan behoren. 

1. Leeswijzer
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In dit handboek wordt een integrale aanpak gepresenteerd om frau-
de in de woningcorporatiebranche en de daarmee gepaard gaande
schade te onderzoeken, te redresseren en te voorkomen. Naast
algemene aspecten die op meerdere organisaties van toepassing
kunnen zijn, behandelt dit handboek specifieke aandachtspunten
die bij een woningcorporatie (kunnen) gelden. Daarbij worden
onder andere de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders
en commissarissen van woningcorporaties bij fraude behandeld. Dit
vormt een verdere uitwerking van de eerste uitgave van 'Corporatie
Governance, Handboek voor commissarissen en bestuurders', waar-
in aandacht is besteed aan goed ondernemerschap en het toezicht
hierop, inclusief het afleggen van verantwoording hierover.

'Corporatie Governance. Fraude' is opgedeeld in acht hoofdstukken
en acht inhoudelijke overzichten met praktische informatie. De
hoofdstukken hebben het karakter van een theoretisch kader (cor-
poratie governance, wat is fraude, preventieve en beheersmaatrege-
len, wie betaalt de schade, wie is verantwoordelijk). De overzichten
met praktische informatie zijn met name bedoeld om de
directeur/bestuurder en de commissarissen handvatten te geven bij
het beheersbaar maken en houden van de frauderisico's in de 
corporatie.

Frans Bovenschen, VROM-IOD

“Toen ik door Deloitte werd gevraagd om mee te
werken aan dit handboek heb ik, na enige aarzeling
en goede afweging, uiteindelijk ja gezegd omdat ik

graag een bijdrage wil leveren aan de preventieve aanbevelin-
gen. Het is immers nú de gelegenheid om kennis en informatie
met elkaar te delen. Woningcorporaties staan volop in de
belangstelling en zij staan voor grote uitdagingen, zoals de her-
structurering en bouw van nieuwe koop-/huurwoningen. Dit
kan en gaat niet zonder risico's. De corporaties beheren het
maatschappelijk kapitaal van huurders en zij moeten zich
bedrijfsmatiger opstellen. Mede naar aanleiding van de bouw-
fraude en de diverse fraudeonderzoeken bij corporaties heeft de
burger/huurder er recht op dat corporaties hun financiële
middelen rechtmatig besteden. Van mogelijke zelfverrijking
kan en mag geen sprake zijn.”

De indeling van het handboek ziet er als volgt uit:

In dit hoofdstuk wordt het effect van enkele maatschappelijke ontwikkelingen op 
woningcorporaties beschreven.
Dit hoofdstuk behandelt de taken en verantwoordelijkheden van de directeur/bestuurder en de
RvC ten aanzien van fraudebestrijding.
Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van:
- wat onder fraude kan worden verstaan;
- uit welke elementen fraude bestaat;
- wie fraudeert;
- voorbeelden van fraude bij woningcorporaties.
In dit hoofdstuk wordt behandeld welke acties een woningcorporatie kan nemen om fraude te
voorkomen; hierbij wordt nader ingegaan op mogelijkheden voor frauderisico analyse en 
integriteitbeleid. 
Dit hoofdstuk beschrijft wat de corporatie moet dan als fraude wordt geconstateerd. 
Dit hoofdstuk gaat in op het schadebegrip en wie de schade bij fraude vergoedt (rechtsacties,
verzekering). 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de het vóórkomen en voorkómen van fraude door
middel van het gebruik van ICT.
In dit hoofdstuk wordt beschreven wie verantwoordelijk en aansprakelijk kunnen zijn voor fraude
binnen een woningcorporatie.

Inleiding

Fraude en corporatie 
governance
Fraude en de fraudeur

Fraudepreventie

Wat als het toch fout gaat?
Wie betaalt de rekening?

Fraude en automatisering
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sprakelijkheid
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Het normenkader geeft een overzicht van wet- en regelgeving die op woningcorporaties van
toepassing is. 
Overzicht met factoren die een hoog of laag potentieel frauderisico 
inhouden.
Overzicht fraude-indicatoren.
Overzicht van risico's en een beschrijving ervan.
Tabel van frauderisico's voor corporaties. In de tabel worden diverse risicogebieden behandeld,
per gebied worden beheersmaatregelen weergegeven. 
Artikel over ICT en fraude.

Schematisch overzicht frauderisico's bij corporaties en voorbeelden voor de uitwerking van
geconstateerde frauderisico's.
Overzicht mogelijk programma voor commissarissen en bestuurders om het frauderisico te
beperken.

Normenkader

Frauderisicofactoren

RAC 240 fraude-indicatoren
Risico-overzicht en -definities
Tabel frauderisicoanalyse 

Datamining als indicatie voor
datamanipulatie 
Frauderisicokaart corporaties

Actieprogramma commissaris-
sen en bestuurders

Globale inhoudHoofdstukindeling

Globale inhoudPraktische informatie
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Recente ontwikkelingen in de maatschappij noodzaken woningcor-
poraties hun bestuur en toezicht verder te professionaliseren en
tegemoet te komen aan de roep om meer transparantie. In dit
hoofdstuk zal ingegaan worden op de relatie tussen corporatie
governance (zie figuur 1) en fraude. Uit deze figuur blijkt dat
governance het gehele veld van het toezicht houden, sturen, ver-
antwoorden en beheersen bevat van de interne organisatie en de
corporatie als onderneming. Achtereenvolgens wordt de professio-
nalisering van toezicht, toezicht en risicomanagement en de taken
en verantwoordelijkheden bij fraudebestrijding besproken.

Piet de Jong, Stichting Westland Wonen

“Het afgelopen jaar heeft Westland Wonen aan de
hand van 'Corporatie Governance. Handboek voor com-
missarissen en bestuurders' de nodige aandacht

besteed aan het in kaart brengen van haar risico's. Het frauderi-
sico wordt naar mijn mening nogal eens onderschat. Het feit
dat de omstandigheden voor het overgrote deel bepalend zijn
voor mogelijke fraude dient een waarschuwing te zijn. Dit
handboek geeft de instrumenten om fraude te voorkomen en
daarmee mensen te beschermen tegen de verleiding en de cor-
poratiewereld te behoeden voor een slecht imago.”

Er zijn diverse gezaghebbende governancebronnen die al dan niet
direct op corporaties van toepassing zijn. Een niet limitatieve
opsomming hiervan is:
- De aanbevelingen van de Commissie Glasz;
- AedesCode;
- Code van de Commissie Tabaksblat;
- Branchecode Maatschappelijke Ondernemingen van NTMO;
- Rapport 'Tussen regels en rolopvatting' van het CFV;
- 'Corporatie Governance. Handboek voor commissarissen en 

bestuurders' van Deloitte.

2.1 Professionalisering van toezicht 
De kwaliteit van het interne toezicht is cruciaal voor de toekomst
van corporaties. Zowel binnen als buiten de branche zijn ontwikke-
lingen gaande die de noodzaak van verdere professionalisering van
het interne toezicht benadrukken. Zo heeft de Commissie Glasz in
haar rapport 'Naar professioneel toezicht' 25 aanbevelingen
gedaan met betrekking tot de taak en verantwoordelijkheid van de
Raad van Commissarissen binnen woningcorporaties. In het rapport
wordt de noodzaak van professionalisering van het interne toezicht
bij corporaties gemotiveerd. Adequaat intern toezicht dwingt tot
formulering van beleid, tot evaluatie en zo nodig herbezinning van
het beleid en tot het zich rekenschap geven van wijze en inhoud
van besturen. De Commissie Glasz onderschrijft daarbij expliciet de
uitgangspunten voor intern toezicht, zoals eerder door de
Commissie Peters geformuleerd, te weten integriteit, transparantie
en het afleggen van verantwoording. 

De Tweede Kamer heeft op 1 december 2004 een motie aangeno-
men waarin zij de minister verzoekt de code Tabaksblat ook van
toepassing te verklaren op woningcorporaties. De minister is van
mening dat aan de strekking van de motie reeds voldoende recht
wordt gedaan en dat de motie niet zal worden uitgevoerd. Wel zal
in de geest van de motie een aantal acties worden uitgevoerd. 
In overleg met de sector wil de minister komen tot een betere 
zelfevaluatie van het interne toezicht, visitatie en expliciete en 
afrekenbare verantwoording over het gehouden toezicht. Ook 
op het symposium van de Vereniging van Toezichthouders in
Woningcorporaties d.d. 6 juni 2005 heeft de minister gesteld dat
verdere professionalisering van het interne toezicht noodzakelijk is.

2.2 Toezicht en risicomanagement
Juist in deze roerige tijden is een goed toezicht op de doelstellin-
gen en de realisatie daarvan van groot belang. ‘Tabaksblat’ en
andere recente governancecodes benadrukken in dit kader het
belang van goed risicomanagement. Dit houdt in dat risico's 
periodiek worden geïdentificeerd, dat beheersmaatregelen per 

2. Fraude en corporatie
governance

Figuur 1: Schematische weergave van corporatie governance
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Marktrisico'sExterne risico's

Interne risico's Procesrisico's

Middelenrisico's

Besturingsrisico's

- Kwaliteit woonomgeving
- Arbeidsmarkt
- Afhankelijkheid leveranciers
- Concurrentiepositie
- Marktkansen

Maatschappelijke risico's

- Nieuwe wet- en regelgeving
- Landelijke en lokale politiek
- Belanghebbenden/stakehol-

ders

Overige omgevingsrisico's

- Demografische ontwikkelin-
gen

- Calamiteiten
- Conjuncturele ontwikkelin-

gen

Structuur en cultuur

- Organisatiestructuur
- Taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden
- Leiderschapsstijl
- Vermogen tot veranderen
- Interne communicatie en

samenwerking
- Waarden en normen

Beleid en strategie

- Strategische planning
- Organisatiestrategie
- Strategisch voorraadbeleid
- Maatschappelijk rendement

Planning en control

- Aansluiting doelstellingen
- Budgettering/begroting
- Managementrapportage
- Jaarrekening
- Rapportage WSW
- Rapportage CFV
- Volkshuisvestingsverslag

Personeel

- Kwantiteit personeel
- Kwaliteit personeel
- Integriteit
- Fraude
- Motivatie 
- Reputatie
- Arbeidsomstandigheden

ICT

- Werking infrastructuur
- Toepasbaarheid
- Beveiliging
- Tijdigheid
- Betrouwbaarheid
- Relevantie

Financieel

- Weerstandsvermogen
- Liquiditeit
- Beleggingen
- Rente en herfinanciering
- Deelnemingen/verbindingen
- Boekhoudfraude
- Fiscaliteiten
- Terugverdiencapaciteit
- WSW-borgingsruimte

Operationele kerntaken

- Marktpositie
- Leegstand
- Technische kwaliteit
- Onderhoud/vervanging
- Variatie
- Vernieuwing portefeuille
- Herstructurering/vernieuwing
- Kwaliteit nevendiensten/pro-

ducten
- Product/dienstenontwikkeling
- Projectontwikkeling vastgoed
- Verkopen
- Wanbetalers

Operationeel overig

- Naleving wet- en regelgeving
- Bedrijfstakcode
- Naleving interne beleid en

procedures
- Klantgerichtheid
- Klantcommunicatie
- Imago
- Doelmatigheid
- Kennisdeling
- Projectmanagement (intern)
- Informele samenwerkings-

verbanden
- Formele samenwerkings-

verbanden

Tabel 1: Overzicht van risico’s voor een corporatie die indirect aan fraude zijn gerelateerd
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risico worden vastgesteld en dat specifieke managers verantwoor-
delijk worden voor de uitvoering van beheermaatregelen. Op dit
terrein wordt een actieve toezichthoudende rol van de Raad van
Commissarissen verwacht. In 'Corporatie Governance. Handboek
voor commissarissen en bestuurders' is een overzicht opgenomen
van risico's die een corporatie kan lopen (zie tabel 1). 

In tabel 1 zijn de risico's die (in)direct aan fraude gerelateerd zijn
rood omcirkeld. Deze risico's worden in dit boek verder uitgewerkt.
Het gaat dan om:
• Naleving wet- en regelgeving
• Bedrijfstakcode
• Naleving intern beleid en procedures
• Imago
• Integriteit
• Fraude
• Beveiliging
• Reputatie
• Boekhoudfraude
• Leiderschapsstijl
• Waarden en normen
• Maatschappelijk rendement

2.3 Taken en verantwoordelijkheden bij fraudebestrijding

2.3.1 Raad van Commissarissen
De organisatiestructuur van woningcorporaties heeft consequenties
voor het vormgeven van een goede governancestructuur. Zo ken-
nen woningcorporaties geen Algemene Vergadering van
Aandeelhouders3 die direct toezicht houdt op de interne toezicht-
houder. Wel worden woningcorporaties omgeven door stakehol-
ders zoals bewonersverenigingen, zorginstellingen, gemeenten, de
landelijke politiek, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het
Centraal Fonds Volkshuisvesting. Het ontbreken van aandeelhou-
ders heeft als consequentie dat er geen autonoom mechanisme is
om de kwaliteit van het interne toezicht te waarborgen. De Raad
van Commissarissen (RvC)4 is bij uitstek het orgaan om namens de
maatschappij en de verschillende belanghebbenden de corporatie
'in de gaten te houden'. 

Van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat de raad zijn
toezicht zodanig uitoefent dat de kansen op directiefraude worden
geminimaliseerd. Hiermee kan de Raad van Commissarissen invul-
ling geven aan een zorgvuldige uitoefening van zijn taken en als
sparringpartner fungeren voor de bestuurder. In de praktijk betekent
dit onder andere het vasthouden van de kritische instelling, het
beschikken over een gedegen kennis van de corporatieactiviteiten
en het toezien op de aanwezigheid van een actuele en toereikende
evaluatie van de frauderisico's die de corporatie loopt5. 

2.3.2 Directeur/bestuurder
In de gezaghebbende governancebronnen zijn relevante toezichts-
bepalingen opgenomen, waaruit onder meer blijkt dat de direc-
teur/bestuurder verantwoordelijk is voor onder andere:
- het formuleren en uitvoeren van de strategie;
- het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van

de corporatie;
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en

controlesystemen;

- de naleving van de wet- en regelgeving;
- de naleving van AedesCode (indien lid van Aedes);
- het integer handelen (onafhankelijkheid en belangenverstrenge-

ling);
- de rapportage over het voorgaande aan de Raad van

Commissarissen.

De directeur/bestuurder zorgt ervoor dat in de corporatie een op
de organisatie toegesneden intern prestatie- en risicomanagement-
systeem aanwezig is. Over dit systeem wordt gerapporteerd aan de
Raad van Commissarissen. Daarnaast geeft de directeur/bestuurder
een oordeel over de effectiviteit van dit systeem in het jaarverslag
en de eventuele maatregelen die worden getroffen ter verbetering.
De directeur/bestuurder voert periodiek onderzoek uit (hetzij alleen,
hetzij in samenwerking met andere corporaties) waarin de presta-
ties van de corporatie worden vergeleken met prestaties van soort-
gelijke corporaties. 

Duidelijk is dat de directeur/bestuurder in het kader van corporatie
governance6 verantwoordelijk is voor het risicomanagement 
waaronder de beheersing van de frauderisico's. Maar aangezien 
de directeur/ bestuurder zelf verantwoordelijk is voor de risicoafwe-
gingen en interne controle kan hij deze ook manipuleren7. 

Verkoop huurwoningen/onbehoorlijk bestuur 
Als gevolg van de slechte financiële situatie en een steunaan-
vraag bij het CFV moest een woningcorporatie huurwoningen
verkopen. De corporatie ging in zee met een vastgoedhandelaar
die ineens honderden huurwoningen van de corporatie aan-
kocht. Door omstandigheden werd de termijn verlengd waar-
binnen de huurwoningen leeg opgeleverd dienden te worden.
Doordat de huizenmarkt in deze periode aantrok, stegen de
koopprijzen, waardoor de bemiddelaar een extra voordeel reali-
seerde. Tijdens een informatief onderzoek door VROM bleek
dat de koopovereenkomst enkele ongunstige bepalingen voor de
corporatie bevatte. Verder bleek dat de directeur/bestuurder
ingewonnen advies bij derden negeerde en dat hij de Raad van
Commissarissen niet goed en volledig informeerde. Uiteindelijk
heeft de corporatie door de verlengde termijn miljoenen euro’s
aan opbrengsten gederfd.

In deze casus is niet direct sprake van frauduleus handelen; ogen-
schijnlijk is er niets aan de hand. Het negeren van adviezen en het
niet goed/volledig informeren van de Raad van Commissarissen kan
er echter in bepaalde gevallen toe leiden dat de bestuurder aan-
sprakelijk wordt gesteld in het kader van onbehoorlijk bestuur.

Kees Wevers, Vestia Groep 

“Volkshuisvesting is kapitaalsintensief. Ons hoofd-
product - de woning - is een schaars goed. Het ver-
mogen is maatschappelijk kapitaal. Drie

ingrediënten die vragen om een goede beheersing. Het bestuur
en management zijn verantwoordelijk voor een goede fraude-
preventie. Fraude is bijna altijd de schuld van de manager.
Delegeren is controleren. Iedere medewerker heeft recht op
controle.”
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In dit hoofdstuk worden fraude en de fraudeur in perspectief
geplaatst. Daartoe worden eerst verschillende definities gegeven
van fraude. Vervolgens wordt ingegaan op schending van normen
en een typering van fraudeurs. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met de top vijf van fraude bij woningcorporaties met ter illustratie
daarbij een aantal voorbeelden.

3.1 Wat is fraude?
De term fraude is afgeleid van het Latijnse 'fraus'. De inhoud van
het begrip fraude raakt: list, bedrog, valselijk, arglistig. Fraude,
frauduleus of frauderen zijn woorden die vaak worden gebruikt om
aan te geven dat er iets niet klopt. Zomaar een greep uit de dage-
lijkse berichtgeving in de media: verkiezingsfraude, identiteitsfrau-
de, managementfraude, fraude met uitkeringen, HBO-fraude,
wijnfraude, internetfraude, fraude met paspoorten, verzekerings-
fraude, examenfraude, fraude bij woningcorporaties.

Fraude is een verzamelnaam voor allerlei verwijtbaar, niet toege-
staan of niet gewenst gedrag. Fraude komt ook voor in het volgen-
de door criminologen nog wel eens gebruikte rijtje criminaliteit8,
fraude, misbruik en andere vormen van ongewenst gedrag;
een aflopende reeks dus. Veel vormen van ongewenst gedrag 
worden nogal eens, terecht of onterecht, van het etiket fraude of
frauduleus voorzien. Het begrip fraude is dus een containerbegrip
geworden.

Juridisch bestaat het begrip 'fraude' niet. Dit betekent dat er geen
wettelijke bepaling is die de term fraude beschrijft. Fraude is een
verzamelbegrip van een aantal (strafrechtelijke) bepalingen waarbij
het gaat om vermogensdelicten, bijvoorbeeld: valsheid in geschrif-
te, verduistering, oplichting, niet ambtelijke corruptie en eenvoudi-
ge en bedrieglijke bankbreuk (respectievelijk de artikelen 225;
321/322; 326, 328ter, 340 t/m 344 Wetboek van Strafrecht).

Enkele definities van fraude zijn opgenomen in tabel 2. De defini-
ties gaan alle uit van het schenden van normen door de dader
(onwettig, onrechtmatig, wederrechtelijk). Dat is dan ook de kern
van fraude: er moet sprake zijn van het schenden van regels. Maar
elke schending van een regel of norm betekent (nog) niet per defi-
nitie dat er ook is gefraudeerd. Bij fraude moet er immers ook
sprake zijn van bevoordeling van zichzelf of een ander. Bij fraude
wordt vaak misbruik van vertrouwen gemaakt. 

Voor dit handboek wordt de volgende ruime definitie gehanteerd:
het bevoordelen van zichzelf of een ander middels opzettelijk
wederrechtelijk10 handelen. Een element van fraude is derhalve 
de bevoordeling. Overigens kan ook normschending zonder dat
sprake is van bevoordeling worden aangepakt. Zo is bijvoorbeeld
voor het plegen van valsheid in geschrifte slechts vereist dat het
geschrift dat dient ter bewijs niet overeenstemt met de werkelijk-
heid. Er hoeft dus geen sprake te zijn van bevoordeling voor zich-
zelf of een ander; het opstellen van een vals stuk op zich is al
strafbaar (artikel 225 Wetboek van Strafrecht).

3.2 Wederrechtelijk (onrechtmatig) handelen
In figuur 2 is op een schematische wijze de relatie tussen crimina-
liteit, fraude, misbruik en ongewenst gedrag weergegeven. 

Onrechtmatig handelen betekent handelen in strijd met de vigeren-
de Nederlandse wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving valt
onder 'externe normen' (ook wel overheidsnormen genoemd), zijn-
de de normen die de Nederlandse overheid aan iedere natuurlijke
en rechtspersoon, en dus ook de corporatie, oplegt. Fraude kan op
twee manieren worden gepleegd, namelijk door directe en door
indirecte schending van de externe normen. Bij directe schending
gaat het bijvoorbeeld om de magazijnmeester van de corporatie
die goederen uit het magazijn verduistert. Dit levert schending van

3. Fraude en de fraudeur

Dikke Van Dale
Encyclopedia Britannica

Verordening op de fraudemelding

Richtlijnen Accountantscontrole 240

Handboek Fraudepreventie9

Bedrog bestaande uit vervalsing van administratie of ontduiking van voorschriften.
The deliberate misrepresentation of fact for the purpose of depriving someone of a valuable 
possession.
Het opzettelijk door één of meer personen vervalsen, weglaten, toevoegen of verwijderen van
gegevens teneinde waarden aan een huishouding op onrechtmatige wijze te onttrekken of te
doen toevloeien.
Een opzettelijke handeling door één of meer personen uit de kring van de leiding, de organen
belast met governance, het personeel of derden, waarbij misleiding wordt gebruikt om een
onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen.
Fraude is het vanuit een positie van vertrouwen, macht of invloed, in het kader van enigerlei eco-
nomisch, bestuurlijk of politiek bedrijf op schijnbaar wettelijke wijze deelnemen aan het erkende
economische en/of politieke verkeer met de bedoeling de daarvoor geldende maatschappelijke
spelregels wederrechtelijk te gebruiken voor eigen of andermans gewin.

Bron Omschrijving

Tabel 2: Definities van fraude
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artikel 322 Wetboek van Strafrecht op: verduistering in dienstbe-
trekking. Verduistering in dienstbetrekking wordt zwaarder bestraft
dan verduistering die niet in dienstbetrekking is gepleegd, omdat
de verduistering is gepleegd door misbruik te maken van een ver-
trouwensrelatie. Behalve de directe schending van de strafbepaling
heeft dit handelen ook andere juridische gevolgen. Zo kan in geval
van strafbaar handelen de werknemer bijvoorbeeld op staande voet
ontslagen worden (artikel 7: 678 lid 1 jo. 2 sub d BW). 

Fraude kan ook worden gepleegd door indirecte schending van de
externe normen. In dat geval worden de 'interne normen' geschon-
den. Interne normen bij corporaties zijn bijvoorbeeld statuten,
(arbeids)contracten, administratieve organisatie en interne controle-
maatregelen en handleidingen. Indien een corporatie schade leidt
doordat een werknemer zich niet houdt aan de interne procedures
en de werknemer heeft opzettelijk of bewust roekeloos gehandeld,
dan zijn tevens externe normen geschonden. Zo geldt als externe
norm dat de werknemer zich als een goed werknemer moet gedra-
gen (artikel 7: 611 BW). Voor bestuursleden van corporaties geldt
dat zij behoorlijk moeten besturen (BW 2: 9) en hun taak behoor-
lijk moeten vervullen (BW 2:10). Zo zijn er vele externe normen die
het schenden van interne normen 'bestraffen'. De sanctie hoeft
dus niet per se in het strafrecht te zijn opgenomen; ook in het
civiele, fiscale of publieksrecht kunnen sancties op het schenden
van interne normen opgenomen zijn.

Indien een benadeelde (bijvoorbeeld de werkgever) stelt dat in
strijd met externe normen is gehandeld, moet worden aangetoond
dat normen zijn geschonden. Hierbij geldt de (civielrechtelijke)
bewijsregel 'wie stelt, bewijst'. Voor een indirecte schending is 
vereist dat de benadeelde bewijst dat interne normen bestaan en
dat de dader wist of had moeten weten dat die interne normen
bestonden. Dit betekent dat de corporatie zelf bewust moet zijn
van de interne normen van de eigen organisatie en dat deze 
normen binnen de corporatie goed gecommuniceerd moeten 
worden (bijvoorbeeld via de huiskrant). 

In de Praktische informatie (1) zijn de interne en externe normen
uiteengezet. Voor woningcorporaties geldt naast de algemene 
wetgeving waaraan de corporatie zich moet houden ook nog 
specifieke wetgeving. De aard van de vermoede fraude is daarbij
van belang om te bepalen welke wetgeving van toepassing is. 

De fraudeur kent meerdere gedaanten. Bij een corporatie kan
onderscheid gemaakt worden tussen de fraudeur in de gedaante
van:

• de Raad van Commissarissen;
• de directeur/bestuurder;
• de werknemers;
• iemand die niet bij de corporatie werkzaam is.

Directiefraude
Een klokkenluider (werknemer van een woningcorporatie)
meldde dat een directeur/bestuurder van de corporatie bezig
was met een ondoorzichtige constructie en het voornemen had
een groot geldbedrag op een rekening van een notaris te stor-
ten. Korte tijd later kwam de tweede melding van dezelfde per-
soon: hij zou in opdracht van de directeur/bestuurder een
bedrag van enkele tonnen moeten overmaken op een rekening
van een rechtspersoon die zich bezig hield met projectontwik-
keling. Later bleek dat de directeur/bestuurder bij deze project-
ontwikkelaar betrokken was. De afdeling boekhouding
weigerde dit verzoek van de directeur/bestuurder omdat het
bedrag boven zijn mandaat uitging. Toen de directeur/bestuur-
der vervolgens probeerde een bedrag juist binnen zijn mandaat
betaalbaar te stellen, weigerde de boekhouding ook dit verzoek.
Gezien de ernst van de situatie heeft VROM overleg gevoerd
dat direct leidde tot enkele maatregelen, te weten:
• het aanstellen van een passief extern toezichthouder door de

Minister. Hierdoor konden geen hoge geldbedragen meer
betaalbaar worden gesteld zonder toestemming van deze
toezichthouder;

• het schorsen van de directeur/bestuurder;
• het starten van een financieel onderzoek, gevolgd door een

strafrechtelijk onderzoek.

Tijdens het onderzoek bleken diverse frauduleuze handelingen,
zoals zelfverrijking via onjuiste facturen en onjuist declaratiege-
drag van de directeur/bestuurder. Naar aanleiding van de mal-
versaties is de arbeidsrelatie met de directeur/bestuurder door
de Kantonrechter per direct ontbonden zonder financiële ver-
goeding. De toenmalige voorzitter van de Raad van
Commissarissen is teruggetreden.

Veel fraude kan zich voordoen omdat de gelegenheid zich voor-
doet. Daarnaast zal de 'echte' fraudeur de gelegenheid zelf creë-
ren. Een belangrijk onderscheid is dan ook dat van de fraudeur die
• gebruikmaakt van de gelegenheid;  
• de gelegenheid creëert (intentie).

Of een fraudeur tot actie overgaat, wordt grotendeels bepaald
door gelegenheid en intentie. Het management dat gelegenheden
voor het plegen van fraude creëert, is voor de corporatie een groot
risico, omdat dit management veelal (mede)verantwoordelijk is voor
het opzetten van procedures. Daarentegen zal een derde veelal niet
in staat zijn gelegenheid te creëren, maar frauderen door van
bestaande mogelijkheden gebruik te maken. 

3.3 Gebruikmaken van de gelegenheid

Van directeur tot buitendienstmedewerker, iedereen wordt wel
eens in de verleiding gebracht te frauderen. Oscar Wilde stelde
reeds: “I can resist everything except temptation”11. Alhoewel
Oscar Wilde ook stelde “The only way to get rid of a tempta-

Figuur 2: Schematische weergave relatie criminaliteit, fraude,
misbruik en ongewenst gedrag

Criminaliteit

Fraude

Misbruik

Ongewenst
gedrag
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tion is to yield to it”12, gaat het te ver om te stellen dat ieder-
een voor de verleiding door de knieën zal gaan. Het gezegde 'de
gelegenheid maakt de dief' is hier van toepassing. De organisa-
tie heeft gebreken die de fraudeur heeft opgemerkt en uitbuit.

Bij veel corporaties is er sprake van een gelegenheid om te fraude-
ren. Die gelegenheid kan bijvoorbeeld bestaan uit een procedure die
niet waterdicht is of niet wordt nageleefd; het ontbreken van con-
trole of toezicht; te veel vertrouwen, slordigheid, routinematig wer-
ken, gemakzucht, kritiekloosheid (zie ook de overzichten in de
Praktische informatie).

Er wordt wel eens gesteld dat 90% van alle interne fraude mogelijk
is door de geboden gelegenheid. Opmerkelijk daarbij is dat de gele-
genheid zich soms al jaren voordoet, maar de fraude pas later wordt
gepleegd. De fraudeur ziet kennelijk niet van het begin af aan aan-
leiding misbruik te maken van die gelegenheid. De gemiddelde
werknemer of manager zal doorgaans ook niet op zoek zijn naar
mogelijkheden om te frauderen. Het zijn echter vaak andere oorza-
ken die de fraudeur aanzetten tot zijn daden. Sociale omstandighe-
den (gokverslaving, te duur leven, relatieproblemen, 
et cetera) vormen de belangrijkste oorzaak.

De fraudeur die gebruik maakt van de gelegenheid is voor de 
corporatie de meest 'gevaarlijke', omdat de gelegenheid en de frau-
deur al langere tijd in de organisatie aanwezig zijn. Wanneer de
gelegenheid tot frauderen al langere tijd in de organisatie 
aanwezig is, kunnen mensen die reeds jarenlang bij de corporatie
werken in de verleiding worden gebracht zodra zij deze mogelijkhe-
den zien. Op het moment dat de werknemer redenen heeft 
(bijvoorbeeld gepasseerd zijn voor promotie), kan de verleiding te
groot worden en kan dit een reden (motief) zijn de door hem/haar
geconstateerde zwakte uit te buiten.

Een bekend voorbeeld is de fraude met parkeergelden die zich 
enige jaren geleden voordeed bij een grote Nederlandse gemeente.
In beginsel waren de parkeerwachters niet uit op het plegen van
fraude. Deze ambtenaren hebben de verleiding uiteindelijk niet
meer kunnen weerstaan, omdat de organisatie kennelijk nooit iets
deed met de verschillen tussen de opgehaalde parkeergelden en 
de registratie van de metergelden. De fraude kwam uit toen de
ambtenaren op heterdaad werden betrapt bij het overladen van
geldzakken vol kleingeld in hun eigen auto. 

3.4 Creëren van gelegenheid
Het 'creëren van gelegenheid' is een vorm van fraude die moeilijk
bestreden kan worden, omdat de fraudeur de gelegenheid creëert
door het (administratieve) systeem (procedures et cetera) te manipu-
leren. Hij bedenkt een constructie om vervolgens de corporatie te
benadelen en zichzelf of een ander te bevoordelen.

In gevallen dat eerst de gelegenheid voor het plegen van fraude
moet worden gecreëerd, is er in feite sprake van een grondige voor-
bereiding. De boekhouder die een tweede bankrekening opent, de
tekeningsbevoegdheid verandert en een aparte grootboekrekening
opent, heeft vermoedelijk goed nagedacht over zijn voorgenomen
fraude. In dat geval richt de fraudeur zich niet primair op de daad
(het onttrekken van geld of goederen) maar ook op het manipule-
ren of verwijderen van de sporen die de daad achterlaat.

Of en wanneer de fraude ontdekt wordt, is afhankelijk van de wij-
ze waarop geld en goederen aan de corporatie worden onttrokken
en de wijze waarop de corporatie haar risicomanagement heeft
opgezet. De fraude zal in de regel sneller geconstateerd worden als
sprake is van een fraudeur die een 'korte klap' wil maken.
Bijvoorbeeld als de fraudeur in korte tijd grote sommen geld uit de
corporatie haalt. Het verlies aan liquiditeit is dan het signaal. Het
komt echter vaker voor dat de fraudeur over een langere periode
kleinere bedragen wegsluist, zodat dit in beginsel niet opvalt of
ontdekt wordt. Deze fraudes worden meestal bij toeval ontdekt.
Bijvoorbeeld als de fraudeur van werkplek verandert, of als zijn
werk wordt overgenomen tijdens ziekte of vakantie, omdat hij dan
(vaak) niet meer in staat is de manipulatie voort te zetten.

Bij een fraudeur die de gelegenheid creëert, kan het bijvoorbeeld
gaan om een medewerker buitendienst die overbodige werkzaam-
heden laat uitvoeren. De medewerker merkt overbodige reparaties
als noodzakelijk aan en laat deze uitvoeren door een bevriende
aannemer. Het vaststellen dat een reparatie onnodig is, is eigenlijk
alleen voorafgaand aan de reparatie mogelijk. Door onnodig en
daardoor te veel of te vroeg reparaties te laten uitvoeren, wordt de
bevriende relatie bevoordeeld ten koste van de woningcorporatie. 

3.5 Fraude bij woningcorporaties
Ten behoeve van de totstandkoming van dit handboek zijn voor
woningcorporaties frauderisico's geïnventariseerd (zie ook de
Praktische informatie). Hierna volgen enkele voorbeelden van deze
frauderisico's.

Valse facturen - steekpenningen
Binnen een woningcorporatie bestonden diverse signalen voor
onregelmatigheden. Zo zouden er woningen met voorrang wor-
den toegewezen aan medewerkers en familie van medewerkers,
de directeur zou veelvuldig buitenlandse studiereizen maken en
er zouden fiscale onregelmatigheden plaats vinden. Na een
directiewisseling werd een informatief onderzoek ingesteld naar
het reilen en zeilen van de corporatie waarbij integriteit een
belangrijk aandachtspunt was. De uitkomsten van het onder-
zoek bevestigden de eerdere signalen dat de integriteit van de
directeur en van de organisatie ernstig ter discussie gesteld
moest worden.
Het door de nieuwe directeur opgestelde integriteitsbeleid
bevatte onder meer de mogelijkheid onregelmatigheden bij de
directie te melden. Dat gold zowel voor de eigen personeelsle-
den als voor de externe partijen, waaronder leveranciers van de
corporatie. Verschillende (onder)aannemers en werknemers
maakten hiervan gebruik. Na onderzoek van deze meldingen
bleek dat medewerkers van de corporatie, waaronder de voor-
malig directeur, betrokken waren bij de onregelmatigheden en
fraude. De voormalig directeur was daarin de spin in het web.
Hij regelde alles en/of kon iets regelen. Ook enkele bestuursle-
den bleken betrokken te zijn bij onregelmatigheden. Op kosten
van de corporatie hadden er privé-verbouwingen plaats gevon-
den en waren er materialen voor privë gebruik geleverd. Verder
bleek dat de huisaannemer van de corporatie waarmee al vele
jaren de voornaamste aanbestedingen werden gedaan, en de
voormalige directeur een zeer goede relatie hadden. Deze aan-
nemer had een vakantiewoning van zijn “vriend”ingrijpend ver-
bouwd. De rekening ging naar de corporatie met een
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onopvallende omschrijving.  Doordat naast de directeur ook een
deel van het bestuur betrokken was bij de vermeende fraude,
heeft het Ministerie ingegrepen en een organisatorische,en
bestuurlijke reorganisatie afgedwongen. De uitkomst was dat
een volledig nieuwe Raad van Commissarissen is aangetreden
en dat de nieuwe directeur tevens bestuurder werd. 

Belangenverstrengeling - steekpenningen
Bij een onderzoek naar vermeende corruptie binnen een
woningcorporatie kwam aan het licht dat een betonbedrijf heel
veel werkzaamheden mocht uitvoeren voor de woningcorporatie
en dat vrijwel in alle gevallen deze werkzaamheden door tus-
senkomst van het hoofd Technische Dienst waren verstrekt.
Uiteindelijk bleek het hoofd Technische Dienst de budgetten
van zijn werkgever door te spelen aan het betonbedrijf. Het
betonbedrijf schreef vervolgens lager in op de werken, met de
wetenschap dat het werk aan het betonbedrijf gegund zou wor-
den en dat er geen concurrentie zou worden toegelaten. De
woningcorporatie kreeg geen argwaan doordat het bedrijf tel-
kens iets lager inschreef dan het beschikbare budget. In ruil
voor het doorspelen van budgetinformatie werd het hoofd
Technische Dienst beloond door het betonbedrijf. Het betonbe-
drijf verstrekte opdrachten aan de eenmanszaak van het hoofd
Technische Dienst: een bouwtechnisch adviesbureau. Het
betonbedrijf bevestigde dat slechts in hooguit 10 tot 20% van
de verstrekte opdrachten sprake was van echt advieswerk. In de
papierversnipperaar van het hoofd Technische Dienst werden
bescheiden aangetroffen, waarop van het betonbedrijf ontvan-
gen bedragen waren verbonden aan opdrachten van de woning-
corporatie aan het betonbedrijf. Het voormalig hoofd
Technische Dienst is tot een vrijheidsstraf veroordeeld en het
betonbedrijf kreeg een boete. 

Verkoop huurwoningen
Een van de doelstellingen van een woningcorporatie is de ver-
koop van huurwoningen om de opbrengst daarvan te herin-
vesteren in volkshuisvesting. Veelal verkoopt de corporatie de
huurwoningen voor een vast bedrag aan een belegger.
Normaliter worden huurwoningen als eerste aan de zittende
huurder verkocht. Uit onderzoek is gebleken dat indien de
huurder niet wil of kan kopen en aangeeft elders een nieuwe
huurwoning te willen betrekken, de leegkomende huurwoning
verkocht wordt onder de marktprijs. De woning wordt in som-
mige gevallen tijdelijk op naam gezet van een werknemer van
de corporatie of de belegger. Op het moment dat de woning
daadwerkelijk leegkomt, wordt deze via een a-b-c constructie
verkocht aan een derde voor een marktconforme prijs. Hierdoor
ontvangt de werknemer van de corporatie of belegger het (veel-
al voordelige) verschil. Deze verkoopwinst is fiscaal onbelast.

Verkoop huurwoningen
In het bestuur van een woningcorporatie zaten twee nieuwe
leden die tevens op de vastgoedmarkt actief waren. De corpora-
tie moest tientallen huurwoningen verkopen om haar financiële
positie te verbeteren. In het bestuur werd door de nieuwe leden
voorgesteld de betreffende complexen huurwoningen te ver-
kopen aan een belegger, terwijl afgesproken was dat deze
woningen nog een tijd als huurwoning beschikbaar zouden blij-
ven. Feitelijk waren de woningen echter reeds voor dit inge-
diende voorstel, via een stroman, twee maal doorverkocht aan
een belegger die de woningen uitpondde. De tussentijds gerea-
liseerde winst van circa € 700.000 werd tussen de twee
bestuursleden en de stroman verdeeld.
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De ontwikkeling van het fraudevraagstuk heeft veel bedrijven en
organisaties tot het inzicht gebracht fraude als een 'regulier'
bedrijfsrisico te beschouwen. Dit is een ontwikkeling die de afge-
lopen jaren een forse impuls heeft gekregen door wet- en regel-
geving (Sarbanes Oxley, VS) alsook door gedragscodes (Tabaksblat).
Uit diverse onderzoeken blijkt dat voor frauduleus handelen meer-
dere oorzaken zijn aan te wijzen, waarbij de verschillende oorzaken
elkaar kunnen versterken en er vaak sprake is van een optelsom
van oorzaken. De oorzaken lijken op zich niet ernstig, verklaarbaar
en gemakkelijk te repareren. Veelal cumuleren diverse oorzaken
zich echter gedurende langere tijd tot een (meer) risicovolle situa-
tie. De directeur/bestuurder en de Raad van Commissarissen heb-
ben daarbij steeds meer behoefte aan inzicht in de integriteit van
de medewerkers en de (fraude)risico's binnen hun organisatie.

Yvonne Hoogeveen, Ons Huis
“Voorkomen is beter dan genezen”

Stelling: Van alle werknemers is 5% eerlijk, 5% oneerlijk en
voor de overige 90% hangt dit af van de omstandigheden.

In de huidige maatschappij moeten toezichthouders, de directie en
het management aantonen dat hun organisatie integer is en dat
een op de organisatie toegesneden risicomanagementsysteem aan-
wezig is. Daarnaast dient een vergelijking met andere corporaties
te worden gemaakt. Populair gezegd: het is niet alleen tell me en
show me, maar ook prove me. Via een frauderisicoanalyse (para-
graaf 4.1) en het toepassen/implementeren van integriteitsbeleid
(paragraaf 4.2) kan hieraan tegemoet worden gekomen. In dit
hoofdstuk worden deze preventieve instrumenten voor de aanpak
van fraude behandeld. 

4.1 Frauderisicoanalyse

4.1.1 Stappenplan
In ondernemingsplannen besteden corporaties aandacht aan de
ingezette strategie en de daaraan verbonden risico's. Deze strategie
kan veelal als uitgangspunt dienen voor het (strategische) risico-
managementplan. Preventie van fraude steunt op een drietal pilaren,
namelijk: risicomanagement, detectie en bewustwording, stimuleren
en waarborgen. Een geïntegreerd risicomanagementsysteem kan via

4. Fraudepreventie

Managementstijl
Managementrichting 

Machtsverdeling

Beleid en regels
Beloningssysteem
Interne relaties
Bestuurders-karakteristiek

Interne communicatie

Sfeer/relaties

Autocratisch

Laag vertrouwen

Machtgedreven

Gecentraliseerd, gereserveerd   

voor top van het management

Rigide en niet flexibel, sterk bewakend

Bestraffend

Sterk competitief, vijandig

Snelle jongen, opschepper, egoïstisch, door-

drijver, ongevoelig, angstaanjagend, onzorg-

vuldig, gokker, impulsief, gierig, op grote

aantallen en bezit ingesteld, winstgericht,

ijdel, bombastisch, sterk emotioneel, partijdig,

beter doen voorkomen dan ze zijn

Formeel, stijf, gewichtig, bevooroordeeld,

dubbelzinnig

Vijandig, agressief, rivaliserend

Participerend

Hoog vertrouwen

Resultaatgedreven

Gedecentraliseerd, verspreid over niveaus,

gedelegeerd

Redelijk, fair, handhavend 

Fair gestuurd

Bekrachtigend

Vriendelijk, competitief, ondersteunend

Professioneel, besluitvaardig, gerespecteerd

door gelijken, overwogen risiconemer, attent,

genereus met persoonlijke tijd en geld, men-

sen-, producten- en marktgeoriënteerd,

opbouwer, zelfvertrouwen, beheerst, rustig,

overwogen, evenwichtig karakter, eerlijk,

weten wie ze zijn, wat ze zijn en waar ze

heen gaan

Informeel, duidelijk, vriendelijk, open, onbe-

vooroordeeld, openhartig

Coöperatief, vriendschappelijk, vertrouwend

Tabel 3: Hoog/laag potentieel frauderisico

Factoren Hoog potentieel frauderisico Laag potentieel frauderisico

 



18 Corporatie Governance. Fraude

onderstaande drie stappen worden geïmplementeerd en nageleefd:
Stap 1 Effectieve fraudecontrolestrategie
Stap 2 Frauderisicoanalyse
Stap 3 Fraudebewustzijnprogramma (integriteitsbeleid)

In het strategische risicomanagementplan beschrijft een corporatie
welke inherente en specifieke risico's voor de organisatie gelden
(factoren). Op basis hiervan kan een effectieve fraudecontrole-
strategie worden bepaald, die als uitgangspunt dient voor de 
frauderisicoanalyse. Na de frauderisicoanalyse dient fraudebewust-
wording te worden gestimuleerd en gewaarborgd. 

4.1.2 Frauderisico's
In hoeverre geïnventariseerde inherente en specifieke risico's tot
frauderisico's kunnen leiden, is volgens de Richtlijnen voor de
Accountantscontrole onder andere afhankelijk van de volgende 
factoren13:
• Druk. Vanuit de organisatie kan druk worden opgelegd die tot

fraude kan leiden. Het gaat hierbij niet alleen om geld, ook
prestige en de privé-situatie kunnen druk veroorzaken. Er zijn
diverse factoren aan te wijzen die drukverhogend kunnen wer-
ken en daarmee een verhoogd frauderisico voor een organisatie
veroorzaken.

• Gelegenheid. Voor de organisatie zal het voorkómen van het
frauderisico zich met name op het punt 'gelegenheid' concen-
treren. Via beheersmaatregelen kan de factor 'gelegenheid'
worden beïnvloed.

• Rationalisatie. Goed voorbeeldgedrag ('the tone at the top')
vanuit de leiding en het bestuur is essentieel, zodat intern geen
voedingsbodem voor rationalisatie kan ontstaan.

Druk en rationalisatie zijn factoren die afhankelijk zijn van de frau-
deur en van zijn/haar persoonlijke situatie. Druk en rationalisatie
zijn derhalve minder beïnvloedbaar door de corporatie dan de gele-
genheid. Dat betekent overigens niet dat de corporatie geen aan-
dacht voor deze factoren dient te hebben. Ten aanzien van de
gelegenheid (zie ook hoofdstuk 3) spelen diverse aspecten een rol
bij de risico-inschatting voor fraude-incidenten. Bijvoorbeeld:
• Het vertrouwen dat medewerkers in elkaar hebben en de hou-

ding ten aanzien van het controleren van eigen collega's;
• De feitelijke grondigheid van de uitgevoerde controlemaatrege-

len (naast opzet, bestaan en werking ervan). De kwaliteit van de
werking van controlemaatregelen kan soms beter worden inge-
schat op basis van afwijkingen die intern zijn geconstateerd dan
de conclusie dat ‘een deelwaarneming geen afwijkingen ople-
vert’;

• De mate waarin de administratieve organisatie en interne con-
trolemaatregelen zijn gestandaardiseerd.

4.1.3 Analyse
De frauderisicoanalyse bij corporaties zal in ieder geval de volgende
werkzaamheden moeten bevatten:
• inventarisatie normen14;
• inventarisatie potentiële risico's;
• analyse potentiële risico's;
• inventarisatie beheersmaatregelen met betrekking tot (potentië-

le) risico's15;
• toetsen van de werking van de beheersmaatregelen.

Het in kaart brengen van de risico's kan er schematisch als volgt uit
zien (zie figuur 3). Aangezien bevoordeling een bestanddeel van
fraude vormt, heeft fraude telkens een financieel effect. Daarnaast
kan fraude ook gevolgen hebben voor het imago, de cultuur, het
onderling vertrouwen, et cetera; deze zijn in onderstaande figuur
aangeduid als bedrijfsvoeringgevolgen. 

Het fraude-incident wordt altijd door een fraudehandeling vooraf-
gegaan. Deze fraudehandelingen kunnen in de volgende drie cate-
gorieën worden onderverdeeld:
• waarden onttrekken en vervolgens informatie wijzigen teneinde

onttrekking te maskeren;
• informatie wijzigen om vervolgens waarden te kunnen onttrek-

ken;
• informatie wijzigen teneinde cijfers te beïnvloeden (de gewijzig-

de cijfers kunnen tot bevoordeling leiden).

De primaire aanwijzing voor mogelijke frauduleuze transacties is de
handelwijze en niet de mutatiestroom (indicator). Afwijkingen in
een mutatiestroom kunnen een aanwijzing zijn voor onregelmatig-
heden. Teneinde potentiële risico's te kunnen herkennen, dient
inzicht te bestaan in fraudefactoren en fraude-indicatoren die een
rol spelen bij het ontstaan en constateren van fraude-incidenten16. 

4.1.4 Implementeren en naleven controls
Via de toegespitste frauderisicoanalyse kan de corporatie worden
geïnformeerd over de aanwezige frauderisico's en of extra admi-
nistratief-organisatorische en interne controlemaatregelen nood-
zakelijk zijn. Ten aanzien van de implementatie van maatregelen
dient de corporatie een eigen afweging te maken van de kosten en
de baten die met de invoering zijn gemoeid. Vervolgens kan een
zichtbaar onderbouwde keuze gemaakt worden voor het al dan
niet doorvoeren van aanvullende beheersmaatregelen. 

Om de actualiteit van de frauderisicoanalyse te garanderen, is het
van belang dat de frauderisicoanalyse periodiek (in ieder geval jaar-
lijks) zichtbaar wordt geactualiseerd. Het is tevens gewenst door

Figuur 3: Frauderisicokaart corporaties
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middel van interne controles specifieke nalevingscontroles uit te
voeren, gericht op het zichtbaar vaststellen van de toereikende
beheersing van de frauderisico's in de praktijk. Hiervoor kan bij-
voorbeeld een systeem worden gehanteerd waarbij roulerend
bepaalde onderdelen worden getoetst. Daarnaast is het van 
belang om de interne informatievoorziening rondom de fraude-
risicoanalyse en de controle op de naleving in te passen in de regu-
liere planning & controlcyclus binnen de corporatie (inclusief de
informatievoorziening aan en door de Raad van Commissarissen). 

De frauderisicoanalyse dient als concept maar ook inhoudelijk geen
eenmalige bestemming te hebben. Na de analyse dient fraude-
bewustwording gestimuleerd en gewaarborgd te worden. Het
instrument (de inventarisatie) dient ten dienste te staan van risico-
management en interne beheersing van fraude- en integriteitsrisi-
co's. Het gaat naast frauderisico's ook om aandacht voor
integriteit; het gaat dus niet alleen om de harde maar ook om de
zachte controls. Het control proces kan schematisch als volgt wor-
den weergegeven: (zie figuur 4.)

Het management (de directie) van de corporatie speelt een cruciale
rol in het waarborgen en stimuleren van de bewustwording van het
control proces. Het management kan dit proces beheersen met de
zogenoemde Plan, Do, Check, Act-cirkel. 

4.2 Integriteitsbeleid
Integriteitsbeleid moet passen binnen een breder kader van cultuur,
personeel en planning & organisatie (zie figuur 5).

4.2.1 Integriteit: van compliance naar normconform gedrag
Integriteit is een breed aanvaard, maar lastig te omschrijven begrip.
De reikwijdte van het begrip integriteit ligt tussen twee uitersten,
te weten:
• concreet gedrag en resultaten; en 
• de bedoelingen van het gedrag en de normen waarop het

gedrag is gebaseerd. 

Integriteit raakt de vraag of medewerkers handelen in overeen-
stemming met de wetten en regels (compliance) en de vraag of
medewerkers handelen volgens de geest en de bedoelingen van 
de wet- en regelgeving en in het belang van de organisatie (norm-
conform). 

Directeur/bestuurders en Raden van Commissarissen van corpora-
ties zijn zich in toenemende mate bewust van het belang van een
integere organisatie. Het voorkomen van financiële en emotionele
schade, het beschermen van de reputatie van de corporatie en het
behoud van het vertrouwen van stakeholders, zijn belangrijke
motieven om aan integriteit te werken en de continuïteit van een
corporatie te waarborgen. De organisatie dient dusdanig ingericht
te zijn dat een systeem ontstaat waarmee integer gedrag van
medewerkers wordt gewaarborgd. Onderstaande zes stappen
(figuur 6) kunnen worden gezet om de integriteit in de corporatie
te waarborgen. 
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Figuur 4: Het control proces
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- Ontbreken standaarden voor integer gedrag
- Houding en attitude personeel

- Onvoldoende functiescheiding en andere interne
controlemaatregelen in (financiële) processen

- Onvoldoende toezicht (door management)
- Ontbreken sanctiebeleid
- Onvoldoende communicatie inzake integriteit
- Ontbreken standaarden voor integer gedrag

Integriteit 

Fraude

BeheersmaatregelenRisico’s Oorzaken risico's

Tabel 4: Overzicht met aandachtspunten rondom fraude en integriteit en de hieraan gekoppelde mogelijke specifieke risico's en
beheersmaatregelen. Ontleend aan het 'Handboek Corporatie Governance'. Handboek voor commissarissen en bestuurders.
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Een gezamenlijk gedeelde visie op integriteit is de basis van het 
integriteitsbeleid en de integriteitsaanpak van een organisatie.
Integriteitsmanagement begint vervolgens bij de bewustwording
van het belang van integriteit bij het management van een organi-
satie. In onze huidige maatschappij moeten toezichthouders, de
directie en het management aantonen dat hun corporatie integer is. 

Het management is verantwoordelijk voor het bepalen en formule-
ren van het beleid dat vorm en inhoud geeft aan integriteit. De
vorm en inhoud van het integriteitsbeleid zijn afhankelijk van de
visie van de corporatie op integriteit, de doelstellingen en ambities
ten aanzien van integriteit en de behoeften en verwachtingen 
van de in- en externe stakeholders. Ten slotte zijn draagvlak en
bewustzijn binnen een corporatie belangrijke voorwaarden voor
een effectieve uitvoering van het integriteitsbeleid. 

Dick Hitzert, Union

“Fraude bij een corporatie schaadt het imago van de
gehele bedrijfstak. Het is dus van belang de kans op
fraude zoveel mogelijk te verkleinen. Het credo

'voorkomen is beter dan genezen' is volop van toepassing.
Naast het goed inrichten van de organisatie (AO/IC) waardoor
fraude zoveel mogelijk wordt voorkomen, is vooral het creëren
van de goede bedrijfscultuur, met aandacht voor integriteits-
vraagstukken, van belang. Union is van mening dat het hand-
boek Corporatie Governance Fraude een bijdrage levert aan
beide doelstellingen.”

4.2.2 Visie op integriteit
Veelal wordt om gewenst gedrag af te dwingen een basis gelegd
van wetten en regels. Zo wordt er aan integriteit gewerkt door
overwegend juridische kaders te scheppen en wordt minder tijd
besteed aan de cultuur van de corporatie. Het is echter van belang
om naast het aanbrengen van een juridische basis (de kaders), de
organisatie zover te ontwikkelen dat integriteit ook wordt gewaar-
borgd in het beleid, in planning & control, in personeel & sturing
en uiteindelijk in de cultuur: ‘de controls van integriteit’. Deze 
controls kunnen worden onderverdeeld in harde controls (kaders
en planning & control) en zachte controls (personeel & sturing en
cultuur). 

De essentie van integriteit is dat het veel meer is dan de naleving
van wetten en regels en dat integer gedrag het meest duurzaam
wordt gewaarborgd als medewerkers zich de normen van een 
corporatie eigen hebben gemaakt. De corporatie die de normen
achter de wet- en regelgeving in kaart brengt en met haar mede-
werkers deelt, geeft medewerkers een instrument in handen om
hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

De verantwoordelijkheid voor integriteit strekt zich niet alleen uit
over het individueel handelen van medewerkers, maar ook over 
de mate waarin de organisatie waarborgen voor integer gedrag
biedt en voor de medewerkers de gelegenheid schept om hun Figuur 6: Stappen voor het borgen van integriteit

Figuur 5: Van veel voorkomende praktijk naar gewenste situatie
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verantwoordelijkheid te kunnen nemen. De corporatie moet op
diverse gebieden waarborgen bevatten om integer gedrag van haar
medewerkers mogelijk te maken. In figuur 5 is dit schematisch
samengevat.

4.2.3 Integriteitsmanagement
Integriteit is meer dan de naleving van wetten en regels. Integriteit
richt zich op meerdere aspecten van de organisatie. In de kern
wordt integriteit het best gewaarborgd als het management van de
corporatie draagvlak weet te scheppen voor de waarden en nor-
men binnen de organisatie (integriteit van de corporatie). Dat bete-
kent dat integriteit moet beklijven, zowel op het niveau van wet-
en regelgeving, als van de interne organisatie, van het personeel 
en in de cultuur van de onderneming. Uiteindelijk gaat het bij
integriteit om normconform gedrag. Duidelijke normen zijn derhal-

ve van belang. Hierbij spelen zowel formele regels als gedrags- en
fatsoensnormen een rol. 

Ten aanzien van integriteitsmanagement gaat het adagium “If it's
legal, it's ethical” niet op. Het belang van integriteit voor - onder
meer - aanbestedende partijen zoals woningcorporaties werd in de
parlementaire enquêtecommissie bouwfraude nog eens benadrukt.
“De structuur van het beleid is vaak beschreven in een beleidsplan
en/of in gedragsregels. (…) Onder de structurele maatregelen ten
aanzien van integriteit kunnen onder andere worden verstaan: 
procedures voor functiescheiding, aanwijzen van kwetsbare func-
ties, instellen van een vertrouwenspersoon, meldingstraject van 
vermoedens van integriteitschendingen, de afhandeling van de
meldingen, regels met betrekking tot omgangsvormen bij contac-
ten met marktpartijen.”

De vertrouwenspersoon vervult een klankbordfunctie en een 
meldfunctie. De klankbordfunctie houdt in dat de vertrouwens-
persoon advies geeft aan werknemers die te maken hebben met
onethisch gedrag. De meldfunctie betekent dat werknemers die
schendingen niet willen melden aan hun direct leidinggevende, dit
bij een vertrouwenspersoon kunnen melden. Een effectieve inrich-
ting van de functie van vertrouwenspersoon integriteit betekent
dat de functie onafhankelijk, vertrouwelijk, laagdrempelig en objec-
tief ingericht moet zijn binnen de organisatie. De onderstaande
figuur maakt dit duidelijk:

4.2.4 Integer gedrag waarborgen
Het afwijken van gestelde normen leidt niet telkens tot fraude.
Maar het bewust afwijken van gestelde (interne) normen kan de
cultuur negatief beïnvloeden, waardoor omstandigheden voor 
fraude worden gestimuleerd. 

Woningtoewijzing
Een woningcorporatie is een sterk voorstander van een transpa-
rante woningmarkt. De woningcorporatie heeft intern beleid
dat alle vrijkomende woningen via advertenties in de woon-
krant worden aangeboden en dat de toewijzing van woningen
aan huurders plaatsvindt conform de hiervoor geldende criteria.
Dit interne beleid is veelvuldig en helder gecommuniceerd.
Het beleid heeft onder meer als gevolg dat verhuurmedewer-
kers geen invloed meer kunnen uitoefenen op wie, waar in de
wijk een woning toegewezen krijgt. Een verhuurmedewerker
van de corporatie heeft in afwijking van het interne beleid
woningen toegewezen buiten de woonkrant om. De verant-
woording van de toewijzing werd achteraf valselijk opgemaakt
en in overeenstemming met het interne beleid gebracht.

Integer gedrag kan duurzaam worden gewaarborgd als medewer-
kers zich de normen eigen hebben gemaakt. Hiertoe dient duide-
lijkheid verschaft te worden over de normen achter de wet- en
regelgeving. Met andere woorden: de normen moeten geëxplici-
teerd worden. Indien de beschreven regels niet uniform zijn en/of
normen niet zijn beschreven, ontstaat onduidelijkheid over de norm
en kan normafwijkend gedrag ontstaan.

4.2.5 Praktische zaken rondom integriteit en fraude

Aantasting van vertrouwen
Zodra een corporatie te maken krijgt met fraude is er naast juridi-
sche effecten ook sprake van psychologische effecten. De organisa-
tie zal het zelfhelend vermogen moeten aanspreken om de
gevolgen van fraude te beperken. Vaak is fraude gebaseerd op 
misbruik van vertrouwen. Collega's vertrouwden de fraudeur,
waardoor deze ruimte kreeg voor zijn handelingen. Zodra dit is
vastgesteld, moet worden voorkomen dat de andere collega's
elkaar met wantrouwen benaderen. Om te voorkomen dat afdelin-
gen aan wantrouwen ten onder gaan, zijn openheid en transparan-
tie in de communicatie van groot belang. Het opstellen van een
gedragscode kan een corporatie helpen te voorkomen dat wan-
trouwen de overhand krijgt. In de gedragscode worden de do's
and don'ts binnen een organisatie opgenomen.

Zwakheden organisatie
De organisatie zal haar eigen zwakheden moeten verbeteren.
Voorkómen moet worden dat fraudeurs misbruik maken van de
corporatie, hoewel dit nooit uitgesloten kan worden. Daarnaast
moeten de procedures gecontroleerd worden. Waren deze juist,
maar werden deze niet nageleefd, of waren ze niet juist? Kortom:
waarom faalden de administratieve organisatie en de interne 
controlemaatregelen? Deze vraag is ook voor de verzekeraar van
belang. Deze keert namelijk (meestal) niet uit als eerdere constate-
ringen door de accountant van gebreken in de administratie orga-
nisatie en interne controlemaatregelen in de organisatie niet
hebben geleid tot verbeteringen.Figuur 7: Integriteitsmanagement

Meldingsprocedure

Communicatie 
organisatie

Verantwoording

Taken, bevoegdheden
verantwoordelijkheden

Bestuurlijke
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Contactpersoon
Het kan raadzaam zijn om binnen de corporatie een contactper-
soon in te stellen. Deze dient als aanspreekpunt voor klokkenlui-
ders, maar ook als aanspreekpunt voor het management in geval
van verdenking van fraude. Dit centraal aanspreekpunt zorgt voor
de afhandeling van fraudemeldingen en kan op grond van ervaring
bepalen wat de beste aanpak van de melding is (eigen onderzoek,
extern onderzoek, aangifte). Een aandachtspunt hierbij is de positie
van de klokkenluider. In tegenstelling tot medewerkers van de 
corporatie is voor rijksambtenaren de positie van klokkenluiders
geregeld in de ‘Regeling procedure inzake het omgaan met een
vermoeden van een misstand’. Het regelen van de positie van klok-
kenluiders verdient aanbeveling. 

Waar kan de melder heen met zijn signaal, buiten de
corporatie?
Primair is het van belang dat de melder zijn verhaal/signaal
kwijt kan, dat er naar hem/haar wordt geluisterd en dat duide-
lijk is wat met het signaal wordt gedaan. Vaak weten personen
die wetenschap hebben van een onregelmatigheid met betrek-
king tot een integriteitskwestie, belangenverstrengeling en/of
vermeende fraude binnen een woningcorporatie niet hoe zij
daarmee om moeten gaan. Hieronder volgen een aantal richt-
lijnen.

1. In eerste instantie is het raadzaam het signaal te delen met
een vertrouwenspersoon binnen de woningcorporatie. Daarnaast
is het van belang dat het Ministerie van VROM wordt geïnfor-
meerd over een signaal van vermeende fraude. Hiervoor kan de
melder terecht bij de afdeling Informatie en Analyse (I&A) van
de VROM-Inlichtingen- en Opsporingsdienst (VROM-IOD,
telefoon 070-339 38 20). De VROM IOD doet reeds jaren
onderzoek naar vermeende  fraude, integriteit en belangenver-
strengeling bij woningcorporaties.  

2. Als een signaal bij de VROM-IOD binnenkomt, wordt
contact gezocht met de melder. In een gesprek wordt gekeken
naar de aard en omvang van het signaal. Vervolgens wordt
beoordeeld hoe hard het signaal is en wat daarmee kan worden
gedaan. Zonodig wordt, desgevraagd, meteen een getuigen-
verklaring opgenomen. 

3. Daarna wordt een informatief onderzoek ingesteld.
Afhankelijk van de bevindingen van dit onderzoek kan de
fraude verder strafrechtelijk worden opgepakt. Hierover vindt
overleg plaats met het Openbaar Ministerie. 

4. In alle gevallen wordt ook de Directie Stad & Regio (S&R)
van VROM geïnformeerd, zodat een en ander zonodig bestuur-
lijk kan worden afgedaan. S&R is verantwoordelijk voor het
toezicht op woningcorporaties. Indien sprake is van grote finan-
ciële risico's wordt ook het Centraal Fonds Volkshuisvesting
geïnformeerd. 

5. Indien een melder anoniem wil blijven, kan de melding
worden gedaan via de Criminele Inlichtingeneenheid van de
VROM-IOD, dan wel bij het meldpunt Anoniem, waarmee de
VROM-IOD samenwerkt. Ook dan wordt een signaal opgepakt
zoals hiervoor omschreven. 

6. Er vindt altijd terugkoppeling plaats naar de melder.

4.2.6 Integriteitsdilemma's
Hieronder staan enkele mogelijke integriteitsdilemma’s weerge-
geven, met daarbij mogelijke gedragstatements van de corporatie.

Relatie organisatie - samenleving
Mogelijke integriteitsdilemma's:
• U bent medewerker AO/IC bij een woningcorporatie. Tijdens

een barbecue hoort u van een kennis, die bij een accountants-
kantoor werkt, dat het niet goed gaat met verwarmings-
installatiebedrijf Koudstra. U weet dat voor een complex van uw
corporatie een offertetraject loopt voor een onderhoudscon-
tract. Koudstra is één van de kanshebbers. Wat doet u?

• U bent te gast op een viering van het vijfjarig bestaan van de
regionale woonruimteverdeler. U merkt dat één van uw collega-
managers een groepje aanwezigen vertelt over een project. Het
project is mislukt vanwege politiek gekrakeel tussen uw corpo-
ratie en met naam en toenaam genoemde gemeenteraadsleden.
Wat vindt u?

Mogelijke gedragstatements van de corporatie:
• Wij schamen ons niet voor zaken en projecten die minder 

succesvol zijn.
• Afhankelijk van de omstandigheid bespreken wij minder succes-

volle zaken met derden. Namen noemen wij alleen in zakelijk
verband.

• Wij praten niet over derden zonder hun bijzijn.

Relatie organisatie - huurder
Mogelijke integriteitsdilemma's:
• Woningen zijn een schaars goed. Zie de lange wachttijden voor

woonruimte. U bent verantwoordelijk voor woningtoewijzingen.
Begin augustus wordt u opgebeld door een collega van een
bevriende corporatie uit Zeeland. Zijn zoon is alsnog ingeloot
voor de studie Geneeskunde en begint op 2 september. Hij
vraagt aan u “of je nog even een kamer voor zijn zoon kunt
regelen.” Wat doet u?

• Als onderhoudsmedewerker van een corporatie heeft u dienst-
verlening hoog in het vaandel staan. Bij het checken van het
hang- en sluitwerk krijgt u van een bewoonster koffie met cake
aangeboden. Als de klus bijna is geklaard, vraagt zij aan u of u
ook nog even de lamp in de badkamer en in de gang wil ver-
vangen. Daar kan zij vanwege haar reuma niet bij. Wat doet u?

Mogelijke gedragstatements van de corporatie:
• Wij bevoordelen of benadelen geen individuele huurders.
• Bij individuele verzoeken van huurders blijven wij binnen de

regels. In de contacten met onze huurders communiceren wij
dat. Het management heeft hierin een voorbeeldfunctie.

• Wij geven fouten toe richting huurders. Voordat wij dat doen
onderzoeken wij de feiten en houden wij ruggespraak.

Relatie corporatie - leverancier 
Mogelijke integriteitsdilemma's:
• Het is kersttijd. U krijgt van een schildersbedrijf thuis - onge-

vraagd - een doos met twaalf flessen wijn aangeboden. Wat
doet u?

• Vanuit uw functie bij de corporatie heeft u regelmatig te maken
met aannemer Bouwman. U weet dat deze aannemer meedingt
naar een opdracht voor de renovatie van een complex en dat
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het werk wellicht aan hem zal worden gegund. Uw eigen huis is
ook toe aan een flinke onderhoudsbeurt. U denkt meteen aan
aannemer Bouwman. Wat doet u?

Mogelijke gedragstatements van de corporatie:
• In de relatie met leveranciers streven wij naar onafhankelijkheid.
• Wij zijn open over de ontvangst van relatiegeschenken en uitno-

digingen. Wij maken dat binnen de organisatie bekend.
• Wij hebben relaties geïnformeerd dat relatiegeschenken en uit-

nodigingen niet op prijs worden gesteld.

Relatie corporatie - werknemer
Mogelijke integriteitsdilemma's:
• Tijdens een bezoek aan de jaarlijkse vakbeurs voor bouwmateri-

alen komt u een aantal medewerkers van uw corporatie tegen.
U bent blij verrast dat uw medewerkers zoveel interesse in het
vak tonen en laat dit tijdens de begroeting merken. Vervolgens
zegt één van de medewerkers “Oh, 't is niks hoor, wij hebben
de toegangskaarten van de verwarmingsleverancier ontvangen,
inclusief een dinerbon van 40 euro.” Wat doet u?

• Tijdens een vrije middag bezoekt u een bouwmarkt. U ziet 
een medewerker van uw corporatie lopen terwijl deze zich die
ochtend plotseling heeft ziek gemeld. Wat doet u?

Mogelijke gedragstatements van de corporatie:
• Met de acceptatie van uitnodigingen gaan wij niet te

krampachtig om. 
• Bij de acceptatie van uitnodigingen maken wij een onderscheid

tussen uitnodigingen voor vaktechnische en voor recreatieve
evenementen. In de afweging nemen wij ook 'het moment'
mee. Onze afweging communiceren wij naar de klant.

• Wij maken onderscheid tussen privé-tijd en zakelijke tijd. Privé-
zaken in zakelijke tijd beperken wij tot urgente en niet-structu-
rele zaken. 

Compliance
Mogelijke integriteitsdilemma's:
• Bij het aanvragen van een subsidie voor het herstel van het dak

van een monumentaal pand blijkt de corporatie een termijn te
hebben overschreden. De medewerker die hierover gaat, stelt
voor om de datum die op het aanvraagformulier staat 'aan te
passen'. Wat doet u?

• Een huurder breekt een been na een val door een gat in de
vloer van de entree van een appartementencomplex. Dit com-
plex is berucht vanwege de overlast die bewoners regelmatig
bezorgen. Door de bewoners is het achterstallige onderhoud al
verschillende malen aan uw corporatie gemeld. De advocaat van
het slachtoffer vraagt hoelang deze situatie al bestaat? Wat
doet u?

• U bent hoofd Personeelszaken van een corporatie. Tijdens de
lunch hoort u het hoofd Projecten vertellen over een heel leuk
restaurant waar hij afgelopen donderdag is geweest met zijn
vrouw. Een paar weken later krijgt u van hem een declaratie
voor een zakendiner van die bewuste donderdag. Wat doet u?

Mogelijk gedragstatement van de corporatie:
• Wij wijken niet af van wet- en regelgeving. Als wij afwijken van

de regels dan stemmen wij dat eerst met elkaar af. 
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Uit de checklist 'Eerste hulp bij fraude' (zie kader) blijkt dat een
corporatie bij het constateren van fraude adequaat en tijdig moet
optreden. Alleen op die wijze kan de schade zoveel mogelijk
beperkt worden en heeft de corporatie de grootste kans op verhaal
of vergoeding. In dit hoofdstuk worden de verschillende acties die
in het geval van fraude moeten worden ondernomen, toegelicht.

Checklist eerste hulp bij fraude
• Schakel een (arbeidsrecht)advocaat in om vast te stellen

welke maatregelen mogelijk zijn.
• Laat een contactpersoon een journaal bijhouden waarin

vastgelegd wordt wie wat doet en wat ontdekt.
• Stel vast of het mogelijk is de vermoedelijke fraudeur de

toegang tot de onderneming te ontzeggen.
• Neem sleutels, mobiele telefoon en laptop in en verander de

wachtwoorden van het netwerk.
• Stel de werkplek van de vermoedelijke fraudeur veilig, zoals

de kantooragenda, de computer, de elektronische agenda, e-
mails. Let op dat daarbij de privacy niet geschonden wordt.

• Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat de fraudeur
niet alleen handelde.

• Stel vast of er een fraudeverzekering is en neem de polis-
voorwaarden door.

• Verricht een (forensisch) onderzoek om de aard en omvang
van de schade te bepalen en om te achterhalen hoe in de
toekomst fraude voorkomen kan worden.

• Schakel een woordvoerder van de corporatie in om te bepa-
len hoe intern en extern gecommuniceerd wordt over de
fraude.

• Wijs een contactpersoon aan die de contacten met de direc-
tie, de woordvoerder, de advocaat, de (forensisch) onderzoe-
ker en anderen onderhoudt.

• Doe aangifte.

5.1 Vastleggen handelingen
Indien fraude of een vermoeden ervan is geconstateerd, dient de
corporatie een contactpersoon aan te wijzen die belast is met het
bijhouden van een logboek. In dit logboek wordt bijgehouden
wanneer wat door wie is gedaan en besproken (het proces). Het
logboek kan telefoonnotities bevatten, vastleggingen van afspraken
met adviseurs, vastleggingen van gemaakte afspraken met partijen.
Daarnaast legt de contactpersoon een fraudedossier aan, waarin
de onderbouwing van de fraude is uiteengezet. Hierin kunnen 
brieven van schorsing zitten, bewijsstukken van de fraude, maar
ook krantenartikelen. 

5.2 Actief optreden 
De corporatie dient vast te stellen welke fysieke en digitale toegang
de vermoedelijke fraudeur had (of nog heeft) en deze te beperken
of te stoppen. Dit kan betekenen dat sleutels en laptop worden

ingenomen, dat beveiligingscodes en wachtwoorden veranderd
worden en dat bevoegdheden worden ingetrokken. Onder bepaal-
de omstandigheden (bijvoorbeeld als sleutels gekopieerd zijn) kan
het bovendien nodig zijn om sloten te vervangen. 

Als de fraudeur contacten met collega's heeft, kan de fraudeur
mogelijk op deze wijze toegang houden tot gevoelige informatie,
zoals de computer van de fraudeur waarop bewijs staat. De com-
puter, de agenda, de schijfruimte op de server, de contactpersonen,
de bureauspullen (die niet persoonlijk zijn) dienen daarom zo 
spoedig mogelijk verzameld te worden. Ten behoeve van de bewijs-
positie verdient het aanbeveling de data van de fraudeur niet door
de eigen ICT-afdeling te laten veiligstellen of onderzoeken.
Hierdoor kunnen (onbedoeld) sporen worden verwijderd en - wel-
licht nog erger - er kan onzekerheid ontstaan omtrent de wijze
waarop de data zijn veiliggesteld. Tijdens een juridische procedure
kan dit gevolgen hebben voor de hardheid van het bewijs. Met
behulp van forensische software kunnen deze risico's worden 
voorkómen of beperkt.

Ronald Smitjes, Talis

“Uit ervaring weet ik wat de gevolgen kunnen zijn
van fraude voor een organisatie. Niet eens de
financiële omvang van de fraude zelf leidt vaak tot

de grootste schade. De beklemmende sfeer van wantrouwen en
aangetrokken maatregelen kunnen tot verlamming en nog veel
grotere schade leiden. En dat niet alleen binnen de getroffen
organisatie maar ook in de buitenwereld. Voor woningcorpora-
ties, met een van nature openbaar karakter, is onderling ver-
trouwen en integriteit van groot belang. Daarom is het
belangrijk inzicht te hebben in fraude en hoe met fraude moet
worden omgegaan. Voor Talis is dit de motivatie om deel te
nemen aan de samenstelling van het Handboek Corporatie
Governance Fraude.”

5.3 Inschakelen juiste personen 
De corporatie dient zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen
en vast te stellen of de vermoedelijke fraudeur geschorst (als orde-
maatregel) wordt of op staande voet ontslagen kan worden. Ook
kan hem de toegang tot het pand worden ontzegd. Gedurende de
schorsing kan de organisatie een fraudeonderzoek (laten) uitvoe-
ren, waarbij de volgende aspecten van de fraude in kaart worden
gebracht:
• de wijze van de fraude; 
• de betrokkenen bij de fraude;
• de omvang van de fraude;
• advies om dergelijke fraude in de toekomst te voorkomen.

Tijdens het onderzoek moet de corporatie een contactpersoon aan-
wijzen die de contacten onderhoudt met de advocaat, de accoun-
tant/onderzoeker, de politie, VROM-IOD en de directeur/bestuurder

5. Wat als het toch fout gaat?
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van de corporatie. Verder verdient het aanbeveling om de afdeling
Voorlichting een draaiboek op te laten stellen, waarin is vastgelegd
hoe met de media wordt omgegaan. Het moet duidelijk zijn hoe
intern en extern gecommuniceerd wordt over de fraude. Soms kan
zelfs een spreekverbod nodig zijn.

De corporatie moet zo snel mogelijk vaststellen of zij verzekerd is
tegen fraude. Zo ja, dan moeten de polisvoorwaarden worden
doorgenomen en na raadpleging van deskundigen vastgesteld wor-
den of een claim voor de geleden schade bij de verzekering kan
worden ingediend. Indien de schade in hoofdlijnen bekend is, die-
nen de mogelijkheden onderzocht te worden om via conservatoir
beslag17 een deel van het vermogen van de vermoedelijke dader
veilig te stellen. Overigens stellen sommige fraudeverzekerings-
polissen als eis dat aangifte wordt gedaan.

5.4 Wat kan worden onderzocht in geval van fraude?
De onderzoeker zal op basis van de aanwezige informatie de
methodiek van de fraude onderzoeken en vaststellen of het begin-
punt van de fraude ontdekt kan worden. Dit biedt de corporatie
enige mate van zekerheid omtrent de fraudeperiode en dus de
omvang van de fraude. Om dit beginpunt vast te stellen, kan de
onderzoeker gebruikmaken van (administratieve) bescheiden en
digitale informatie.

Het onderzoek zal zich voornamelijk richten op (administratieve)
bescheiden zoals brieven, administratie en bankafschriften. Vanuit
deze stukken zal de methodiek van fraude alsmede de omvang van
de schade herleid worden. Deze informatie wordt door de onder-
zoeker verzameld ter onderbouwing van zijn rapport en kan vervol-
gens als bewijs worden ingebracht in rechtszaken (of bij de
aangifte). Bij fraude is de kans groot dat gegevens of bescheiden
gemanipuleerd zijn. De onderzoeker zal dan ook proberen zo veel
mogelijk gegevens te verifiëren via verklaringen, kopieën of andere
(externe) bronnen.

Om digitale bronnen toegankelijk te maken, beschikt de onderzoe-
ker over intelligente onderzoeksprogramma's. Indien de fraudeur
bestanden heeft verwijderd, kunnen deze veelal worden terug-
gehaald. Met behulp van de intelligente onderzoeksprogramma's
kunnen de teruggehaalde gegevens en bestanden worden onder-
zocht (zie ook hoofdstuk 7). Naast gegevens en bestanden zijn de
e-mail, de agenda en de contactpersonen belangrijke onderzoeks-
bronnen. Hieruit kan blijken met wie de fraudeur wanneer heeft
afgesproken, waarover, wanneer wat gemaild is en dergelijke.

5.5 Melding fraude
Bij het melden van fraude bestaat een tegenstrijdig belang voor de
melder. Te vroeg melden kan leiden tot beschadiging van (naar
later blijkt) onschuldige personen en de (naam van de) woningcor-
poratie; te laat melden kan echter leiden tot vergroting van schade
door de fraude (of door het niet uitkeren door de verzekeraar van
de schade). De benadeelde moet dan ook een goed inzicht hebben
in de mogelijke fraude, voordat hierop actie wordt ondernomen.
Dit inzicht kan verkregen worden via eigen onderzoek of forensisch
onderzoek (privaat en publiek). Zodra het vermoeden van fraude
onderbouwd is door middel van een grondig (verkennend) onder-
zoek, kan worden bepaald of er (al dan niet verplicht) aangifte
wordt gedaan. 

Waar kan men terecht voor het doen van aangifte
inzake het vermoeden van strafbaar handelen?
Voor de woningcorporatie is de VROM-Inlichtingen- en
Opsporingsdienst (VROM-IOD) het juiste loket om aangifte te
doen inzake het vermoeden van strafbaar handelen. De VROM-
IOD beschikt over specialisten met kennis op het terrein van
wonen en de woningcorporaties. Zij nemen in een voor de aan-
gever vertrouwde omgeving de aangifte op, er wordt naar de
aangever geluisterd en er wordt aangegeven wat er met de infor-
matie van de aangever wordt gedaan. Een en ander is mede
afhankelijk van de aard en hardheid van de verstrekte informatie. 

Bij een vermoeden van strafbaar handelen vindt overleg plaats
met het Openbaar Ministerie. Voor de VROM-IOD is dit het
Functioneel Parket. De aangever wordt geïnformeerd over wat
met de aangifte is gedaan, alsmede vindt terugkoppeling plaats
van de resultaten van het onderzoek door de VROM-IOD. 

5.5.1 Verplichte aangifte
In artikel 162 Wetboek van Strafvordering is de aangifteplicht
opgenomen. In dat artikel is bepaald dat openbare colleges en
ambtenaren die in de uitoefening van hun functie kennis krijgen
van een misdrijf, verplicht zijn daarvan onverwijld aangifte te doen
bij de (hulp)officier van justitie indien:
a) het gaat om een ambtsmisdrijf (…), dan wel
b) het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bij-

zondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft
gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt
geschonken, dan wel

c) door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt
gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg
voor de naleving aan hen is opgedragen.

Uit dit artikel blijkt dat de aangifteplicht slechts geldt voor open-
bare colleges en ambtenaren; deze wettelijke plicht geldt derhalve
niet voor woningcorporaties. Toch kan op basis van de verzeke-
ringsvoorwaarden voor corporaties een (niet wettelijke) aangifte-
plicht bestaan. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de
verzekeraar. Het niet doen van aangifte kan betekenen dat er geen
recht op uitkering van de geleden schade bestaat. Het is daarom
belangrijk om in geval van het vermoeden van fraude zo snel
mogelijk vast te stellen of er een fraudeverzekering is afgesloten en
zo ja, wat de polisvoorwaarden zijn.

5.5.2 Vrijwillige aangifte
Indien een corporatie besluit over te gaan tot het doen van aangif-
te, moet voorkomen worden dat dit (te) lichtvaardig gebeurt. Te
lichtvaardige aangifte kan leiden tot beschadiging van personen,
wat tot gevolg kan hebben dat er een vertrouwensbreuk ontstaat
tussen werknemer en werkgever. Dit kan reden voor de werknemer
zijn om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen, met
vergoeding van de schade (reputatie, baan). 

Tevens is het belangrijk dat aangifte wordt gedaan bij de juiste par-
tijen. Hoewel de overheid verplicht is er voor te zorgen dat de aan-
gifte bij de juiste instanties komt, belandt een onbegeleide aangifte
in de praktijk vaak op de stapel van nog te onderzoeken zaken. 
Indien er sprake is van aangiftebegeleiding, zeker in combinatie
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met een reeds uitgevoerd forensisch onderzoek, kan de begeleider
in overleg treden met de officier van justitie en het opsporings-
apparaat. Hoewel er geen garantie is dat deze aanpak wel tot 
vervolging leidt (veel fraudezaken worden niet vervolgd, dan wel
leiden niet tot zware straffen), komt de zaak in ieder geval bij de
juiste instantie terecht en wordt met de begeleiding bereikt dat
justitie tegen een zo gering mogelijke inspanning resultaat kan
boeken.

Overigens dient de corporatie zich kritisch af te vragen of het doen
van aangifte opportuun is. De onzekerheid van de uitkomst (sepo-
nering, vrijspraak, taakstraf, voorwaardelijke straf of (lage) onvoor-
waardelijke straf) kan tezamen met de veelal negatieve publiciteit
de relatie tussen werkgever en werknemers onder druk zetten.
Vaak kan een fraudeonderzoeksrapport gebruikt worden voor ont-
slag van de fraudeur, al dan niet met vergoeding van de geleden
schade. Dit kan het straftraject overbodig maken. Bij twijfel kan
altijd eerst juridisch advies worden gevraagd bij bijvoorbeeld de
VROM-IOD.

5.6 Wie kan fraude onderzoeken?
De corporatie moet bepalen wie de fraude onderzoekt. Een fraude-
onderzoek kan daarbij intern worden uitgevoerd, maar ook over-
heidsorganisaties of private organisaties kunnen het onderzoek
verrichten. In de praktijk komt het vaak voor dat het verkennend
onderzoek door de private sector wordt gedaan. Indien dit een
redelijk vermoeden van schuld oplevert, wordt op grond van het
onderzoeksrapport aangifte gedaan en neemt de overheid het
onderzoek over.

5.6.1 Overheidsorganisatie 
Fraude wordt bij kleine bedragen onderzocht door de (regio)politie.
Zodra het gaat om omvangrijke (specifieke) fraude, wordt het
onderzoek uitgevoerd door gespecialiseerde eenheden. Zo 
beschikt de politie over interregionale fraudeteams18 die per regio
gespecialiseerd zijn in verschillende vormen van fraude (telecom,
faillissement, bank, aandelen en dergelijke). 

Behalve de politie zijn in Nederland ook nog een aantal bijzondere
opsporingsdiensten actief. Zo houdt de FIOD zich bezig met
belastingfraude, de ECD met economische fraude (waaronder fail-
lissementen), de SIOD met sociale zekerheidsfraude en de VROM-
IOD met bijvoorbeeld fraude bij woningcorporaties. 

Naast genoemde opsporingsonderzoeken kunnen de opsporings-
instanties voorafgaand aan het opsporingsonderzoek een informa-
tief onderzoek uitvoeren. Binnen dit (strafrechtelijke) informatieve
onderzoek kunnen bevoegdheden worden ingezet die een privaat
onderzoeksbureau niet toekomen.

De voordelen van het inschakelen van een opsporingsinstantie zijn
dat de kosten van de onderzoekers nihil zijn en dat de benadeelde
de schade in het strafproces kan voegen. Daarnaast zijn er aan het
inschakelen van een overheidsopsporingsinstantie ook nadelen ver-
bonden: de controle/beheersbaarheid ligt bij de officier van justitie
en niet bij de organisatie, de onderzoeken duren veelal lang, de
onderzoeken die niet voldoen aan de door de (politiek bepaalde)
prioriteitsstelling waardoor ze niet worden onderzocht.

5.6.2 Private sector
Binnen de private sector houdt een aantal organisaties zich bezig
met fraudeonderzoek. Het gaat hierbij voornamelijk om forensische
accountantskantoren en recherchebureaus. De recherchebureaus
houden zich voornamelijk bezig met het rechercheren (pre-employ-
ment screening, asset tracing, observatie), terwijl de forensische
accountantskantoren gespecialiseerd zijn in het onderzoeken van
de fraude.

Het voordeel van private onderzoekers is dat de opdrachtgever een
bepaalde mate van controle houdt, dat het onderzoek snel kan
worden uitgevoerd en dat na het onderzoek kan blijken dat er
geen aangifte hoeft te worden gedaan (hetgeen de reputatiebe-
schadiging beperkt). Een nadeel van private onderzoekers is de
kosten die ermee gemoeid zijn. Op verzoek van de opdrachtgever
kan informatie-uitwisseling tussen de private sector en een opspo-
ringsinstantie (publieke sector) plaatsvinden.

André van Dijk, Staedion

“De sector woningcorporaties bevindt zich thans in
onrustig vaarwater. De complexiteit van maat-
schappelijke vraagstukken, het aangetaste imago

van de sector en de impact van veranderende belastingwetge-
ving noodzaken corporaties alert te zijn en maatregelen te tref-
fen ter voorkoming van risico's, waaronder fraude-risico's. Ik
vind dit handboek dan ook een mooie aanzet tot blijvende
bewustwording van de mogelijke gevolgen van fraude en het
bespreekbaar maken ervan. Opportunity's dus voor commissa-
rissen en bestuurders van corporaties.”
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Evenals voor het begrip fraude zijn er voor het begrip schade meer-
dere definities te geven. De betekenis van het begrip schade is
afhankelijk van de context waarbinnen het wordt gebruikt. Schade
wordt in de 'Dikke van Dale' omschreven als:
• 'nadeel dat voor iemand of voor een bepaald belang uit een

gebeurtenis, handeling of handelwijze voortvloeit';
• 'al wat de gaafheid van iets tenietdoet en (daardoor) de waarde

ervan vermindert'.

In de jurisprudentie (civiel) wordt geen definitie van het begrip
schade gegeven, maar wordt de strekking van schade in een indivi-
duele casus wel beschreven. Civielrechtelijke schadeplichtigheid is
geregeld in Boek 6 BW. De schade als gevolg van fraude bestaat
(vaak) in ieder geval uit vermogensschade (art. 6:95 BW).
Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst
als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een (rechts)persoon aan-
sprakelijk kan worden gehouden. Voor vergoeding komt slechts die
schade in aanmerking die in zodanig verband staat met de gebeur-
tenis (fraude) waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar
berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid
en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden
toegerekend (art. 6:98 BW).

6.1 Rechtsacties
De dader kan, mits er voldoende bewijs is, altijd juridisch aange-
sproken worden voor de door hem veroorzaakte schade. Een 
probleem in de praktijk is echter dat de dader vaak niet over vol-
doende vermogen beschikt om het gehele bedrag terug te betalen.
Een fraudeur kan op verschillende juridische gronden aansprakelijk
worden gesteld, bijvoorbeeld:

Indien schade is ontstaan als rechtstreeks gevolg van een strafbaar
feit kan de benadeelde zich op grond van artikel 51a Wetboek van
Strafvordering voegen in het strafproces. De strafrechter neemt
vorderingen van eenvoudige aard mee in de uitspraak. Zodra de
vorderingen te complex zijn, summier onderbouwd zijn, de schade-
omvang nog niet definitief vaststaat of zich causaliteitsvragen voor-
doen, dan lenen de vorderingen zich niet voor afdoening door de
strafrechter. Het voordeel van voeging in de strafzaak is dat de

benadeelde geen eigen advocaatkosten hoeft te betalen. Het
nadeel is dat het alleen werkt met eenvoudige vorderingen en dat
het zeer lang kan duren voor het strafproces leidt tot een veroorde-
ling. Via een vordering voor de civiele rechter heeft de benadeelde
meer controle over de schadevordering en het verloop ervan. 

De schade als gevolg van fraude kan - naast het gefraudeerde
bedrag - uit verschillende onderdelen bestaan:
• kosten als direct gevolg van de fraude (forceren deuren, vernie-

tigen back-ups);
• kosten voor het aantrekken van personeel om de fraudeur te

vervangen;
• kosten voor het (laten) onderzoeken van de fraude;
• kosten voor het opstellen van maatregelen om nieuwe fraude te

voorkomen;
• kosten van vervolging (advocaat);
• negatieve publiciteit;
• renteverlies van het gestolen geld;
• extra kosten door verhoging van de (fraude)verzekeringspremie.

6.2 Verzekering
Een aantal verzekeraars verzekert schade die geleden wordt bij
fraude. Hierbij is bepalend wat de aard van de fraude is en hoe de
fraude is gedekt. Frauduleus handelen door een bestuurder kan in
bepaalde gevallen onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzeke-
ring vallen. Wat onder fraude valt, tot welk bedrag dit gedekt is en
onder welke omstandigheden er dekking bestaat, is in de verzeke-
ringspolis opgenomen. Of een dergelijke verzekering moet worden
afgesloten, hangt onder meer af van een kosten-batenanalyse.

Voordelen
De zekerheid van een fraudeverzekering kan de consequenties van
(incidenteel) falen van de interne controle opvangen, zodat de
schade binnen de perken blijft. Een belangrijk winstpunt van de
verzekering is dat (een gedeelte van) het vermogen van de corpora-
tie is beschermd tegen malafide praktijken van zowel het eigen
personeel als van derden. Bovendien draagt het afsluiten van een
fraudeverzekering bij aan het bewust omgaan met frauderisico's
binnen de corporatie; de corporatie blijft alert reageren op nieuwe
ontwikkelingen op dit terrein. Ten slotte stimuleert een fraudever-
zekering om passende maatregelen te treffen tegen nieuwe risico's.
Door het streven naar de ideale mix tussen het nemen van maatre-
gelen tegen fraude en een fraudeverzekering kan een organisatie
zich goed wapenen tegen fraude.

Dekking
Een fraudepolis kan dekking bieden tegen schade als gevolg van
oplichting door derden, verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog
en computerfraude door medewerkers; zelfstandig gepleegd dan
wel in samenspanning met derden. Hoewel uit onderzoeksresulta-
ten blijkt dat procentueel gezien de meerderheid van de fraudeurs
langer dan zes jaar werkzaam is bij een organisatie, zijn de daders

6. Wie betaalt de rekening?

- onrechtmatige daad (art. 6:162 BW)
- contractbreuk (art. 6:265 BW)
- onbehoorlijke taakvervulling (art. 2:9 BW)
- onbehoorlijk bestuur (art. 2:10 BW)

- benadeelde kan zich voegen in het strafproces
(art. 51a Wetboek van Strafvordering)

- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel
(art. 36e Wetboek van Strafrecht)

Civielrechtelijk

Strafrechtelijk

Aansprakelijkheid op grond van
(niet limitatief):
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van fraude ook te vinden in het tijdelijke personeel. De loyaliteit,
zoals deze verondersteld mag worden aanwezig te zijn bij vaste
medewerkers, zal men bijna nooit bij tijdelijke medewerkers aan-
treffen. Tijdelijk personeel wordt vaak onvoorbereid in het diepe
gegooid en weet vaak niets van de meest elementaire procedures.
Dit berust niet op onwil van de zijde van de werknemer, maar
wordt veelal veroorzaakt door het vluchtige karakter van het
'dienstverband'. Meestal biedt een fraudeverzekering ook dekking
als de fraude wordt gepleegd door tijdelijk personeel. Een belang-
rijk element in de dekking is dat de risico's van samenspanning
worden verzekerd. Geen enkele maatregel is namelijk bestand
tegen samenspanning van verschillende medewerkers en/of 
derden. Door middel van samenspanning kunnen bijvoorbeeld
functiescheidingen worden doorbroken. Als hier eenmaal sprake
van is, wordt de corporatie verlamd.

Polisvoorwaarden
Zo bezien lijkt het afsluiten van een verzekering zeer zinvol, omdat
de schade vaak niet in te schatten is. Het is echter van groot
belang om de polisvoorwaarden door te nemen, aangezien hierin
voorwaarden kunnen staan die de uitkering kunnen stuiten. Zo is
het niet ongebruikelijk om in de polisvoorwaarden op te nemen
dat indien het bestuur de adviezen van de accountant inzake de
administratieve organisatie niet overneemt of hierop geen actie
onderneemt (zoals bijvoorbeeld in de managementletters vermeld),
de verzekeraar bij fraude geen schade vergoedt. Kortom: de corpo-
ratie moet zich bewust zijn van de eisen die de verzekeraar stelt en
dient aandacht te besteden aan de naleving van de voorwaarden.
Voor verzekeraars geldt dat hoe groter de schade die ze moeten
vergoeden, des te nauwkeuriger ze onderzoeken of de uitkering
volgens de polisvoorwaarden wel nodig is.

Wel of niet verzekeren
Het is belangrijk dat het bestuur weloverwogen de keuze maakt
voor het wel of niet verzekeren. Indien niet wordt verzekerd en er
doet zich een fraude voor die zo groot is dat de corporatie eraan
onderdoor gaat, dan zou het kunnen zijn dat de curator de
bestuurders van de rechtspersoon aanspreekt op onbehoorlijk
bestuur, omdat geen verzekering is afgesloten. Of dit reëel is,
hangt van tal van omstandigheden af, maar het moet in ieder
geval overwogen worden. Een besluit om niet tot verzekeren over
te gaan, dient voorzien van de afwegingen die het tot het betrok-
ken besluit hebben geleid in de notulen te worden vastgelegd. 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen
Overigens kunnen bestuurders ook specifieke bestuurdersaanspra-
kelijkheidsverzekeringen afsluiten om het risico af te wenden. Ook
hierbij geldt dat de polisvoorwaarden van groot belang zijn. Het
verschil tussen een fraudeverzekering en een bestuurdersaanspra-
kelijkheidsverzekering is dat een fraudeverzekering de geleden
financiële schade als gevolg van fraude door werknemers of oplich-
ting door derden dekt, terwijl een bestuurdersaansprakelijkheids-
verzekering bestuurders en toezichthouders (commissarissen) van
rechtspersonen bescherming biedt tegen schade waarvoor zij per-
soonlijk, dat wil zeggen in hun privé-vermogen, aansprakelijk wor-
den gesteld. Het gaat hierbij om een bestuurs- of
toezichthoudende functie bij bedrijven, maar ook bij non-profit
instellingen en dus corporaties.
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Een rode draad bij het onderzoeken, voorkómen en vóórkomen
van fraude is de automatiseringsomgeving. Computers worden
gebruikt om fraude mee te plegen en ook om fraudes op te spo-
ren. Bij veel organisaties, waarbij woningcorporaties geen uitzonde-
ring zijn, is de frauderisicobeheersing op automatiseringsgebied
nog onderbelicht. Daarom wordt in dit hoofdstuk hier afzonderlijk
aandacht aan besteed. Eerst wordt ingegaan op de definitie van
computerfraude. Vervolgens worden kort de ontwikkelingen op 
het gebied van computerfraude geschetst. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met een bespreking van twee beheersmaatregelen. 

Enkele voorbeelden van fraude in of door middel
van de geautomatiseerde omgeving bij woning-
corporaties zijn:
• het toevoegen van betalingsopdrachten aan een bestand of

betaaldiskette in geval van elektronisch bankieren;
• het invoeren van niet bestaande, fictieve personen in de

geautomatiseerde salarisadministratie;
• het afboeken van huurvorderingen in het huurdebiteuren-

bestand en deze vervolgens via een incassobureau wel laten
innen;

• het achteraf opvoeren van budgetten in de begroting;
• het manipuleren van een ouderdomsoverzicht huurdebiteu-

ren om te voorkomen dat eerdere bankopnames (de primaire
fraude) worden ontdekt. De bankopnames zijn als vordering
verantwoord en worden door de manipulatie gemaskeerd.

7.1 Definitie van computerfraude
Eind jaren tachtig deden zich in Nederland enkele geruchtmakende
gevallen van computerfraude voor, waarbij met name personeels-
leden waren betrokken die tientallen miljoenen guldens onttrokken
aan het bedrijf of instelling waar zij werkten. Eind jaren negentig
werd Nederland wederom opgeschrikt door enkele grote gevallen
van computerfraude. De term computerfraude werd echter niet
(meer) gebruikt, net zoals er niet meer van potloodfraude wordt
gesproken als een persoon declaraties voorziet van een bedrag en
valse handtekening. Toch ging het in een aantal van deze gevallen
om bijna identieke fraudevormen: een werknemer die door het
aannemen van een valse hoedanigheid het geautomatiseerde 
betalingsverkeer manipuleert! In plaats van computerfraude en 
-criminaliteit komt de laatste tijd steeds vaker het gebruik van
andere termen als informatiecriminaliteit of informatiefraude voor.
In dit boek wordt de verzamelnaam 'computerfraude' gebruikt
voor alle vormen van fraude waarbij het gebruik van een compu-
tersysteem een belangrijke rol speelt. 

7.2 Ontwikkelingen op het gebied van computerfraude

Politie en justitie besteedden eind jaren tachtig veel aandacht aan
computermisbruik en computercriminaliteit. Dit werd ruim
omschreven als 'gedrag met een voor anderen (potentieel) schade-
lijk karakter waarbij geautomatiseerde apparatuur ter opslag, 
verwerking of overdracht van gegevens is betrokken'. Gelet op de
explosieve toename van het aantal aangiften van computerverbon-
den criminaliteit, was die aandacht begrijpelijk. De aangiften
betroffen computerinbraken, computervirussen, diefstal van ge-
gevens, fraude met geautomatiseerde hulpmiddelen (bankpassen,
geldautomaten), sabotage, et cetera. 

De oorzaak van de toename van aangiften lag in de grote investe-
ringen in de automatisering (met name in personal computers en
netwerken) waardoor in nauwelijks vijf jaar tijd de automatiserings-
graad fors toenam. Voor politie en justitie vormde het wettelijk
kader waarbinnen opsporing, vervolging en berechting dient plaats
te vinden een groot probleem. Opsporingsbevoegdheden waren
destijds niet toereikend, kennis en ervaring binnen de gehele 
strafrechtelijke keten onvoldoende en het strafrecht kon niet uit de
voeten met enkele computerhandelingen. Hierdoor konden nogal
wat vormen van computerverbonden criminaliteit strafrechtelijk
onvoldoende worden aangepakt. De Wet Computercriminaliteit
heeft uiteindelijk geleid tot aanpassingen van onder meer het
Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht.

Kwalificatie van ICT-handelingen
Voorafgaand aan de Wet Computercriminaliteit is getracht compu-
tercriminaliteit in kaart te brengen en te beschrijven als aparte 
criminaliteitsvorm. De begrippen computermisbruik, computer-
criminaliteit en computerfraude worden nogal eens door elkaar
gebruikt. In figuur 8 is de samenhang tussen deze begrippen 
weergeven.

Dit schema is belangrijk voor het 'kwalificeren' van bepaalde 
computerhandelingen (of liever ICT-handelingen) en voor de onder-
zoeker van (computer)fraude bij het plannen en uitvoeren van het
onderzoek. Met name het onderscheid tussen de fraude die met
een computer of programma wordt gepleegd (automatisering als
middel) en de fraude waarbij de computer of het programma het
doelwit is (automatisering als object) is van belang.

Bij de ICT als doelwit is sprake van onbevoegde handelingen 
zoals het inbreken in computersystemen of het misbruiken van de
toegangsbeveiliging om sabotage te plegen. In geval de ICT als
hulpmiddel wordt gebruikt, kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan het manipuleren van bestanden door gebruik van een query-
programma om sporen van eerdere onttrekkingen weg te werken.

7. Fraude en automatisering
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Rechten en plichten van opsporingsambtenaren
Voor de opsporingsambtenaren is duidelijk geworden welke rech-
ten en plichten gelden bij het zoeken in een geautomatiseerde
omgeving. De belangrijkste aanpassingen betreffen het uitbreiden
van het tappen van dataverkeer, het 'zoeken' in computersyste-
men, en - van meer elementaire betekenis -  het opnemen in de
wet van de begrippen 'gegevens' en 'geautomatiseerd werk'. Dat
is tevens een belangrijk aandachtspunt voor de forensisch ICT-
onderzoeker die actief is in een geautomatiseerde omgeving. De te
onderzoeken fraude en daarbij gepleegde handelingen van een
verdacht persoon laten sporen na in een computersysteem of op
een gegevensdrager die niet met het blote oog te zien zijn en die
ook op geen enkele wijze tastbaar zijn. Door opname van het (niet
tastbare) begrip 'gegevens' (naast het bestaande tastbare begrip
'goed') in de wet kunnen computergegevens dienen als bewijs van
een volgens de wet strafbare handeling gepleegd met een compu-
ter (geautomatiseerd werk).

De wetgever heeft bij het ontwerpen van deze nieuwe wet stil-
gestaan bij de nog immer snelgaande ontwikkelingen in de infor-
matietechnologie en de maatschappelijke toepassingen daarvan.
Het is niet de technologie (de hard- en software) maar de gegevens
(de combinatie van nullen en enen) die het object van opsporen,
vervolgen en berechten vormen.  

7.3 Gedragingen
Naast de definiëring van het begrip computercriminaliteit kunnen
categorieën van gedragingen worden onderscheiden:
• computerfraude: het ten koste van een ander behalen van een

vermogensvoordeel door middel van beïnvloeding van het gege-
vensverwerkend proces door het manipuleren (invoeren, veran-
deren, wissen of onderdrukken) van computergegevens of
programmatuur.

• computergerelateerde valsheden: gedragingen die in een tradi-
tionele omgeving het delict valsheid in geschrifte (art. 225
WvSr) zouden opleveren. Het gaat dan om het vervalsen van
een geschrift met bewijsstemming, bijvoorbeeld het toevoegen
van betalingsopdrachten aan een bestand. Veelal zal er in deze
gevallen tevens sprake kunnen zijn van computerfraude.

• schade aan computergegevens of programmatuur: het onbe-

voegd wissen, vernielen, slecht maken of onderdrukken van
computergegevens of programma's, bijvoorbeeld het inbrengen
van een tijdbom.

• computersabotage: het inbrengen, wijzigen of wissen van com-
putergegevens of programma's of het storen van een computer-
systeem met de bedoeling het functioneren daarvan te
belemmeren.

• onbevoegde toegang (computervredebreuk): het zogenaamd
inbreken in computersystemen of netwerken.

• onbevoegd onderscheppen: het onderscheppen van gegevens-
verkeer met behulp van een technisch hulpmiddel.

• softwarepiraterij: het onbevoegd namaken of kopiëren van soft-
ware.

• chipspiraterij: het onbevoegd namaken of kopiëren van chips.
• computerspionage: bijvoorbeeld het stelen van bedrijfsgeheimen

langs elektronische weg.
• onbevoegd gebruik van een computer of beschermde program-

matuur: bijvoorbeeld diefstal van diensten of tijd.

7.4 Beheersing van computerfraude
Bij fraude in een geautomatiseerde omgeving kunnen veelal drie
fasen worden onderscheiden, te weten: 
1) Voorbereiden. Het voorbereiden van nog te plegen onttrekkin-

gen, zoals het manipuleren van bestanden met vaste gegevens
die de basis vormen voor het uitvoeren van betalingsprocessen
(elektronisch bankieren), salarisberekeningen (het toevoegen
van een fictieve persoon), crediteurenstamgegevens, afboekings-
normen (in geval van oninbare vorderingen) en het gebruik van
controlenormen (waarboven of beneden geen controle zal
plaatsvinden).

2) Onttrekken. De primaire daad om het geld aan een organisatie
te onttrekken, ook wel de elektronische greep uit de kas
genoemd.

3) Verhullen. Het wegwerken van hierdoor ontstane sporen. Een
voorbeeld hiervan is het manipuleren van bestanden behorend
tot het grootboek of onderliggende dagboeken met als doel
eerdere sporen van onttrekkingen weg te werken. Dit kunnen
vastleggingen zijn van de onttrekkingen in de financiële dag-
boeken (kas en bank) maar ook verantwoordingsverslagen
(ouderdomsoverzichten debiteuren, elektronische dagafschrif-
ten, rekening courant-verslagen, saldi van liquide middelen, 
et cetera).

Met name voor de voorbereidingsfase zijn specifieke automatise-
ringsmaatregelen noodzakelijk19/20, waarbij twee maatregelen speci-
ale aandacht vragen, namelijk de competentietabel en logging.

7.4.1 Competentietabel
Het is van belang dat gegevens omtrent de gegevens- en informatie-
beveiliging, maar in het bijzonder de toegangsbeveiliging, beschik-
baar zijn. De gegevens inzake de toegangsbeveiliging betreffen in
veel gevallen een zogenoemde competentietabel. In deze tabel is per
computergebruiker vastgelegd welke bevoegdheden hij heeft, dat
wil zeggen tot welke programma's en gegevensbestanden hij geau-
toriseerd is. Ten aanzien van het gebruik van programma's kan per
onderdeel het feitelijke gebruik worden geregeld. Zo kan voor het
invoeren, muteren, raadplegen, et cetera een aparte autorisatie wor-
den verstrekt. Deze competenties/user-id's moeten uiteraard worden
beschermd door een adequaat wachtwoord-beheer. 

Figuur 8: Kwalificatie van ICT-handelingen

ComputercriminaliteitComputerfraude

Computermisbruik

ICT als middel

ICT als doel / object
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In het kader van fraudegovernance is het specifiek van belang dat
periodiek wordt vastgesteld dat de competenties per computer-
gebruiker passen binnen de uit te voeren werkzaamheden van
deze gebruiker. Zo is het zaak om de medewerker die de voorberei-
ding van de betalingen verzorgt niet ook de competentie te geven
om te muteren in de crediteurenmodule. In de praktijk blijken de
afgesproken functiescheidingen (al dan niet vastgelegd in AO/IC-
handboeken) niet altijd aan te sluiten op de bevoegdheden in de
automatiseringsomgeving. Hierdoor kan eenvoudig van gemaakte
afspraken worden afgeweken. Via adequaat geautomatiseerd
workflowmanagement kan worden afgedwongen dat de vast-
gestelde procedures worden gevolgd. 

Het is daarnaast uiteraard zaak om de competentietabel up-to-date
te houden. Bij verandering van functies en/of personeelswisselingen
wordt het (volledig) bijwerken van de competentietabel wel eens
over het hoofd gezien. Een methode die kan worden toegepast om
dit probleem te adresseren, is de competentietabel niet te oriënte-
ren op individuele gebruikers, maar op functies (in deze context
vaak aangeduid met 'rollen'). Het aan een gebruiker toekennen
van de bevoegdheden behorende bij een functie vindt dan plaats
door de van toepassing zijnde rol aan de gebruiker toe te wijzen.
Het intrekken van bevoegdheden vindt op analoge wijze plaats.
Ook is het in een dergelijke situatie eenvoudiger om wijzigingen
die optreden in de verhoudingen tussen bevoegdheden en functies
te implementeren in de automatiseringsomgeving. Dit model van
rolgebaseerde toegangscontrole kan hiermee zorgen voor een
methode van bevoegdhedenbeheer die beter aansluit op het func-
tiemodel zoals dat buiten de automatiseringsomgeving bekend is.

7.4.2 Logging
Uit de logging kan blijken welke personen op welke data en op
welke tijdstippen met welke programmatuur welke gegevens in
welke gegevensbestanden hebben gemuteerd. Tevens worden 
mislukte log-ins geregistreerd. Van belang is periodiek zichtbaar na
te gaan of uit de logging bijzonderheden blijken. Zo blijken in de
praktijk nog wel eens inloggegevens van personen die met vakan-
tie, of zelfs reeds lang uit dienst zijn, te worden gebruikt. De log-
ging kan met name ook praktisch zijn voor het volgen van de
acties die door zogenaamde super-id's worden uitgevoerd. Deze
super-id's zijn medewerkers met (vrijwel) onbeperkte bevoegd-
heden in het systeem. Super-id's vormen een verstoring van de
binnen de corporatie afgesproken richtlijnen. Ook voor corporaties
waar vanwege de beperkte omvang onvoldoende functiescheiding
binnen de werkorganisatie kan worden gecreëerd, is het achteraf
periodiek controleren van de logging een praktisch middel om toch
invulling te geven aan fraudegovernance.

Om betekenisvolle conclusies aan de verzamelde logging te kunnen
verbinden, is de beveiliging van die logging zélf uiteraard wel van
cruciaal belang. Immers, indien het mogelijk is de vastgelegde 
logging te muteren, dan is het ook mogelijk de daarin opgenomen
registraties van bijzonderheden weer te verwijderen. Juist in relatie
tot super-id's dient hieraan de nodige aandacht te worden besteed.

Anton Vreugdenhil, DataBalk

“Automatisering speelt bij woningcorporaties een
belangrijke rol in de bedrijfsvoering. Naast het
optimaal ondersteunen van registratieve en admi-

nistratieve processen, kan de juiste inzet van automatisering
een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan en signale-
ren van fraude. In de visie van DataBalk moet het productenpa-
let voor de automatisering van woningcorporaties integraal,
flexibel en fraudebestendig zijn.”
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Wie verantwoordelijk is voor het voorkómen van fraude binnen een
corporatie is niet eenduidig aan te geven. Naast de 'dader' of dege-
ne die verwijtbaar heeft nagelaten, is mogelijk ook een leiding-
gevende, de directeur/bestuurder of het bestuur, de Raad van
Commissarissen of de accountant hiervoor verantwoordelijk. In dit
hoofdstuk wordt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van
verschillende partijen binnen en rondom de corporatie behandeld.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op werknemers, directeur/
bestuurder en commissarissen en de accountant.

8.1 Aansprakelijkheid van werknemers 
In hoofdstuk 3 is onderscheid gemaakt tussen twee soorten 'daders'
bij fraude, te weten de dader die gebruik maakt van de gelegenheid
en de dader die de gelegenheid creëert. Om een werknemer aan-
sprakelijk te kunnen stellen (civielrechtelijk) voor geleden schade
geldt dat sprake moet zijn van opzettelijk of bewust roekeloos 
handelen. Voor werknemers die hun eigen gelegenheid hebben
gecreëerd, zal de aansprakelijkstelling door de organisatie voor de
schade in de regel dus geen probleem zijn. De categorie werkne-
mers die gebruik heeft gemaakt van de aanwezige gelegenheid zal
eveneens aansprakelijk kunnen worden gesteld (civielrechtelijk),
maar de rechter kan en zal bij het bepalen van de strafmaat (straf-
rechtelijk) rekening houden met de 'nalatigheid' van de organisatie
inzake het treffen van toereikende maatregelen. Voor schade als
gevolg van fraude door derden geldt dat voor aansprakelijkheidstel-
ling is vereist dat het causaal verband aangetoond dient te worden
(zie ook hoofdstuk 6). 

8.2 Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van
woningcorporaties21

Bestuurders en commissarissen zijn verantwoordelijk voor de wijze
waarop zij de aan hen toegekende bevoegdheden gebruiken om
de woningcorporatie, die als toegelaten instelling (t.i.) werkzaam is,
aan het maatschappelijk verkeer te laten deelnemen. Wanneer het
bestuur een overeenkomst aangaat namens de woningcorporatie
kan deze wel eens andere gevolgen hebben dan was voorzien of
ingeschat. In principe is de woningcorporatie (rechtspersoon) 
aansprakelijk voor de verplichtingen die het bestuur namens de
rechtspersoon is aangegaan. Toch kan het voorkomen dat bestuur-
ders of commissarissen of beide organen naast of in plaats van de
rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld. Uit jurisprudentie 
van de laatste jaren is op te maken dat ook bestuurders van 
verenigingen en stichtingen te maken kunnen krijgen met bestuur-
dersaansprakelijkheid. Zelfs wanneer men onbezoldigd bestuurder
of toezichthouder is (een 'vrijwilliger-bestuurder') geeft dit geen
vrijbrief voor het afwenden hiervan.   

Leo Ozephius, Maasdelta Groep 

“Terecht wordt de aandacht voor fraude geplaatst
onder de vlag van het intern toezicht en is in de
publicatie gewezen op de verantwoordelijkheid van

de bestuurder en het toezichthoudend orgaan voor het voor-
kómen van fraude. Immers bestuur en toezichthoudend orgaan
zijn degenen, die een organisatie zodanig kunnen vormgeven
dat het zich voordoen van de gelegenheid die de dief maakt,
wordt geminimaliseerd.”

Bestuurder of commissaris van een t.i. (stichting of vereniging)
Woningcorporaties die als t.i. actief zijn, hebben op grond van de
Woningwet de vorm van een stichting of een vereniging (bij de 
vereniging dienen de statuten te zijn opgenomen in een notariële
akte). De zogenoemde 'bestuurdersaansprakelijkheid' betreft in
eerste instantie dan ook de aansprakelijkheid waarmee een
bestuurder of commissaris van een vereniging of stichting te maken
kan krijgen. 

Bestuurder of commissaris van een dochtermaatschappij (NV of
BV22) 
Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) regelt dat er een split-
sing moet worden gemaakt tussen kern- en niet kernactiviteiten23.
De niet kernactiviteiten, commerciële activiteiten, kunnen worden
ondergebracht in aparte juridische entiteiten: dochtermaatschap-
pijen in de zin van artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek (BW). De doch-
termaatschappij zal de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
(NV) of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV)
moeten hebben. De door de 'dochters' gemaakte 'overwinsten'
dienen terug te vloeien naar de moeder (de t.i.) met het oog op de
inzet daarvan voor haar maatschappelijke opgaven. Voor de com-
merciële activiteiten zal vennootschapsbelasting afgedragen dienen
te worden. Dit betreft bijvoorbeeld het bouwen van koopwoningen
en activiteiten voor anderen dan de eigen huurders.

Wanneer bestuurders en commissarissen van een t.i. tevens
bestuurder of commissaris zijn van de 'dochter', de NV of BV waar-
in 'commerciële' activiteiten zijn ondergebracht, heeft dit gevolgen
voor de omvang van de bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurders
en commissarissen krijgen te maken met de aansprakelijkheid van
een bestuurder of commissaris van een NV of BV. Op een bestuur-
der of commissaris van zo'n 'dochter' (BV of NV) zijn bijvoorbeeld
artikelen van Boek 2 BW van toepassing. In Boek 2 BW zijn bepa-
lingen opgenomen om misbruik van rechtspersonen tegen te gaan;
deze vallen onder de zogenoemde 'antimisbruikwetgeving'. Op
rechtspersonen die de vorm van een BV of NV hebben, is Boek 2
titel 9 BW van toepassing. Voor rechtspersonen die onder titel 9
vallen, geldt een publicatieplicht voor de jaarrekening en jaarstuk-
ken. Voor bestuurders en commissarissen is van belang dat het niet

8. Verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid
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of te laat openbaar maken van de jaarrekening en jaarstukken tot
uitbreiding van aansprakelijkheid kan leiden.

8.2.1 Het begrip bestuurdersaansprakelijkheid 
Bestuurdersaansprakelijkheid is een ruim begrip. Het begrip
bestuurdersaansprakelijkheid staat voor alle soorten aansprakelijk-
heid waarmee een persoon die een bestuurlijke taak binnen een
rechtspersoon vervult te maken kan krijgen. Niet alleen de aan-
sprakelijkheid van een bestuurder, maar ook de aansprakelijkheid
van een commissaris of directeur valt hieronder. 

De volgende factoren kunnen relevant zijn voor het bepalen van
bestuurdersaansprakelijkheid. In de eerste plaats de bestuurlijke
positie die een persoon inneemt in de rechtspersoon. Voor het
bepalen van aansprakelijkheid is het van belang of men bestuurder,
directeur of toezichthouder (commissaris) is (geweest). Daarnaast
kan de periode die men deel uitmaakt of deel heeft uitgemaakt
van een bestuurlijk gremium een rol spelen. Een verhoogde kans
op aansprakelijkheid bestaat bijvoorbeeld voor een bestuurder of
commissaris van een BV of NV of in geval van faillissement van een
vereniging of stichting die aan de heffing van vennootschapsbe-
lasting is onderworpen op grond van diverse bepalingen van anti-
misbruikwetgeving. 

Bij bestuurdersaansprakelijkheid kan sprake zijn van interne aan-
sprakelijkheid, van externe aansprakelijkheid of van beide. Interne
aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een bestuurder of
commissaris ten opzichte van de eigen rechtspersoon: de stichting,
vereniging, BV of NV. Externe aansprakelijkheid is de aansprakelijk-
heid van een bestuurder of commissaris ten opzichte van derden,
personen buiten de rechtspersoon. Externe aansprakelijkheid kan
zich op veel manieren voordoen. 

Er zijn verschillende factoren en situaties die kunnen leiden tot een
mogelijke aansprakelijkstelling van een bestuurder of commissaris
van een woningcorporatie. In de volgende paragrafen wordt in het
kort weergegeven in welke situatie aansprakelijkstelling kan plaats-
vinden, waarbij de volgende aspecten van aansprakelijkheid-
stelling24 behandeld worden:
• Interne aansprakelijkheid
• Externe aansprakelijkheid 

Externe aansprakelijkheid op grond van antimisbruikwetgeving
- Tweede antimisbruikwet (WBA): belasting- en premieschulden 
- Derde antimisbruikwet (WBF): in geval van faillissement 
- Misleidende verslaggeving 
Externe aansprakelijkheid op grond van andere wetten dan anti-
misbruikwetgeving
- Aansprakelijkheid bij oprichting rechtspersoon  
- Aansprakelijkheid en inschrijving in het Handelsregister 
- Aansprakelijkheid en jaarrekeningvereisten
- Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad

8.2.2 Interne aansprakelijkheid
Iedere bestuurder of toezichthouder kan te maken krijgen met
interne aansprakelijkheid. Dit geldt zowel voor de bestuurder of
toezichthouder van een woningcorporatie als van een dochter-
maatschappij. Elke bestuurder en toezichthouder is tegenover de
rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke taakvervulling. 
Interne aansprakelijkheid houdt in dat de woningcorporatie of

dochtermaatschappij een of meer bestuurders of commissarissen
aanspreekt, wanneer deze hun taak niet behoorlijk vervullen. 

Bij de interne aansprakelijkheid kunnen de volgende factoren een
belangrijke rol spelen: 
• het verlenen van decharge;
• de criteria voor de aansprakelijkstelling;
• de taakverdeling bij een bepaalde taak over twee of meer

bestuurders;
• de collectieve verantwoordelijkheid van de bestuurders voor de

administratie en financiën. 

8.2.3 Externe aansprakelijkheid op grond van antimisbruikwet-
geving

Antimisbruikwetgeving
Doel van antimisbruikwetgeving is het tegengaan van het maken
van misbruik van de beperkte aansprakelijkheid van rechtsperso-
nen. Het procesrecht gaat uit van het beginsel 'Wie stelt, bewijst'.
Dit houdt in dat de persoon die stelt dat een andere persoon hem
iets is verschuldigd of schade heeft berokkend, dit ook dient te
bewijzen. De persoon die in een rechtsgeding het bewijs moet
leveren heeft de moeilijkste positie. In de antimisbruikwetten heeft
de wetgever van het middel 'omkering van de bewijslast' gebruik
gemaakt om bestuurders en commissarissen zonder bewijslast-
problemen aansprakelijk te kunnen stellen. Van 'omkering van 
de bewijslast' is slechts sprake in door de antimisbruikwetten 
geregelde gevallen en in de daar genoemde situaties. 

Tweede antimisbruikwet (Wet Bestuurders Aansprakelijkheid)
In de relatie tot de Belastingdienst en de bedrijfsvereniging is vooral
de tweede antimisbruikwet van belang. Wanneer blijkt dat de vere-
niging, stichting, BV of NV niet tot betaling van de verschuldigde
loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, premies en
belastingen op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag
in staat is, moet deze betalingsonmacht tijdig (binnen twee weken
na de datum waarop de premies en/of belasting moeten zijn
betaald) en op de juiste wijze worden gemeld aan het uitvoerings-
orgaan. Iedere bestuurder is verantwoordelijk voor en bevoegd tot
het melden. De meldingsplicht - het op tijd en op de juiste wijze
melden - van de betalingsonmacht is van bijzonder groot belang
voor de bewijslastverdeling. Gewezen bestuurders, beleidsbepalers
en medebeleidsbepalers kunnen eveneens aansprakelijk worden
gesteld op grond van de tweede antimisbruikwet.  

Derde antimisbruikwet (Wet Bestuurdersaansprakelijkheid in
geval van Faillissement)
Externe aansprakelijkheid in geval van faillissement op grond van
de derde antimisbruikwet zal met name kunnen voorkomen bij de
dochtermaatschappijen van woningcorporaties. De dochters heb-
ben immers veelal de rechtsvorm van een BV of NV. Besturen en
toezichthouders van BV's en NV's vallen onder de dwingendrechte-
lijke bepalingen van de artikelen 2: 131, 138, 149 BW. 

Toch kunnen in bepaalde situaties ook bestuurders of commissaris-
sen van woningcorporaties met aansprakelijkheid op grond van de
derde antimisbruikwet te maken krijgen. Deze situatie kan zich
voordoen wanneer zij zich zodanig met het bepalen van het beleid
van de 'dochter(s)' hebben bezig gehouden dat zij als beleidsbepa-
lers of medebeleidsbepalers zijn te beschouwen. Evenals bij de
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tweede antimisbruikwet het geval is, kunnen gewezen bestuurders,
beleidsbepalers en medebeleidsbepalers eveneens aansprakelijk
worden gesteld. Ook commissarissen kunnen 
aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop zij hun taak
hebben vervuld (art. 2:149 BW). 

Misleidende verslaggeving
Indien door de jaarrekening, door tussentijdse cijfers die de 
rechtspersoon bekend heeft gemaakt of door het jaarverslag een
misleidende voorstelling wordt gegeven van de toestand van de
rechtspersoon zijn de bestuurders tegenover derden hoofdelijk 
aansprakelijk voor de schade die door deze derden dientengevolge
is geleden. Dit is de kern van de aansprakelijkheid voor schade ont-
staan door misleidende verslaggeving, vastgelegd in art. 2:139 BW.
Dit artikel is van toepassing op bestuurders van BV's en NV's en 
via de schakelbepaling van art. 2:50a/300a BW in geval van faillis-
sement van toepassing op bestuurders van verenigingen en 
stichtingen die aan de heffing van vennootschapsbelasting zijn
onderworpen. Met name zullen bestuurders van de dochtermaat-
schappijen (BV's en NV's) op dit artikel van de antimisbruikwet-
geving bedacht moeten zijn. Ook commissarissen kunnen
aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door misleidende 
verslaggeving (art. 2:150 BW en art. 2:50a/300a BW jo art. 
2:150 BW).

8.2.4 Externe aansprakelijkheid op grond van andere wetten
dan antimisbruikwetgeving
Externe aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen kan
ook een rol spelen bij de oprichting van een rechtspersoon, bijvoor-
beeld van een dochtermaatschappij, of bij niet-inschrijving van de
rechtspersoon in het handelsregister, op grond van onrechtmatige
daad of op grond van niet-naleving van de formele vereisten voor
het opmaken en openbaren/deponeren van de jaarrekening.

Aansprakelijkheid bij oprichting rechtspersoon
Voor de BV en NV is wettelijk geregeld dat de hoofdelijke aan-
sprakelijkheid uit de oprichtingsfase eindigt als de rechtspersoon,
na zijn oprichting, de rechtshandelingen heeft bekrachtigd (art.
2:93/203 lid 1 BW). De beëindiging van hoofdelijke aansprakelijk-
heid van bestuurders voor de oprichting van een dochtermaat-
schappij (BV of NV) is dus wettelijk geregeld.  

De vereniging i.o. en de stichting i.o. kennen geen wettelijke rege-
ling die inhoudt dat de hoofdelijke aansprakelijkheid uit de oprich-
tingsfase eindigt als de rechtspersoon, na zijn oprichting, de
rechtshandelingen heeft bekrachtigd. De Hoge Raad heeft over de
oprichtersaansprakelijkheid van bestuurders van een stichting i.o.
echter bepaald dat uit rechtshandelingen verricht namens een op
te richten rechtspersoon (dit kan een stichting of vereniging zijn)
slechts rechten en verplichtingen voor die rechtspersoon ontstaan
wanneer zij die rechtshandelingen na haar oprichting bekrachtigt.
Wanneer een woningcorporatie wordt opgericht, eindigt de hoofd-
elijke aansprakelijkheid van de oprichters voor de aangegane
rechtshandelingen eerst wanneer de woningcorporatie deze rechts-
handelingen na haar oprichting bekrachtigt.   

De bestuurders zijn naast de BV of NV hoofdelijk aansprakelijk voor
elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waardoor de
vennootschap wordt verbonden in het tijdvak voordat:
• de opgave ter eerste inschrijving in het handelsregister, verge-

zeld van de neer te leggen afschriften, is geschied;
• het gestorte deel van het kapitaal ten minste het bij de oprich-

ting voorgeschreven minimumkapitaal bedraagt, en
• op het bij de oprichting geplaatste kapitaal ten minste een vier-

de van het nominale bedrag is gestort (art. 2:69/180 lid 2 BW). 

Aansprakelijkheid bij oprichting en kapitaalbescherming bij BV
en NV
Bestuurders en commissarissen dienen in het kader van de kapitaal-
bescherming alert te zijn bij:
• het storten van het aandelenkapitaal;
• het verkrijgen van eigen aandelen door de BV of de NV.
In deze situaties kan overtreding van de wettelijke bepalingen tot
aansprakelijkheid leiden.  

Aansprakelijkheid en inschrijving in het Handelsregister
BV's, NV's, verenigingen en stichtingen dienen te worden inge-
schreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.
Tevens moet een authentiek afschrift of een authentiek uittreksel
van de akte van oprichting bevattende de statuten worden neer-
gelegd25. Bestuurders dienen zorg te dragen voor inschrijving van
de wettelijk vereiste gegevens. De inschrijving is geen oprichtings-
vereiste. Zolang de rechtspersoon nog niet is ingeschreven, is 
iedere bestuurder voor een rechtshandeling waarvoor hij de rechts-
persoon bindt, naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk (art.
2:69/180 lid 2 BW en art. 2:29/289 lid 2 BW).  

Aansprakelijkheid en jaarrekeningvereisten
Bestuurders kunnen worden aangesproken op het niet naleven van
de formele vereisten inzake het opmaken en publiceren van de
jaarrekening (termijnen, vrijstellingen et cetera). Het niet naleven is
een overtreding in de zin van de Wet op de economische delicten
en kan met hechtenis of een geldboete worden bestraft. 

Aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad
Bestuurders en commissarissen van een woningcorporatie en die
van een dochtermaatschappij kunnen te maken krijgen met aan-
sprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad. Indien een
bestuurder als zodanig door zijn handelen inbreuk maakt op het
recht van een derde is sprake van een onrechtmatige daad. Als een
bestuurder iets doet of nalaat in strijd met een wettelijke plicht of
met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk
verkeer betaamt, wordt dit ook als een onrechtmatige daad aange-
merkt. Uit een onrechtmatige daad kan aansprakelijkheid van een
bestuurder ten opzichte van een derde, bijvoorbeeld een crediteur
of een subsidieverlener, ontstaan voor de door deze derde geleden
schade (art. 6:162 BW e.v.).

Aansprakelijkheid kan voor een bestuurder eveneens ontstaan als
de rechtspersoon een onrechtmatige daad of wanprestatie pleegt.
Uit jurisprudentie kan worden afgeleid dat een derde die schade
lijdt door wanprestatie van de rechtspersoon, de bestuurder die de
rechtspersoon vertegenwoordigde op grond van onrechtmatige
daad kan aanspreken voor de geleden schade.
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Ook commissarissen kunnen door derden worden aangesproken op
grond van onrechtmatige daad voor zover dit te maken heeft met
hun adviserende of toezichthoudende taak. 

Aansprakelijkheid in het kader van fraus legis
In de gevallen dat alle anti-misbruikbepalingen vakkundig zijn
omzeild, dreigt nog altijd het risico dat de fiscus het bijzondere
rechtsmiddel 'fraus legis' inzet. Op grond van fraus legis bestrijdt
de fiscus anti-fiscale constructies die in strijd met de geest van de
belastingwet zijn (bijvoorbeeld dubieuze BTW- en VPB-constructies
van woningcorporaties). Ook bestaat hierbij het risico dat als
gevolg hiervan bestuurders en commissarissen aansprakelijk wor-
den gesteld.

8.3 Verantwoordelijkheid van de accountant
Op basis van de fraudegevallen die zich de laatste jaren hebben
voorgedaan, is de perceptie van de maatschappij ten aanzien van
de verantwoordelijkheid van de accountant voor het ontdekken
van fraude sterk gewijzigd. De verantwoordelijkheid van de
accountant is geregeld in de Verordening op de Fraudemelding en
de Richtlijnen voor de Accountantscontrole (RAC 240). 

8.3.1 Richtlijnen voor de accountantscontrole (RAC 240) 
Volgens de richtlijn (RAC 240) is de accountant niet verantwoorde-
lijk voor het voorkomen van fraude, maar is hij wel verantwoorde-
lijk voor het zodanig plannen en uitvoeren van zijn controle dat 
hij in staat is een redelijke mate van zekerheid te krijgen dat de

jaarrekening geen materiële afwijkingen wegens fraude of onjuist-
heden bevat. Absolute zekerheid kan de accountant daarover nooit
krijgen. Er blijft altijd een risico bestaan dat materiële afwijkingen
niet worden ontdekt. Dit risico is groter bij fraude dan bij onjuist-
heden aangezien de neiging bestaat fraude te verhullen. Bij fraude
door een directie is dit risico weer groter dan bij fraude door werk-
nemers omdat de directie in staat is interne beheersmaatregelen te
doorbreken. 

Primair verantwoordelijk voor het voorkomen en ontdekken van
fraude en onjuistheden zijn volgens de richtlijn de leiding en de
commissarissen. De leiding moet zorgen voor een beheersings-
omgeving en procedures die de bedrijfsactiviteiten ordelijk en 
efficiënt laten verlopen. De commissarissen moeten door hun 
toezicht waarborgen dat de financiële verslaggevingssystemen 
integer zijn en dat de corporatie over een effectief intern beheer-
singssysteem beschikt. 

Op basis van genoemde maatschappelijke ontwikkelingen is RAC
240 voor accountants ten aanzien van “De verantwoordelijkheid
van de accountant voor het in acht nemen van fraude en onjuist-
heden in het kader van een opdracht tot controle van de jaarreke-
ning”26 ingrijpend gewijzigd. De herziene richtlijn 240 verandert de
taken en verantwoordelijkheden van de accountant op het gebied
van fraude niet, maar heeft tot doel de effectiviteit van de contro-
lemaatregelen 
op het gebied van fraude in het kader van de controle van de jaar-
rekening te verhogen. 

De belangrijkste wijzingen voor de accountant ten opzichte van de
vorige richtlijn zijn: 
• het inwinnen van inlichtingen bij het management, het toezicht-

houdende orgaan en anderen over de wijze waarop de organi-
satie het frauderisico beheerst en in hoeverre zij bekend zijn met
(vermoedens van) fraude; 

• het met de leden van het controleteam bespreken van de
kwetsbaarheid van de jaarrekening van de huishouding voor
fraude van materieel belang; 

• het evalueren van de maatregelen die de organisatie heeft
getroffen om fraude van materieel belang te voorkomen en te
ontdekken; 

• het treffen van controlemaatregelen om het risico van het
opzettelijk verkeerd verantwoorden van opbrengsten en het
doorbreken van de interne beheersing door de leiding tot een
aanvaardbaar niveau terug te brengen. In dit kader dient bijzon-
dere aandacht te worden besteed aan naposten en correctie-
posten, schattingen in de jaarrekening en belangrijke
ongebruikelijke transacties; 

• het uitvoeren van overige controlewerkzaamheden gericht op
het mitigeren van geïdentificeerde frauderisico's; 

• het documenteren van de controlemaatregelen en de uitkom-
sten van de werkzaamheden. 

De controle dient te worden uitgevoerd met een professioneel 
kritische instelling. De accountant dient zich steeds bewust te zijn

Figuur 9: Beslissingsschema RAC 240
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van het risico dat zich een afwijking kan voordoen als gevolg van
fraude, ongeacht de eerdere ervaringen met de huishouding 
voor wat betreft de eerlijkheid en integriteit van de leiding van de
huishouding en het toezichthoudende orgaan. Hierbij kan de
accountant gebruik maken van een frauderisicoanalyse. Deze 
frauderisicoanalyse wordt door - of namens - de directeur/bestuur-
der uitgevoerd en wordt door de Raad van Commissarissen vastge-
steld.

8.3.2 Verordening op de Fraudemelding
In de Verordening op de Fraudemelding is geregeld wat de accoun-
tant moet doen als hij bij de uitvoering van zijn controle aanwijzin-
gen heeft dat er fraude is gepleegd. Ongeacht de mogelijke aard
en omvang van de vermoedelijke fraude, moet de accountant een
aanvullend onderzoek uitvoeren. De accountant dient dan zijn
onderzoek zodanig in te richten dat hij een hoge mate van zeker-
heid verkrijgt over het al dan niet aanwezig zijn van fraude. 

Zodra de accountant heeft vastgesteld dat er een redelijk vermoe-
den is van fraude stelt de accountant de leiding schriftelijk op de
hoogte, tenzij dit strijdig is met het doel van het onderzoek. Het
toezichthoudend orgaan wordt schriftelijk op de hoogte gesteld bij
materiële fraude, als de leiding geen toereikende maatregelen treft
of als het directiefraude betreft.

In geval van een wettelijke controle geeft de accountant de
opdracht terug indien de organisatie geen toereikende maatregelen
treft om een materiële fraude ongedaan te maken en om herhaling
te voorkomen. De accountant meldt dit ook bij het centrale meld-
punt (dit is het Korps Landelijke Politie Diensten, de KLPD) dat hier-
voor is ingesteld. Overigens vindt dit ook plaats als de opdracht 
van de accountant wordt opgezegd terwijl er geen toereikende
maatregelen zijn genomen.

Hans van den Akker, RVG Woningen

“Fraude is vaak terug te voeren op omstandigheden
waarin mensen zijn komen te verkeren. Hierop is
weinig tot geen invloed mogelijk. Als werkgever of

collega ben je per slot van rekening niet verantwoordelijk voor
het gedrag van mensen gedurende 24 uur per dag. Waar je
mijns inziens wel verantwoordelijk voor bent is het scheppen
én onderhouden van een klimaat waarin wordt onderkend dat
fraudegedrag altjd kan voorkomen en waarin in gezamenlijk-
heid preventie- en controle-activiteiten worden ondernomen die
als evident worden beschouwd. Ook ter bescherming van dege-
ne die op punt staat fraudeur te worden.”
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1. Het Financieele Dagblad, 21 februari 2004.

2. Eindrapport parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid, TK 2003-2004, nr. 6 pagina 20.

3. Een beperkt aantal woningcorporaties is een vereniging en kent derhalve een Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering is qua

functie (in haar relatie met de Raad van Commissarissen / Raad van Toezicht) te vergelijken met een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij een

B.V. of N.V. Zie ook hoofdstuk 8.

4. Binnen corporaties wordt zowel de term 'Raad van Toezicht' als 'Raad van Commissarissen' gehanteerd. In dit handboek wordt echter consequent de

laatste variant gebruikt. Reden hiervoor is dat deze term een grotere professionaliteit uitstraalt en meer associaties oproept met de zwaardere eisen die

tegenwoordig aan een dergelijk orgaan worden gesteld. Aangezien een interne toezichthouder binnen een corporatie ook aan deze eisen moet voldoen,

wordt dit met de term Raad van Commissarissen meer benadrukt.

5. In het AICPA-rapport wordt een zestal adviezen uitgewerkt door de taskforce, rekening houdend met de Amerikaanse situatie.

6. In het handboek Corporatie Governance zijn de rollen van bestuurder en commissaris nader uitgewerkt.

7. De anti-fraude taskforce van het American Instute of Certified Public Accountants (AICPA) heeft in januari 2005 een rapport uitgebracht waarin manage-

mentfraude de achilleshiel van fraudepreventie wordt genoemd.

8. Al het handelen dat middels het Wetboek van Strafrecht wordt gesanctioneerd.

9. Duyne, prof. Mr. Dr. P.P. van; Vliet, mr. A. van; Wielenga, A. Handboek Fraudepreventie. Alphen aan de Rijn. 1996.

10. In de Dikke van Dale is wederrechtelijk omschreven als ‘in strijd met het recht’. Bijvoorbeeld strafrecht, civiel recht, et cetera. 

11. Oscar Wilde (1854-1900), Lady Windermere's Fan, 1892, Act I.

12. Oscar Wilde (1854-1900), The picture of Dorian Gray, 1891.

13. Onderverdeling conform RAC 2005.

14. Als praktische informatie is een schema opgenomen van corporatienormen.    

15. Als praktische informatie is een schema opgenomen met mogelijke risico's en bijbehorende analyse van mogelijke aandachtspunten met betrekking tot

governance (beheersmaatregelen) voor corporaties.   

16. Als praktische informatie zijn enkele tabellen opgenomen met fraude-indicatoren en -factoren die bij het herkennen van potentiële risico's kunnen helpen.

17. Beslag ter bewaring, gelegd op goederen of rechten van een schuldenaar.

18. Deze teams maken thans deel uit van de bovenregionale rechercheteams.

19. Als praktische informatie is opgenomen een uitgewerkt overzicht met aandachtspunten voor fraudegovernance per activiteit en proces. In deze prakti-

sche informatie zijn ook de automatiseringsmaatregelen meegenomen. 

20. Als praktische informatie is een artikel 'Data Mining als indicatie voor datamanipulatie' bijgevoegd. Hierin wordt aangegeven hoe via de wet van Benford

indicaties voor mogelijke fraude binnen een geautomatiseerd systeem kunnen worden opgespoord.

21. Deze paragraaf is een bewerking voor woningcorporaties van de volgende publicaties:

A.J. Coster, C.J.A. van Geffen en J.G. Groeneveld-Louwerse (eindredactie) 

- Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen, en 

- Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van BV's en NV's, Deloitte, 1998;

- Handboek Non-profitorganisaties 2005, Juridische en verslaggevingsaspecten voor de praktijk, Hoofdstuk 6, J.G. Groeneveld-Louwerse,

Bestuurdersaansprakelijkheid, Deloitte 2004.

22. Ook dochterondernemingen die vanuit een CV, VOF of Stichting activiteiten verrichten, vallen hieronder.

23. De Minister van VROM heeft te kennen gegeven deze splitsing te willen aanbrengen tussen de verschillende activiteiten van woningcorporaties. In de

huidige situatie kennen corporaties ook wel verbindingen met Commanditaire Vennootschappen (CV) en Vennootschappen onder Firma (VOF). Bij deze

constructie is sprake van een verhoogd (risico op) hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten.

24. Voor een uitgebreid overzicht van de aansprakelijkheidstelling zie de praktische informatie.

25. Art. 2:69/180 BW en art. 2:29/289 lid 1 BW jo. art. 4 lid 1 en 3 Hregw. jo. art. 3 Hregw.

26. Richtlijnen voor de Accountantscontrole 240 (RAC 240). De herziene richtlijn geldt voor jaarrekeningcontroles die betrekking hebben op periodes die

aanvangen op of na 15 december 2004.

Eindnoten
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1. Normenkader corporaties

Corporatienormen

• Besluit Beheer Sociale Huursector 
(inclusief MG-circulaires)

• Richtlijnen Jaarverslaggeving (RJ-645)
• Specifieke wetgeving 

- Woningwet
- Huurrecht
- Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA)
- Huisvestingswet
- Milieuwetgeving
- Huursubsidie

• Woonruimteverdelingsreglement
• KWH-normering
• Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
• Waarborgfonds Sociale Woningbouw
• AEDES-code
• Convenant/Prestatieafspraken Gemeente
• Huurcommissie/huurdersraad
• Geschillencommissie
• Commissie Glasz
• CAO Woningcorporaties
• Commissie Izeboud
• Gedragscodes 
• Stichting Beoordeling Integriteit

Bouwnijverheid (www.sbib.nl)

Overheidsnormen

• Strafrecht
- Valsheid in geschrifte
- Verduistering
- Bankbreuk
- Niet ambtelijke corruptie

• Fiscaal recht
- Factuureisen (OB)
- Loon in natura (LB)
- Strafbepalingen (AWR)
- Fraus legis

• Civiel recht
- Arbeidsrecht
- Ontslag op staande voet
- Ontbinding overeenkomst
- Disciplinaire maatregelen (ARAR)
- Ondernemingsrecht
- Schending boekhoudplicht
- Onbehoorlijk bestuur
- Misleiding jaarrekening
- Faillissementsrecht
- Paulineus handelen
- Jaarrekening te laat deponeren
- Doeloverschrijding
- Aansprakelijkheidsrecht
- Wanprestatie/Onrechtmatige daad
- Schadevergoeding

• Publiekrecht
- Landelijke regelgeving
- Wet Ruimtelijke Ordening
- Provinciale regelgeving
- Provinciewet
- Verordeningen
- Gemeentelijke regelgeving
- Gemeentewet
- Verordeningen

• Burgerlijk Wetboek (titel 9)
• Wet Poortwachter
• Wet Melding Ongebruikelijke transacties

(MOT)
• Wet Identificatie Dienstverlening (WID)

Beroepsnormen

• Gedragsregels
• Jurisprudentie
• Aedescode

Externe normen
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• Statuten
• Reglement
• Commissarissen
• Arbeidscontracten
• Richtlijnen

- Handboek AO/IC 
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid
- Verkoopbeleid

• Handtekeninglijsten
• Interne controlemaatregelen
• Gedragscode
• Strategienota 
• Ondernemingsplan
• Begroting 
• Budgetsysteem gekoppeld aan competen-

tietabel/mandatering

Interne normen
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2. Frauderisicofactoren

FACTOREN

1. Managementstijl

2. Managementrichting 

3. Machtsverdeling

4. Planning

5. Prestatie

6. Business focus

7. Managementstrategie

8. Rapportering

9. Beleid en regels

10. Primair belang management

11. Beloningssysteem

12. Feedback op prestaties 

13. Wijze van samenwerken

14. Beloning voor goed gedrag

15. Business ethiek

16. Interne relaties

17. Normen en waarden

18. Succesformule

Hoog potentieel frauderisico

• Autocratisch

• Laag vertrouwen en
machtgedreven

• Gecentraliseerd, gereserveerd voor top van
het management

• Gecentraliseerd en korte termijn 

• Kwantitatieve meting gebaseerd op korte
termijn

• Focus op winst

• Crisismanagement

• Routinematig rapporteren

• Rigide en niet flexibel, sterk bewakend

• Vaste activa

• Bestraffend
• Armoedig en

politiek gestuurd

• Negatief kritisch 
• Negatief

• Kwesties en persoonlijke verschillen wor-
den ontweken of onderdrukt

• Voornamelijk geld

• Tegenstrijdig, met de stroom meegaan

• Sterk competitief, vijandig

• Economisch, politiek, zelfzuchtig

• Werk harder

Laag potentieel frauderisico

• Participerend

• Hoog vertrouwen en
resultaatgedreven

• Gedecentraliseerd, verspreid over niveaus,
gedelegeerd

• Gedecentraliseerd en
lange termijn

• Kwantitatieve en kwalitatieve meting
gebaseerd op lange termijn 

• Focus op klant

• Management gericht op doelstellingen

• Uitzonderingen rapporteren 

• Redelijk, fair, handhavend 

• Menselijk, daarna vaste en technologische
activa

• Bekrachtigend en
fair gestuurd

• Positief kritisch en
strelend

• Kwesties en persoonlijke verschillen wor-
den openlijk aan de orde gesteld en het
hoofd geboden

• Erkenning, promotie, meer verantwoorde-
lijkheid, taakkeuze, plus geld

• Duidelijk gedefinieerd en 
correct gevolgd

• Vriendelijk, competitief, ondersteunend

• Sociaal, spiritueel, samenwerkend

• Werk efficiënter
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FACTOREN Hoog potentieel frauderisico Laag potentieel frauderisico

19. Human resources

20. Loyaliteit jegens het bedrijf

21. Belangrijkste financiële zorg 

22. Groeipatroon

23. Relatie met concurrenten

24. Innovatie

25. Bestuurderskarakteristiek

26. Managementstructuur, systemen en
controles

27. Interne communicatie

28. Sfeer/relaties

• Burnout
• Hoge omzet en

wrok

• Laag

• Cash flow tekort

• Sporadisch

• Vijandig

• Copy cat, reactief

• Snelle jongen, opschepper, egoïstisch,
doordrijver, ongevoelig, angstaanjagend,
onzorgvuldig, gokker, impulsief, gierig, op
grote aantallen en bezit ingesteld, winst-
gericht, ijdel, bombastisch, sterk emotio-
neel, partijdig, beter doen voorkomen dan
ze zijn

• Bureaucratisch
• Onderdrukkend
• Onbuigzaam
• Opgedrongen controles
• Verticale structuur (veel lagen)
• Alles gedocumenteerd, voor alles een regel

• Formeel, stijf, gewichtig, bevooroordeeld,
dubbelzinnig

• Vijandig, agressief, rivaliserend

• Niet genoeg promotionele kansen voor al
het talent

• Lage omzet
• Tevredenheid

• Hoog

• Kansen voor nieuwe investeringen 

• Consistent

• Professioneel

• Leider, proactief

• Professioneel, besluitvaardig, gerespec-
teerd door gelijken, overwogen risico-
nemer, attent, genereus met persoonlijke
tijd en geld, mensen-, producten- en
marktgeoriënteerd, opbouwer, zelfvertrou-
wen, beheerst, rustig, overwogen, even-
wichtig karakter, eerlijk, weten wie ze zijn,
wat ze zijn en waar ze heen gaan

• Collegiaal,
• Systematisch,
• Open voor verandering,
• Zelfbeheersing,
• Platte structuur en

documentatie is adequaat maar geen doel 
op zich.

• Informeel, duidelijk, vriendelijk, open,
onbevooroordeeld, openhartig

• Coöperatief, vriendschappelijk, 
vertrouwend

Een vertaling van: The CPA's Handbook of Fraud and Commercial Crime Prevention,
Copyright © 2002 by the American Institute of Certified Public Accountants, Inc.,
New York, NY
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3. RAC 240 - 250 
fraude-indicatoren

• Een belangrijk deel van de honorering van leidinggevenden bestaat uit bonussen of andere financiële prikkels, waarvan de hoogte afhankelijk is
van het bereiken door de corporatie van te agressieve doelstellingen met betrekking tot bedrijfsresultaten, financiële positie of kasstromen.

• De leiding heeft een uitermate groot belang bij het handhaven of verhogen van het winstniveau/ financiële positie door het gebruikmaken van
ongebruikelijk agressieve wijzen van verantwoorden.

• De leiding heeft er belang bij onjuiste middelen te gebruiken om vanwege fiscale redenen de getoonde winst te verlagen (in geval van dochters
die VPB-plichtig zijn).

• De leiding ondersteunt en draagt niet krachtdadig genoeg de waarden of ethische normen van de corporatie uit of draagt niet de juiste
waarden of ethische normen uit.

• De leiding wordt gedomineerd door een enkele persoon of een kleine groep zonder dat aanvullend beheersmaatregelen zijn genomen zoals een
doelmatig toezicht door organen belast met governance.

• De leiding bewaakt belangrijke beheersmaatregelen niet op adequate wijze.
• De leiding herstelt belangrijke tekortkomingen in de interne beheersing niet tijdig. 
• De leiding confronteert het personeel voor de 'commerciële activiteiten' met te agressieve financiële doelstellingen en verwachtingen.
• De leiding toont een sterke tegenzin om regelgevende instanties te volgen.
• De leiding handhaaft ondoelmatig functionerend personeel op afdelingen die zich bezig houden met financiële verslaggeving, informatie-

technologie en interne accountantscontrole.
• Leidinggevenden die niet gespecialiseerd zijn in financiële zaken, zijn in hoge mate of geheel betrokken bij de keuze van verslaggevingsgrond-

slagen of de bepaling van belangrijke schattingen.
• Er is sprake van een groot verloop binnen de leidinggevenden en de geraadpleegde adviseurs.
• Vaak voorkomende meningsverschillen met de accountant of een voorgaande accountant over onderwerpen met betrekking tot de controle of

(jaar)verslaggeving.
• Door de leiding van de corporatie opgelegde onrealistische tijdlimieten voor het voltooien van de controle.
• De organen belast met governance bevatten te weinig leden die onafhankelijk zijn ten opzichte van de leiding.
• Door de organen belast met governance wordt weinig aandacht besteed aan onderwerpen met betrekking tot financiële verslaggeving en aan

de administratieve organisatie en interne beheersing.
• Weerstand bij de leiding van de corporatie om vrijelijk te communiceren met solide derden zoals regelgevende instanties (bijv. WSW, CFV en

VROM) en bankiers.
• Beperkingen in de controle die zijn opgelegd door de leiding van de corporatie.
• De ontdekking van belangrijke zaken die niet eerder door de leiding van de corporatie zijn gerapporteerd.
• Omvangrijke moeilijk te controleren cijfers in de administratie.
• Een agressieve toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving (RJ-645).
• Strijdige of onbevredigende informatie van de zijde van de leiding van de corporatie of het personeel.
• Ongebruikelijk gedocumenteerde informatie zoals handmatige wijzigingen in documenten of handmatige documentatie, terwijl die gewoonlijk

in elektronische vorm ter beschikking is.
• Informatie die met tegenzin wordt aangeleverd of na een onredelijk lange tijd.
• In ernstige mate onvolledige of ontoereikende administratieve bescheiden.
• Transacties zonder bewijsstukken.
• Ongebruikelijke transacties qua aard, omvang of complexiteit, in het bijzonder als deze transacties hebben plaatsgevonden kort voor de balans-

datum.
• Transacties die niet zijn vastgelegd conform de richtlijnen van de leiding van de corporatie.
• Belangrijke niet afgestemde verschillen tussen controlerekeningen en subrekeningen of tussen de uitkomst van een inventarisatie en de bijbeho-

rende grootboekrekening, die niet tijdig op aanvaardbare wijze zijn onderzocht en gecorrigeerd.

Fraude-indicatoren 

Voorbeelden die aanwijzingen vormen voor de aanwezigheid van fraude en onjuistheden
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Voorbeelden die aanwijzingen vormen voor de aanwezigheid van fraude en onjuistheden

Fraude-indicatoren 

• Onvoldoende controle over de computerverwerking (bijvoorbeeld te veel verwerkingsfouten, te late verwerking en rapportage).
• Door cijferanalyse aangetoonde grote verschillen met eerdere verwachtingen.
• Minder reacties op verzoeken om financiële saldi te bevestigen dan verwacht of grote verschillen die door verzoeken om financiële saldi te

bevestigen worden ontdekt.
• Aanwijzingen dat leidinggevenden of ander personeel ruim boven hun stand leven.
• Niet geanalyseerde tussenrekeningen.
• Debiteurenrekeningen waarop gedurende lange tijd geen gelden binnenkomen.
• Grote druk om extra vermogen te verwerven noodzakelijk om zelfstandig te kunnen blijven, dit tegen de achtergrond van de financiële positie

van de corporatie.
• Belangrijke transacties met verbonden partijen die niet tot de gewone bedrijfsactiviteiten behoren.
• Belangrijke transacties met verbonden partijen die niet (intern en/of extern) gecontroleerd worden.

De aard van informatie die onder de aandacht van het bestuur / commissarissen / accountant komt kan duiden op 
mogelijke fraude. Voorbeelden hiervan zijn

• Onderzoek door overheidsinstanties, betaling van boetes of strafvorderingen.
• Betalingen voor niet gespecificeerde diensten of leningen aan adviseurs, verbonden partijen of overheidspersoneel.
• Commissies en dergelijke die excessief hoog lijken in relatie tot hetgeen normaliter wordt betaald door de corporatie of in de bedrijfstak, of in

relatie tot de verleende diensten.
• Inkopen tegen prijzen die beduidend afwijken van marktprijzen.
• Ongebruikelijke betalingen in contanten, aankopen tegen cheques aan toonder of overboekingen naar nummerrekeningen.
• Ongebruikelijke transacties met vennootschappen in belastingparadijzen.
• Belangrijke ongebruikelijke of zeer complexe transacties met name vlak voor het einde van het jaar.
• Betalingen voor goederen of diensten aan een ander land dan het land van herkomst van de goederen of diensten.
• Internationale betalingen zonder behoorlijke documentatie van (centrale) banken voor buitenlands betalingsverkeer.
• Administratieve systemen die, door hun ontwerp of onopzettelijk, geen adequate mogelijkheid bieden transacties te volgen of voldoende bewijs

te leveren.
• Ongeautoriseerde transacties of onjuist geregistreerde transacties.
• Berichten in de pers.
• Een veel te complexe organisatiestructuur die vergezeld gaat met talrijke of ongebruikelijke rechtspersonen, bestuurlijke gezagslijnen of contrac-

tuele regelingen die ogenschijnlijk geen enkel maatschappelijk doel dienen.
• Een zeer grote kwetsbaarheid voor wijzigingen in de rentestand.
• Het ontbreken van adequate functiescheidingen of onafhankelijke controles.
• Het ontbreken van een adequaat systeem van autorisatie en goedkeuring (bijvoorbeeld voor aankopen).
• Slechte fysieke beveiligingen met betrekking tot kasgeld, beleggingen, voorraden of vaste activa.
• Het ontbreken van actuele en goede documentatie bij transacties.
• Het ontbreken van de plicht om periodiek vakantie op te nemen voor functionarissen op sleutelposities.

Bron: Richtlijnen voor de Accountantscontrole 240 en 250
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4. Risico-overzicht en 
-definities 
In deze bijlage is een risico-overzicht opgenomen met risico's en
risicodefinities. Zowel de directeur-bestuurder als de Raad van
Commissarissen van een corporatie kunnen het risico-overzicht als
referentiekader gebruiken voor het identificeren van risico's. Ter
illustratie van de financiële belangen van de frauderisico's is de
balans en de winst- en verliesrekening van de sector over 2003
opgenomen (zie figuren 10/11).

Duidelijk blijkt dat de corporatiesector een kapitaalintensieve sector
is met een vastgoedportefeuille van 2,4 miljoen woningen. Deze
woningen vertegenwoordigen een boekwaarde van € 75,3 miljard.
Hiervoor is € 57,6 miljard extern gefinancierd. Tel bij deze bedra-
gen de omvangrijke herstructureringsopgave in bijvoorbeeld de 
56 prioritaire wijken waar de sector voor staat nog op en het zal
duidelijk zijn dat de financiële belangen enorm zijn. Vanuit fraude-
perspectief is een adequaat inkoop- en aanbestedingsbeleid voor
zowel de projecten als de financiering van wezenlijk belang.
De huuromzet bedraagt € 10,1 miljard voor 2,4 miljoen woningen.
Een gemiddelde mutatiegraad van 7 à 8% per jaar betekent dat

jaarlijks een kleine 200.000 woningen opnieuw moeten worden
toegewezen. Vanwege de kwantitatieve woningnood in Nederland
is een 'eerlijke' woningtoewijzing van deze schaarse middelen van
groot belang.

De financiële lasten hebben betrekking op de externe financiering.
De omvang van de financiële lasten van € 3,7 miljard onderstreept
nog eens het belang van een adequaat en integer inkoopbeleid bij
financiering. Dit geldt tevens voor de onderhoudsuitgaven en de
rechtmatige beloning van de corporatiemedewerkers.
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Woningtoewijzing

Onrechtmatige bewoning

Vaststellen en doorvoeren huurprijzen/verho-
gingen
Klachten/bezwaarschriften 

Leegstand

Het risico dat de woning niet in overeenstemming met in- of externe nor-
men en regelgeving wordt toegewezen.
Het risico dat de woning door een ander dan de rechtmatige huurder
wordt bewoond.
Het risico dat huurprijzen en -verhogingen niet juist en/of niet volledig in
rekening worden gebracht.
Het risico dat klachten/bezwaarschriften niet tijdig, niet volledig en niet
onafhankelijk worden afgewikkeld.
Het risico dat de leegstand niet juist en/of niet volledig wordt gere-
gistreerd. Dit kan o.a. het risico van onrechtmatige bewoning vergroten.

naam risicodefinitie

Afrekenen stook- en servicekosten Het risico dat de afrekening van de stook- en servicekosten niet volgens
afspraken en/of niet volledig in rekening wordt gebracht. Tegoed van
huurder wordt anders verwerkt of ten eigen bate aangewend.

naam risicodefinitie

Aanbieding verkoopwoning aan (aspirant)
kopers / Aankoop door corporatie
Financieel-administratieve verwerking aan- en
verkopen

Het risico dat het aan- en verkopen van woningen niet onafhankelijk
plaatsvindt of dat een schijn van afhankelijkheid ontstaat.
Het risico dat aan- en verkopen niet juist, tijdig en volledig in de financiële
administratie zijn verantwoord.

naam risicodefinitie

Naleving Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) Het risico dat opdrachten worden verstrekt aan aannemers die niet 
voldoen aan de eisen van de Wet Ketenaansprakelijkheid

naam risicodefinitie

Aanbestedings- en offerteprocedure 

Controle, bewaking en oplevering uitvoering
Meer- en minderwerk

Kostenregistratie

Het risico dat de gunning niet plaatsvindt volgens procedure, waardoor
nadeel of schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan.
Het risico dat de uitvoering niet of niet volledig plaatsvindt.
Het risico dat opdrachten niet op juiste gronden en/of ten onrechte 
worden verstrekt en betaald.
Het risico dat niet onderbouwde kosten worden opgevoerd en betaald.

naam risicodefinitie

Huren

Vergoedingen

Overige bedrijfsopbrengsten (verkoop woningen) / Materiële vaste activa

Onderhoud

Onderhoud / Materiële vaste activa / Onderhanden Werk
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Meerjarenonderhoudsbegroting / jaarplan
onderhoud

Het risico dat onderhoudsactiviteiten ten onrechte worden opgenomen
en/of de inschatting van de bijbehorende kosten te hoog is.

naam risicodefinitie

Onderhoud / Voorziening onderhoud

Loonheffing en sociale lasten, omzetbe-
lasting, vennootschapsbelasting,
schenkingsrecht, overige heffingen

Het risico dat aangiften niet juist, niet tijdig en/of niet volledig worden
ingediend en betaald/verrekend.
Het risico dat daarmee onrechtmatige fiscale constructies worden opgezet.

naam risicodefinitie

Belastingen en sociale premies  

Personeels- en salarisadministratie

Personeel & organisatie

Het risico dat de personeelskosten niet juist en rechtmatig worden 
verantwoord en uitbetaald.
Het risico dat beloningen niet onafhankelijk en niet in overeenstemming
met geldende richtlijnen worden vastgesteld.

naam risicodefinitie

Lonen en salarissen

Naleving subsidievoorwaarden Het risico dat subsidievoorwaarden niet worden nageleefd en/of subsidies
onrechtmatig worden gedeclareerd.

naam risicodefinitie

Subsidie / Egalisatie

• Verwerving/innemen van grondposities
• Afzet
• Planontwikkeling
• Calculatierisico
• Aanbestedingsrisico
• Realisatierisico

Het risico dat in het kader van verwerving, afzet, planontwikkeling, 
calculatie, aanbesteding en realisatie niet gekozen wordt voor de meest
gunstige aanbieding en/of dat besluiten niet rechtmatig tot stand komen.

naam risicodefinitie

Materiële vaste activa / Voorraad onderhanden werk / overige voorzieningen

Magazijnvoorraad

Beheer kantoorinventaris en -benodigdheden

Het risico dat op onrechtmatige wijze magazijnvoorraad aan de corporatie
onttrokken wordt.
Het risico dat op onrechtmatige wijze kantoorinventaris en -benodigd-
heden aan de corporatie onttrokken worden.

naam risicodefinitie

Voorraden
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Beheer tussenrekeningen

Betalingsregelingen

Afboekingen
Kasontvangsten/-uitgaven

Contacten met deurwaarder

Het risico dat onrechtmatige handelingen door het oneigenlijk gebruik van
tussenrekeningen worden gemaskeerd.
Het risico dat niet of onjuist geautoriseerde betalingsregelingen worden
verstrekt.
Het risico dat niet of onjuist geautoriseerde afboekingen plaatsvinden.
Het risico dat de kasontvangsten niet volledig en tijdig (slepen) en 
kasuitgaven niet juist (onttrekkingen) worden verantwoord.
Het risico dat contacten met deurwaarders niet onafhankelijk zijn.

naam risicodefinitie

Vorderingen (huurdebiteuren) / Liquide middelen

Beheer tussenrekeningen, liquide middelen,
huren, vergoedingen, overige overheids-
opbrengsten, bedrijfsopbrengsten 
Verwerken memoriaalboekingen

Het risico dat onrechtmatige handelingen door het oneigenlijk gebruik van
tussenrekeningen wordt gemaskeerd.

Het risico dat memoriaalboekingen niet juist, niet tijdig en niet volledig zijn
geautoriseerd en verwerkt.

naam risicodefinitie

Kortlopende schulden / Vorderingen

Treasury beleid
Beleggingen

Leningen
Cashmanagement

Het risico dat er onrechtmatige betalingen plaatsvinden.
Het risico dat er verschuivingen tussen privé en zakelijke beleggingen
plaatsvinden.
Het risico dat het aantrekken van leningen niet onafhankelijk plaatsvindt.
Het risico dat op onrechtmatige wijze gelden worden onttrokken aan de
corporatie.

naam risicodefinitie

Liquide middelen/Langlopende schulden/Rentelasten/Rentebaten/Financiële vaste activa

Betalingsverkeer

Beheer crediteuren

Verwerken inkomende facturen

Het risico dat op onrechtmatige wijze gelden worden onttrokken aan de
corporatie.
Het risico dat informatie in het crediteurenstambestand niet betrouwbaar
en niet juist is.
Het risico dat er ten onrechte facturen worden verwerkt.

naam risicodefinitie

Liquide middelen / Kortlopende schulden
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Beheer ICT-netwerk

Samenwerking ontwikkeling/herstructure-
ring, beheer voor derden, VVE-beheer, 
sponsoring. 
Besluitvorming

Beheer kantoorgebouw

Afwikkelen verzekeringen, brand-, storm- en
overige schade.
Rapportering (kwartaalrapportages, jaarreke-
ning, begroting, WSW, CFV)
Subsidies aan huurders-
verenigingen

Het risico dat het netwerk voor onbevoegden toegankelijk is en/of dat
onbevoegden wijzigingen aanbrengen in het netwerk en/of de applicaties.
Het risico dat opbrengsten niet volledig en de kosten niet juist worden 
verantwoord door de corporatie.

Het risico dat besluitvorming onbevoegd en/of niet onafhankelijk 
plaatsvindt.
Het risico dat personen zich in (delen van) het kantoorgebouw bevinden
waartoe ze niet geautoriseerd zijn.
Het risico dat schades onjuist en/of ten onrechte worden gedeclareerd.

Het risico dat er in de verslaggeving / budgetten verschuivingen plaats-
vinden.
Het risico dat er onrechtmatig gelden worden gedeclareerd/uitbetaald.

naam risicodefinitie

Overige
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1

2

3

Woningtoewijzing

Onrechtmatige bewoning

Vaststellen en doorvoeren huurprijzen/
verhogingen

• Opstellen intern beleid ten aanzien van het toewijzen van woningen.
• Heldere en eenduidige communicatie over het interne beleid zodat

het toetsbaar wordt voor externen.
• Roulatie van medewerkers om te sterke binding en afhankelijkheid

van bijvoorbeeld een wijk te voorkomen.
• Het systeem van woningtoewijzing dusdanig inrichten dat de juiste

en volledige toewijzing achteraf kan worden vastgesteld. Dit kan
door voor alle woningen die niet via de huurkrant zijn aangeboden,
te onderzoeken of dit terecht is. 

• Via competenties de autorisaties binnen de geautomatiseerde omge-
ving vastleggen.

• Deugdelijke dossiervorming van nieuwe huurders.
• Mutaties in de persoons-/huurdergegevens periodiek intern controle-

ren, of mutaties hierin in functiescheiding verwerken.
• Klachten serieus nemen en deze onafhankelijk registreren en behan-

delen. 
• Periodieke evaluatie van de klachten en het toewijzingssysteem.
• Uitdragen beleid ten aanzien van onrechtmatige bewoning.
• Pro-actief controleren en resultaten intern bespreken en/of extern

kenbaar maken.
• Verbied expliciet doorverhuur en onderverhuur in de huurcontracten,

bespreek dit met de kandidaat-huurder, stel adequate sanctiemaat-
regelen vast en geef hierover voorlichting.

• Verbied illegaal gedrag en vormen van overlast, stel adequate sanc-
tiemaatregelen vast en geef hierover voorlichting.

• Evalueer het toewijzingsbeleid, pas zo nodig fine-tuning van de
evenwichtige en rechtmatige toedeling toe.

• Zoek samenwerking met gemeente en met andere instanties voor
onder andere bestandsvergelijking (zoals met de gemeentelijke basis-
administratie).

• Zie ook het rapport 'Bestrijding onrechtmatige bewoning' van het
ministerie van VROM. 

• De volgende verbandscontroles uitgevoeren:
- Jaarlijkse huurverhoging:
Vastgestelde huurverhoging * aantal woningen = verschil 
prolongatie
- Nieuwbouwcomplex / Aankoop:
Vastgestelde huurprijs * aantal woningen = extra huuropbrengst.  

• Huurprijzen worden vastgesteld door het management.
• Doorvoer van wijzigingen van huurprijzen in het systeem dienen 

door een leidinggevende te worden gefiatteerd. Het systeem dwingt

Huren

Risicogebieden Beheersmaatregelen

5. Frauderisico-analyse 
corporaties
Aandachtspunten binnen fraudegovernance
De beheersmaatregelen in het kader van fraude- en integriteitsrisico's zijn nader uitgewerkt. In onderstaande tabel zijn per proces/activiteit
van corporaties aandachtspunten genoemd die in het kader van fraudegovernance relevant zijn. Het overzicht is richtinggevend en heeft
niet de ambitie uitputtend te zijn.

nr
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4

5

6

7

8

9

10

Klachten/bezwaarschriften behandeling

Leegstand

Afrekenen stook- en servicekosten

Aanbieding verkoopwoning aan (aspirant)
kopers / Aankoop door corporatie

Financieel-administratieve verwerking aan- en
verkopen.

Naleving Wet Keten Aansprakelijkheid
(WKA)

Aanbestedings- en offerteprocedure

dit af en staat geen aanpassing toe.
Een niet opzettelijke foutieve huuraanpassing impliceert veelal geen
fraude.
In combinatie met de mogelijkheid huurpenningen (deels) contant te
voldoen, bestaat een mogelijk frauderisico. 
• Registratie klachten/bezwaar in postregistratiesysteem.
• Klachtencoördinator ziet erop toe dat alle klachten volledig en volgens

procedure worden afgewikkeld en uitgevoerd.
• Geschillencommissie actief.
• Periodieke evaluatie van soort en aantal klachten.
• Rapportage klachtencoördinator rechtstreeks aan directie.  
• Periodieke analyse van leegstandsoverzichten per complex. 
• Periodiek steekproefsgewijze waarneming ter plaatse door medewer-

kers onafhankelijk van het verhuurproces. Vaststellen of de wonin-
gen echt onbewoond zijn. 

• Heldere en eenduidige communicatie over het afrekenbeleid zodat
het toetsbaar wordt voor externen.

• Uitgangspunten kostenverdeling per complex vastleggen. 
• Uitgangspunten in systeem vastleggen. Wijzigingen in de uitgangs-

punten fiattering leidinggevende noodzakelijk. Systeem dwingt dit
af. 

• Functiescheiding tussen opstellen, controle en afrekenen.
• Verbandscontrole: kosten -/- voorschot = af te rekenen service-

kosten, aansluiten op saldo verrekend met huurder.

• Besluit door management / directie + vastleggen in beslisdocument.
• Verkoop / Aankoopwaarde getaxeerd door taxateur welke onafhan-

kelijk is van de makelaar.  
• Taxatie niet ouder dan één jaar. 
• Leegstaande voor verkoop bestemde vhe's  in huurmodule registre-

ren met reden 'leegstand verkoop'. Einddatum exploitatie is verkoop-
datum.

• Periodiek verbandscontrole uitvoeren: stand in verhuuradministratie
opgenomen vhe's aan begin en eind van de periode vaststellen.
Verschil is aantal verkoopcontracten/ gesloopte woningen/ 
nieuwbouw/ aankopen. Controle aan de hand van onderliggende
documentatie. 

• Jaarlijkse evaluatie/screening van aannemers organisatiebreed met
aansluitend actualiseren aannemerslijst. 

• Periodiek vaststellen percentages G-rekeningen.  
• Periodiek WKA-verklaringen verlangen van aannemers zolang zij

werkzaamheden uitvoeren voor de corporatie. Bewaking onafhanke-
lijk van bij het onderhoudsproces betrokken medewerkers. 

• Uitnodigingen aannemers op basis van vooraf vastgelegde selectie-
criteria.

• Ingediende offertes vastleggen in offerteregister.
• Aannemers allen gebruik laten maken van een standaard (eigen)

Vergoedingen

Overige bedrijfsopbrengsten (verkoop woningen) / Materiële vaste activa

Onderhoud

Onderhoud / Materiële vaste activa / Onderhanden werk

Risicogebieden Beheersmaatregelennr
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11

12

13

14

15

16

17

18

Controle, bewaking en oplevering uitvoering

Meer- en minderwerk

Kostenregistratie

Meerjarenonderhoudsbegroting / jaarplan
onderhoud

Loonheffing en sociale lasten
Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting
Overige heffingen

Personeels- en salarisadministratie

Personeel & Organisatie

Naleving subsidievoorwaarden

offerte-indeling, zodat eenvoudiger kan worden vergeleken. 
• Steekproefsgewijs worden de uitgebrachte offertes onafhankelijk

getoetst door een kostendeskundige op basis van het bestek.
• Aanbesteden/opdrachtverstrekking door leidinggevende. 
• Rapportage over budgetrealisatie, analyse afwijkingen. 
• Analyse resultaten kostendeskundige.
• Deugdelijke dossiervorming
• Planning van de voortgang vooraf vastleggen. 
• Opzichter houdt toezicht. 
• Onafhankelijke klachtenbehandeling. Analyse resultaten klachten-

behandeling. 
• Functiescheiding tussen signalering meer-/minderwerk en opdracht-

verstrekking. 
• Periodieke analyse bedrag meer- en minderwerk (oorzaken, trends).

Vaststellen door leidinggevende.     
• Analyse geregistreerde kosten versus aangegane verplichting.  
• Periodieke rapportage aan leidinggevende. 
• Functiescheiding tussen registratie en accorderen voor uitvoering.

• Functiescheiding tussen opsteller meerjarenbegroting en verantwoor-
delijke onderhoud/directie.

• Analyseren van afwijkingen nieuwe en oude begroting inclusief
werkelijke realisatie van de oude begroting (bedragen en aantallen).

• Vaststelling analyse door leidinggevende. 
• Vaststelling begroting door management.
• Deugdelijke dossiervorming.

• Functiescheiding tussen opstellen en controle van de juistheid en
volledigheid van de aangifte.

• Ondertekening door directie. 
• Aansluitingen maken tussen grootboek-subadministratie. 
• Deugdelijke dossiervorming.
• Controle partiële vennootschapsbelasting.  

• Declaraties moeten zijn voorzien van originele bewijzen. De leiding-
gevende tekent de declaratie voor akkoord.

• Voor opvoeren van een personeelslid in de crediteurenmodule zijn
twee personen nodig. Het systeem dwingt dit af. 

• Salarisuitbetalingen worden gecontroleerd door leidinggevende aan
de hand van brondocumenten.

• Leidinggevende accordeert periodiek de juistheid en volledigheid van
het personeelsoverzicht van de eigen afdeling. 

• Periodieke analyse van uitbetalingen per medewerker op opvallende
afwijkingen / trends (aantal km's per maand, overwerk uren, lunch /
dinerdeclaraties, benzineprijzen.)  

• Beoordeling niet salarisbetalingen aan personeel / 
salarisbankrekeningen.

• Passende salariëring
• Medewerkertevredenheidsonderzoeken
• Screening nieuw personeel, in ieder geval op kwetsbare posities. 
• Referenties natrekken/Antecedentenonderzoek
• Goede profielschetsen.

• Functiescheiding tussen indiening aanvraag, verantwoording,

Onderhoud / Voorzieningen onderhoud

Overige bedrijfslasten / Lonen en salarissen

Lonen en salarissen

Overheidsbijdragen / Egalisatie

Risicogebieden Beheersmaatregelennr
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19

20

21

22

23

• Verwerving / innemen van grondposities  

• Afzet 

• Planontwikkeling 

• Calculatierisico

• Aanbestedingsrisico

• Realisatierisico 

Magazijnvoorraad

Beheer kantoorinventaris en -benodigdheden

Beheer tussenrekeningen

Betalingsregelingen

goedkeuring aanvraag en verantwoording.
• Deugdelijke dossiervorming.

• Grondposities slechts op basis van ontwikkelplannen.
• Verstrekken opdrachten door het managementteam op basis van

beslisdocument. 
• Aannemers / Architectselecties op basis van vooraf gestelde criteria,

inclusief screening van de financiële positie en de reputatie van de
partijen waarmee zaken wordt gedaan. 

• Alleen contracten afsluiten met aannemers die zich hebben verbon-
den aan een model-bedrijfscode (zoals SBIB). 

• Contractclausule ten aanzien van verantwoordelijkheid en aanspra-
kelijkheid van de betrokken partijen.

• Onafhankelijke voorcalculatie.
• Transparantie in vastleggingen berekeningen en gedetailleerd (intern)

vastleggen uitgangspunten. 
• ‘Inschrijvers’ gebruik laten maken van een standaard (eigen) offerte-

indeling, zodat eenvoudiger kan worden vergeleken. 
• Openen offertes in bijzijn van de directeur, hoofd projecten en 

projectleider. De prijsopgaven vastleggen in een proces verbaal. 
• Analyse van verschillen alvorens definitieve besluitvorming plaats-

vindt. 
• Onderhandelingen altijd door minstens twee personen van de 

corporatie. 
• Deugdelijke dossiervorming. 
• Bij keuze bouwteam altijd een kostendeskundige inschakelen. 
• Voor alle projecten én opzichter én projectleider aanstellen.
• Gedurende de looptijd van het project worden bouwverslagen

gemaakt. 
• Meer / minderwerk blijkt uit de bouwnotulen. 
• Accorderen facturen door de opzichter, projectleider en hoofd

afdeling. 
• Nacalculatie bij afsluiten project; nacalculatie wordt vastgesteld door

het management. 

• Periodieke onafhankelijke voorraadopname.
• Analyse van verschil tussen telling en administratieve voorraad.
• Beperken toegangsmogelijkheden magazijn.
• Retourgoederen worden onafhankelijk van medewerker magazijn

geregistreerd.
• Magazijnbeheer functioneel scheiden van de inkoop- en betaal-

functie. 
• Toewijzen verantwoordelijkheid voor kantoorbenodigdheden. 
• Ruimte afsluiten.
• Periodieke analyse van het verbruik op extremen/ opvallende afwij-

kingen/ trends.

• Gebruik tussenrekeningen zoveel mogelijk beperken.
• Periodiek tussenrekeningen specificeren, analyseren en verschillen

laten verklaren. Vaststellen dat dit afdoende gebeurt. 
• Autorisatie betalingsregeling altijd door leidinggevende op basis van

onderliggende documentatie. Het systeem dwingt dit af.
• Bewaking op nakoming betalingsregeling onafhankelijk van degene

Voorraden

Vorderingen (huurdebiteuren) / Liquide middelen

Materiële vaste activa / Voorraad onderhanden werk / Overige voorzieningen

Risicogebieden Beheersmaatregelennr
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

Afboekingen

Kasontvangsten/uitgaven

Contacten met deurwaarder

Beheer tussenrekeningen
Liquide middelen, huren, vergoedingen, 
overige overheidsopbrengsten, bedrijfs-
opbrengsten                       
Verwerken memoriaalboekingen

Treasurybeleid

Beleggingen

Leningen

Cashmanagement

die regeling heeft afgesloten. 
• Autorisatie afboeking altijd door leidinggevende op basis van onder-

liggende documentatie.
• Afboeking/terugbetaling van een voorstand moet worden onder-

bouwd met originele huurdergegevens (naam en bankrekening-
nummer). 

• Minimaliseren kasgeld en activiteiten die kasgeld vereisen.
• Controle kasstaten aan de hand van onderliggende bescheiden.
• Dagelijkse kasopname (vier-ogen). Opmaken protocol. Autorisatie

van kasverschillen door leidinggevende. 
• Periodieke analyse van omvang kassaldi.
• Onafhankelijke klachtenregistratie.
• Klachten over onterechte aanmaningen uitzoeken en periodiek oor-

zaken / trends analyseren.
• Screening deurwaarderkantoor.
• Functiescheiding tussen contractbeheer deurwaarders en incasso via

deurwaarder.
• Prestatieafspraken met de deurwaarder maken. Werkwijze deur-

waarder inzichtelijk en toetsbaar maken.
• Resultaten analyseren.

• Gebruik tussenrekening zoveel mogelijk beperken.
• Periodiek tussenrekening specificeren, analyseren en verschillen laten

verklaren. Vaststellen dat dit afdoende gebeurt. 

• Gebruik zoveel mogelijk beperken.
• Memoriaalboekingen dienen altijd te worden gefiatteerd door een

leidinggevende.
• Niet structurele (en ‘vreemde’) memoriaalboekingen kritisch beoor-

delen en goed documenteren. Vaststellen dat dit ook gebeurt.

• Periodiek opstellen van een treasurystatuut.
• Vorming treasurycommissie.
• Overwegingen over keuzes in het beleid moeten blijken uit notulen.
• Vaststelling treasurybeleid door Raad van Commissarissen.
• Jaarlijks opstellen van een afgeleid jaarplan. Periodieke rapportage

resultaten en evaluatie. 
• Uitgangspunten/randvoorwaarden benoemd in treasurystatuut en

jaarplan (triple A). 
• Periodieke rapportage activiteiten. 
• Functiescheiding tussen aanvrager en beslisser.
• Deugdelijke dossiervorming.
• Uitgangspunten/randvoorwaarden benoemd in treasurystatuut en

jaarplan (triple A).
• Procedure offerteaanvraag vastgelegd (altijd meerdere). 
• Periodieke rapportage activiteiten.
• Functiescheiding tussen aanvrager en beslisser.
• Deugdelijke dossiervorming.
• Vaststellen dat bevoegdheden volgens interne procedures in over-

eenstemming zijn met bevoegdheden in systeem elektronisch bank-
ieren en conform KvK.

• Indien de kredietfaciliteiten van verschillende juridische entiteiten
onder een treasuryfaciliteit bij de bank zijn vastgelegd:
faciliteit/omvang splitsen per entiteit. 

• De treasurymedewerker heeft geen betaalbevoegdheden. 
• Deugdelijke dossiervorming.

Kortlopende schulden / Vorderingen

Liquide middelen / Langlopende schulden / Rentelasten / Rentebaten / Financiële vaste activa

Risicogebieden Beheersmaatregelennr
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33

34

35

36

37

Betalingsverkeer

Beheer crediteuren 

Verwerken inkomende facturen

Beheer netwerk

Samenwerking ontwikkeling / herstructure-
ring, beheer voor derden, VVE-beheer, spon-
soring, et cetera. 

• Bevoegdheden volgens interne procedures in overeenstemming met
bevoegdheden in het betaalsysteem en conform KvK.

• Vastgestelde competenties op basis van delegatie/mandateringsbe-
sluiten. In (betaal)systeem afdwingen van maximum betalingsbedrag.

• Screening medewerkers betalingorganisatie.
• Toezicht bevoegdheden ICT-medewerkers (rechten 'administrator').
• Logfile betalingen.
• Twee-handtekeningstelsel
• Vertrouwelijk omgaan met passwords, keycodes/cards.
• Bij afwezigheid (ziekte, vakantie) zorgen voor adequate vervangings-

mogelijkheden, rekening houdend met competenties en functie-
scheiding.

• Controle door tweede handtekeningzetter op onderliggende factuur
inclusief aansluiting rekeningnummer

• Functiescheiding tussen klaarzetten betalingen en ondertekening /
feitelijk betalen. Deze functiescheiding implementeren in automatise-
ringsomgeving door bevoegdheden (competenties) per medewer-
ker/functie. 

• Controle aansluiting dagafschrift - betaling (bedrag en saldo reke-
ningnummers) door medewerker niet betrokken bij betaling.

• Aandacht voor afwijkingen van gangbare betalingen (buitenlandse
rekeningen, data facturen, niet verrichte werkzaamheden, privé
werkzaamheden, provisies)

• Voor opvoeren / wijziging crediteurgegevens in het financieel
systeem altijd twee personen nodig. Het systeem dwingt dit af. 

• Bijhouden was/wordt-lijst ten aanzien van wijzigingen in crediteur-
gegevens. 

• De bevoegde personen tot wijzigen crediteurgegevens zijn niet
bevoegd tot zetten eerste of tweede handtekening en voorbereiding
betaallijst. 

• Onafhankelijke registratie facturen in postboek door bijvoorbeeld
receptie/secretariaat.

• Functiescheiding tussen invoer factuur, ondertekening factuur, finan-
ciële verantwoording en betaling factuur. 

• Attentie voor gescande facturen en gescande handtekeningen op
facturen.

• Afsluitbare serverruimte. 
• Beveiliging netwerk, beheer netwerkgebruikers en wachtwoord-

beheer.
• Logging van mislukte pogingen tot verkrijgen toegang tot systeem. 
• Periodiek vaststellen dat vertrokken personeel geen toegang meer

heeft tot netwerk en applicaties (sleutels inleveren, codes afmelden).
• Rolgebaseerde bevoegdheden toewijzen voor (vereenvoudiging)

beheer van bevoegdheden.
• Op onbeheerde werkplekken (pauze, vergaderen) schermbeveiliging

met wachtwoord.
• Inzicht in nevenfuncties en gelieerde bedrijven van key-functionaris-

sen en uitgevoerde transactie.
• Ten aanzien van verbindingen / nevenstructuren waar de corporatie

een financieel risico loopt is het zaak om toereikende zekerheid te
hebben ten aanzien van de beheersing hiervan.  

Mogelijkheden hiervoor kunnen zijn:
• Opname in reguliere werkprocessen van de corporatie. 

Liquide middelen / Kortlopende schulden

Overige

Risicogebieden Beheersmaatregelennr
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38

39

40

41

42

Besluitvorming

Beheer kantoorgebouw

Afwikkelen verzekeringen, brand-, storm- en
overige schade etc. 
Rapportering (kwartaalrapportages, jaarreke-
ning, begroting, WSW, CFV)

Subsidies aan huurdersverenigingen

• Afzonderlijke afdeling binnen de corporatie met eigen kwaliteits-
bewakingssysteem.

• Toetsbare prestatieafspraken met een entiteit waarvan de naleving
ook getoetst wordt (dan wel door controleurs van de corporatie dan
wel door inhuur derden).

• Vastlegging heldere bevoegdheden directeur/bestuurder in directie-
statuut.

• Vastlegging helder delegatie/mandateringsbesluit.
• In systeem afdwingen van maximum bevoegdheden.
• Afwegingen en motiveringen voor besluiten helder vastleggen in

notulen / beslisdocumenten.
• Bewakingsdienst, sleutelbeheer, procedure alarminstallatie (persoon-

lijke codes). Logging van toegangspogingen tot het gebouw.
• Gedeclareerde schade wordt opgenomen door schade-expert. 
• Periodieke analyse van schadeverloop.
• Functiescheiding tussen opstellen rapportages (medewerkers financi-

ën) en interne controle (planning & control). 
• Analyse van afwijkingen ten opzichte van onder andere jaarbudget-

ten, kwartaalbudgetten, cumulatieve voortgang gerealiseerde kosten
en prognose ontwikkelrichting.

• Management/directie toetst plausibiliteit en juistheid, volledigheid.
Directie stelt vast. 

• Vastleggen gedragsregels inzake hoe declaraties door de huurders-
vereniging dienen plaats te vinden. 

• Transparante verantwoording van de uitgaven door de huurders-
vereniging.

Overige

Risicogebieden Beheersmaatregelennr
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Inleiding
Wanneer gegevens in een financiële of andere administratie gema-
nipuleerd worden, bijvoorbeeld door handmatige invoer, zal de 
uitvoerder hiervan onbedoeld sporen achterlaten. In een controle-
opdracht, soms met een forensisch karakter, kan men op zoek zijn
naar dit soort indicaties voor mogelijke fraude. Dit artikel beschrijft
hoe in dit soort situaties de wet van Benford gebruikt kan worden.

De wet van Benford is een verbazingwekkend wiskundige wetma-
tigheid die zegt dat de frequenties van de eerste cijfers van de
getallen van een bepaalde dataset volgens een scheve verdeling
loopt. Dit is tegen de verwachting in. Intuïtief zou men namelijk
denken dat elk cijfer even vaak voorkomt. Het blijkt dat in boeken
met statistische data getallen veel vaker met een 1 begint dan met
een 2; veel vaker dan de 10 procent die je zou verwachten. Het cij-
fer 2 komt vaker voor dan een 3, enzovoort. Het voorkomen van
de cijfers 1 t/m 9 bleek bij benadering met een aflopende, logarit-
mische functie te beschrijven. Dit is weergegeven in onderstaande
figuur.

In dit artikel wordt een toepassing van de wet van Benford
beschreven met een dataset van aankopen bij verschillende super-
markten. Ook zal worden toegelicht hoe deze wet gebruikt kan
worden om datamanipulatie c.q. financiële fraude op te sporen.

Voorwaarden van de wet van Benford
Gaat de wet op voor alle series van getallen? Het antwoord is nee.
Er is een aantal criteria waaraan een dataset dient te voldoen, wil
deze Benford volgen. De dataset moet niet uit toegekende getallen
bestaan; bijvoorbeeld telefoonnummers van de stad Amsterdam.
De getallen mogen geen minimum of maximum waarden hebben;

bijvoorbeeld geboortedata. Verder dient men specifiek naar de
structuur van de dataset te kijken of het aannemelijk is om te 
veronderstellen dat deze aan de wet van Benford zou moeten 
voldoen. Gegevens waarop de wet van Benford toegepast zou 
kunnen worden zijn bijvoorbeeld factuurbedragen, prijzen, voor-
raadaantallen enzovoort. 

Bonnen onderzoek: een toepassing
De toepassing van de wet van Benford is nogal omstreden, vooral
omdat de Benford-verdeling indruist tegen de intuïtieve aanname
dat alle cijfers even vaak moeten voorkomen. Met een toepassing
op de totaalbedragen van kassabonen van supermarktaankopen
proberen we te laten zien dat de wet van Benford wel degelijk
geldt. Een aantal medewerkers van een organisatie is gevraagd de
kassabonnen van hun supermarkt aankopen te bewaren en bij ons
in te leveren.

De verzamelde data zijn ongeveer 400 aankopen groot. Omdat een
aanzienlijk deel van de supermarktaankopen bedragen tussen de
10 en 100 gulden zijn concentreren we ons op dit deel van de
data. De andere bedragen, die van tussen 0 en 10 gulden en die
van boven de 100 gulden, laten we voorlopig uit het onderzoek
omdat het aantal bonnen met totale bedragen die in deze twee
categorieën vallen te laag zijn om een uitspraak over de frequentie
waarmee de cijfers 0 t/m 9 voorkomen te kunnen doen.

De dataset is met behulp van ACL (geautomatiseerd bestands-
onderzoek) geanalyseerd. De frequenties van de eerste cijfers (de
tientjes) en de tweede cijfers (guldens), zijn berekend. Voor het eer-
ste cijfer berekenen we de frequenties van de voorkomende cijfers
1 t/m 9; een bedrag kan immers niet met een 0 beginnen, terwijl

6. Datamining als indicatie
voor datamanipulatie
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Figuur 12: Benford-frequenties
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voor de tweede cijferpositie de frequenties van de cijfers van 0 t/m
9 worden berekend. Deze frequenties worden vervolgens vergele-
ken met de verwachte Benford frequenties.

De volgende resultaten zijn verkregen. Hieruit blijkt dat de data in
grote lijnen voldoet aan de wet van Benford. Er is gebruik gemaakt
van een statistische toets (de Chi-kwadraat toets) om de hypothe-
se, dat de waargenomen frequenties gelijk zijn aan de verwachte
Benford-frequenties, statistisch te onderbouwen. Het blijkt dat de
hypothese niet verworpen kan worden, dus we kunnen niet zeg-
gen dat de aankopen niet aan de wet van Benford voldoen.

'Gemanipuleerde' data
Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin een dataset
gemanipuleerd is, is de dataset met opzet vervuild; verzonnen bedra-
gen zijn aan de dataset toegevoegd. Deze zijn op dezelfde manier als
hierboven geanalyseerd.

De verdeling van de gemanipuleerde cijfers verschilt in het geheel
van de door Benford ontdekte verdeling. De persoon die deze data
heeft gemanipuleerd, heeft duidelijk geen voorkeur voor het cijfer 3. 

Toepassing voor opsporing
In situaties waar een redelijk vermoeden van fraude bestaat, kan de
wet van Benford gebruikt worden. De gegevens die men wil con-
troleren, dienen elektronisch beschikbaar te zijn. Ook dient men na
te gaan of de dataset voldoet aan de bovengenoemde criteria. Als
dit het geval is dan kan men met de wet van Benford nagaan of
het vermoeden dat er van fraude sprake zou zijn gegrond is.

De toepassing van de wet van Benford dient met enige voorzichtig-
heid te geschieden. Als een dataset de wet van Benford volgt, dan
is dat geen indicatie dat fraude uitgesloten is. Volgt de dataset de
wet van Benford niet, dan is dat slechts een indicatie voor verder
onderzoek.
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7. Frauderisicokaart 
corporaties

Figuur 15: Frauderisicokaart corporaties

Woningtoe-
wijzing

Onderhoud

Onrechtmatige
bewoning

Financiële ver-
slaglegging

Project-
ontwikkeling

Personeels
Salarisadministratie

Treasury

Neven-
functie

Incasso

hoog

laag

laag hoog
Bedrijfsvoering

Fi
n

an
ci

ee
l

Verrichten van
betalingen

• Normen
Interne procedures, kaders KvK.

• Risico
Onrechtmatige onttrekking van gelden aan de corporatie / van maat-
schappelijk kapitaal.

• Analyse
- Trechter waar al het uitgaande geld langskomt. Belangrijk financieel

risico. 
- Conclusie: Adequate beheersing geniet prioriteit.

• Inventarisatie aanwezige beheersmaatregelen
- Bevoegdheden vastgelegd in het systeem conform de interne richtlij-

nen.
- Voldoende functiescheiding in opzet aanwezig, ook bij vakantieperio-

des e.d. 
- De handtekeningzetters checken bij het controleren van de betaling

steekproefsgewijs de onderliggende facturen. Dit wordt echter niet
zichtbaar gemaakt. 

- Er is geen onafhankelijke afstemming van dagafschrift met geaccor-
deerde betaling. De organisatie is groot genoeg dat ook bij ziekte of
vakantie er voldoende mankracht beschikbaar is om de benodigde
functiescheiding te handhaven. 

• Aanvullende noodzakelijke / mogelijke maatregelen
- Zichtbaar maken van steekproefsgewijze controle van de onderliggen-

de facturen. 
- De aansluiting van het dagafschrift (bedrag en checksum rekening-

nummers) op de geaccordeerde betaling door een medewerker laten
uitvoeren die niet betrokken is bij het betalingsproces. Bij afwijkingen
dient deze medewerker te rapporteren aan de directeur-bestuurder.

- Controlebewustzijn bij de medewerkers verhogen. 
- Antecedentenonderzoek voor medewerkers betrokken bij het beta-

lingsverkeer.

• Normen
BBSH, Woonruimteverdelingsreglement.

• Risico
Niet onafhankelijke toewijzing, winkel in een winkel.

• Analyse
- Geen financieel risico (woning wordt gewoon verhuurd), wel een

belangrijk niet-financieel risico met betrekking tot imago/reputatie
gezien de directe relatie met de huurders. 

- Conclusie: adequate beheersing geniet prioriteit. 
• Inventarisatie aanwezige beheersmaatregelen

- Leeggekomen woningen worden één keer per week gemeld aan het
woningverdeelsysteem (woonkrant).

- Er zijn echter ook uitzonderingen waarbij woningen worden ingezet
voor urgenten. Intern zijn hier geen harde afspraken over gemaakt,
zodat de mogelijkheid bestaat om woningen aan te bieden aan
'bekenden' van medewerkers van de corporatie. 

- Het is mogelijk om bij een mutatie de huuropzegging niet in het
systeem door te voeren maar alleen een naamswijziging in te geven. 

• Aanvullende noodzakelijke / mogelijke maatregelen
- Interne controle op de juiste en volledige toepassing van het verde-

lingsreglement. Dit door bijvoorbeeld zichtbaar vast te laten stellen
door een kwaliteitsmedewerker dat voor alle woningen die niet via
de krant zijn gegaan dit ook terecht is geweest. 

- De mutaties in de persoons/huurdersgegevens periodiek intern te
controleren of voor de verwerking hiervan functiescheiding in te
voeren. 

- Klachten zeer serieus nemen en onafhankelijk registreren.
- Gedragstatement van de corporatie omtrent relatie organisatie-huur-

der incorporeren. 

Voorbeeld uitwerking: Betalingsverkeer Voorbeeld uitwerking: Woningtoewijzing 

ICT

De frauderisicoanalyse bij corporaties zal in ieder geval de volgende
werkzaamheden moeten bevatten:
• inventarisatie normen;
• inventarisatie potentiële risico's;
• analyse potentiële risico's;
• inventarisatie beheersmaatregelen met betrekking tot (potentië-

le) risico's;
• toetsen van de werking van de beheersmaatregelen.

Het in kaart brengen van de risico's kan er schematisch als volgt uit
zien (zie figuur 15). Aangezien bevoordeling een bestanddeel van
fraude vormt, heeft fraude telkens een financieel effect. Daarnaast
kan fraude ook gevolgen hebben voor het imago, de cultuur, het
onderling vertrouwen; deze zijn in de figuur aangeduid als bedrijfs-
voeringgevolgen.
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1. Zet fraude op de beleidsagenda.

2. Organiseer een brainstormsessie over fraude.

Hulpmiddelen hierbij kunnen vragen zijn, als:
• Wanneer wordt iets door uw medewerkers als fraude aangemerkt (dilemma's)?
• Wat zijn fraudegevoelige processen/activiteiten?
• Welke in- en externe regels gelden in uw corporatie?
• Wie vervult welke rol in het kader van het naleven van deze regels (fraudepreventie)?
• Welke maatregelen die fraude kunnen voorkomen bestaan reeds?
• Welke fraude-indicatoren/factoren (zie Praktische informatie 2 en 3) raken de corporatie?
• Wat zijn mogelijke integriteitsdilemma's voor uw corporatie?

3. Werk de frauderisicoanalyse uit, toegespitst op uw corporatie.

Hulpmiddelen hierbij kunnen zijn:
• Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 6
• Praktische informatie 4 en 5

4. Stem gezamenlijk de (prioritering van de) frauderisico's af.

Hulpmiddel hierbij kan zijn:
• Praktische informatie 7 'Frauderisicokaart'

5. Pas frauderisicobeheersing in de reguliere Planning & Controlcyclus in.

Hulpmiddelen hierbij kunnen zijn:
• Inventarisatie van de bestaande beheersmaatregelen
• Inventarisatie van bestaande (fraude)risico's
• Voldoen de bestaande beheersmaatregelen?
• Zijn wijzigingen in beheersmaatregelen nodig?
• Opnemen van aandachtspunten in kwartaalrapportage
• Specifieke interne controle uitvoeren, inclusief rapportages hierover

6. Zorg voor een periodieke actualisatie van de frauderisicoanalyse.

7. Stel een adequate klokkenluidersregeling vast.

8. Beoordeel de verzekeringsvoorwaarden in het kader van fraude en bestuurdersaansprakelijkheid. 

8. Actieprogramma commis-
sarissen en bestuurders
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Ons huis
Ons Huis is een woningstichting in Nieuwerkerk aan den IJssel met
circa 2.500 woningen die zich wil inzetten voor huurders, zowel de
zittende als toekomstige huurders. Ons Huis heeft als missie het
leveren van maatwerk op het gebied van verzorgd en veilig wonen
in Nieuwerkerk aan den IJssel, tegen een passende prijs. De afge-
lopen jaren heeft Ons Huis zich met name bezig gehouden met aan
wonen gerelateerde zorg en zorgprojecten en schuwt niet hiervoor
haar eigen vermogen aan te wenden. Inmiddels zijn er een HOED
(huisartsen onder één dak) en een hospice gerealiseerd. Ook zijn er
bijgebouwen bij een molen gerealiseerd die in gebruik zijn als dag-
activiteitencentrum voor gehandicapte cliënten van een zorginstel-
ling. Ons Huis is voornemens eind 2005 te fuseren met Vestia om
zo ook op de lange termijn haar ambities te kunnen blijven waar-
maken.

Vestia
Vestia is groot, maar staat door het lokaal ondernemerschap dicht
bij de klant. Het aantal verhuureenheden bedraagt circa 75.000
eenheden. Deze zijn voornamelijk gesitueerd in de zuidwest hoek
van de randstad, verdeeld over circa 50 gemeenten in heel
Nederland. Naast de grote steden is er zeker ook aandacht voor de
regio. Vestia is zeer actief in de herstructurering en heeft voor de
komende 10 jaar voor meer dan € 1 miljard aan investeringen
gepland. Verder heeft zij belangrijke activiteiten op de gebieden
wonen & zorg, door middel van zeer veel contacten met zorgverle-
ners, en jongerenhuisvesting. Op deze gebieden zijn zij ook actief
in de ICT. 

Staedion
Staedion is een eigentijdse en de grootste woningcorporatie in Den
Haag. Klanten kunnen bij Staedion huren, maar ook heel betaal-
baar kopen. Naast 34.000 woningen, verhuurt Staedion bedrijfs-
ruimten, parkeerplaatsen en garages. In Den Haag Zuidwest en
Transvaal staat Staedion op dit moment voor de grootste opgave
uit haar bestaansgeschiedenis: de herstructurering. In deze wijken
sloopt Staedion de komende tien jaar ruim 5.000 woningen. Zij
bouwt hiervoor koop- en huurwoningen terug. Ook schuwt
Staedion de rol van voorloper niet. Zij is op dit moment trekker van
de pilot 'Identiteit en Branding Mariahoeve'. Dit project draagt bij
aan het op een nieuwe manier ontwikkelen van een wijkvisie.
Daarnaast loopt Staedion voorop als het gaat om inspanningen op
milieugebied. 

Westland Wonen
Westland Wonen is een nog jonge corporatie met in totaal circa
3.000 woningen. Westland Wonen is in 2001 ontstaan uit een
samenwerking van Woningstichting De Lier en het Gemeentelijk
Woningbedrijf van 's-Gravenzande. Met ruim 30 enthousiaste
medewerk(st)ers geeft zij invulling aan haar volkshuisvestelijke
opdracht. Klantgerichtheid staat hoog in het vaandel en behoud
van het KWH-label is dan ook een belangrijk item. Dat geldt
natuurlijk ook voor het voldoen aan de vraag in verband met de
sterke vergrijzing waarmee de gemeente Westland te maken heeft.
Zowel in De Lier als 's-Gravenzande wordt hard gewerkt aan de
ombouw van de bestaande voorraad. Het tot stand brengen van
woon-zorgzones en woningen voor jongeren en starters zijn
belangrijke opdrachten.

• Mevrouw (Yvonne) Hoogeveen, hoofd financieel economische
dienst & dhr. drs. K. (Kees) Wevers RA, directeur financiën en
control, Woningstichting Ons Huis / Vestia Groep

• Dhr. A. (Arie) Brussaard, directeur financiën en automatisering,
dhr. M. (Marcel) van der Linde, controller, dhr. A. (André) van
Dijk, controller, Staedion

• Dhr. P. (Piet) de Jong, controller / manager back-office, Stichting
Westland Wonen

• Dhr. L. (Leo) Ozephius RA, operational-auditor, Maasdelta Groep

• Dhr. drs. D.P. (Dick) Hitzert, directeur-bestuurder, Woonstichting
Union

• Dhr. R. (Ronald) Smitjes RA, manager financiën, Talis
Woondiensten

• Dhr. A.K.J. (Aad) Kramer, controller, Woonpartners Midden-
Holland

• Dhr. H. (Hans) van den Akker, directeur, RVG Woningen BV

• Dhr. A.F. (Frans) Bovenschen, informatie-rechercheur / accoun-
tant, Ministerie van VROM-IOD

• Dhr. A. (Anton) Vreugdenhil, algemeen directeur, dhr. R. (Rutger)
van Bergen, teamleider klantautomatisering, DataBalk BV

9. Deelnemers projectgroep 

Profielen deelnemers
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Maasdelta Groep
De toegelaten instellingen Maasdelta Hellevoetsluis, Maasdelta
Maassluis en Maasdelta Spijkenisse vormen gezamenlijk met de
back office de Maasdelta Groep. In totaal worden ruim 17.000
woningen geëxploiteerd, waarvan 4.900 in Hellevoetsluis, 6.300 in
Maassluis en 5.900 in Spijkenisse. 
Maasdelta is een sociale verhuurder met een sterke focus op maat-
schappelijk rendement en transparantie. Speerpunten van beleid
zijn: projectontwikkeling, wonen en zorg, veiligheid en leefbaar-
heid en kwaliteit & customer service. De woonconsument is het uit-
gangspunt en er wordt gericht gezocht naar verbeteringen in de
kwaliteit van de dienstverlening. 

Union
Union is een woonstichting die werkzaam is in het westelijk deel
van de Hoeksche Waard in zeven dorpskernen in de gemeenten
Cromstrijen, Korendijk en Oud-Beijerland. Met circa 5.000 wonin-
gen is Union de grootste verhuurder in de Hoeksche Waard. Union
is een actieve en klantgerichte organisatie die oog heeft voor nieu-
we ontwikkelingen en woonwensen. De strategie van Union kan
als volgt worden samengevat: Union zal zich, door een duidelijke
visie en door dialoog met de omgeving over de prestaties van
Union, steeds verder blijven ontwikkelen als professionele en trans-
parante organisatie. Bij deze ontwikkeling is de focus steeds gericht
op mensen, de huidige en toekomstige klanten en de medewer-
kers.

Talis 
Talis Woondiensten, met vestigingen in Nijmegen en Wijchen, is
een van de grotere woningverhuurders in het Knooppunt Arnhem /
Nijmegen. Naast de verhuur van ruim 14.000 woningen is de orga-
nisatie actief op de regionale koopwoningenmarkt, zowel voor
nieuwbouwwoningen als de verkoop van bestaande woningen.
Talis is een financieel zelfstandige onderneming met een duidelijke,
maatschappelijke doelstelling. De maatschappelijke doelstelling is er
op gericht om consumenten met een kwetsbare positie op de
woningmarkt van voldoende goede en betaalbare woonruimte te
voorzien. Alle activiteiten staan in het teken van deze doelstelling.

Woonpartners
Woonpartners Midden-Holland is op 1 januari 2000 ontstaan na
een fusie van een aantal woningbouwverenigingen in Gouda,
Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle. Zij hanteren als motto
'Thuis in wonen'. Als woningcorporatie zijn zij immers mede ver-
antwoordelijk voor het woonplezier van circa 20.000 klanten in
7.500 verhuureenheden. Woonpartners Midden-Holland is een cor-
poratie zonder winstoogmerk, die zich inzet voor alle doelgroepen:
voor huurders uit alle inkomensgroepen, maar ook voor doelgroe-
pen met bijzondere woonwensen, zoals senioren en gehandicap-
ten. Daarnaast werken ze vanuit een sterke marktpositie aan klant-
en marktgericht vastgoedbeheer en ontwikkelen ze geregeld nieu-
we producten en diensten.

RVG Woningen
RVG Woningen treedt op als risicodrager bij de activering van
latent vermogen van woningcorporaties. De activering vindt plaats
op basis van hoogwaardige financiële instrumenten en wordt toe-
gepast op de voor verkoop bestemde woningen en op bedrijfsma-
tig onroerend goed. Ook is RVG Woningen dé partner met
betrekking tot de individuele verkoop van woningen. Zij beschikken
over uitgebreide (marketing-)kennis en -kunde met aantoonbare
uitstekende verkoopresultaten. Corporaties hebben vaak wel zeker-
heid over aangegane verplichtingen maar geen zekerheid over de
hoogte en het moment van de (verkoop)opbrengsten. RVG
Woningen kan hier toegevoegde waarde bieden door het verstrek-
ken van zekerheden terwijl de corporatie eigenaar blijft en dus grip
blijft houden.

Ministerie van VROM
Het ministerie van VROM ontstond in 1982. Toen werd het beleids-
terrein milieubeheer toegevoegd aan volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening. Alle medewerkers van VROM delen een doel. Ze zijn
samen aan het werk om ruimte te maken en ruimte te - laten -
delen. De ruimte duurzaam te beheersen. De ruimte te conserve-
ren. De ruimte te ontwikkelen. Voor een schone, veilige en leefbare
wereld. Om het geheel te kunnen overzien, moet je afstand
nemen. En juist door dat perspectief houden ze zowel zicht op het
ideaal als grip op de details van alledag. Hierin schuilt de kracht en
het praktische nut van VROM. Vandaar dat VROM zegt: 'Nederland
is klein. Denk groot'.

DataBalk
DataBalk is sinds 1982 actief op de Nederlandse markt. Vanuit
vestigingen in Maarsbergen en Veenendaal ondersteunen ze met
meer dan 300 medewerkers klanten op ICT-gebied. Innovatief, pro-
fessioneel en no-nonsense zijn kenmerken die DataBalk typeren.
DataBalk richt zich op de segmenten Wonen en Zorg en met dien-
sten op het gebied van Datacenter & ICT-Beheer. 
DataBalk is al jaren succesvol in het aanbieden van ICT-oplossingen
voor woningcorporaties. De corporatie evolueert steeds meer van
woningbeheerder naar dienstenaanbieder. Door gebruik te maken
van klant-, keten- en kennisintegratie maken zij het de corporatie
mogelijk om optimaal in te zoomen op hún klant: de huurder.
DataBalk biedt met Omega de ultieme oplossing voor de integratie
van diensten.



Dhr. A. (Arthur) H.M. de Groot RA RI, Deloitte Bijzonder
Onderzoek & Integriteitsadvies B.V., Amsterdam
Arthur de Groot (1957) is gevolmachtigde bij Deloitte. Hij heeft
meer dan 20 jaar ervaring in het uitvoeren van en leidinggeven aan
fraude- en integriteitsonderzoeken. Daarnaast treedt hij regelmatig
op als gerechtelijk deskundige in financiële geschillen en schade-
kwesties

Dhr. J.M. (Michel) Grummel RA, Deloitte Bijzonder
Onderzoek & Integriteitsadvies B.V., Amsterdam
Michel Grummel (1973) werkt als senior manager bij Deloitte. Hij
heeft jarenlange ervaring in het verrichten van bijzondere toe-
drachts- en accountantsonderzoeken. Daarnaast verricht hij fraude-
risicoanalyses en coördineert hij projecten bij verschillende
ondernemingen inzake fraudepreventie.
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Dhr. P. (Piet) Klop RA, Deloitte Accountants B.V., Dordrecht
Piet Klop (1961) is gevolmachtigde bij Deloitte. Binnen Deloitte
maakt hij deel uit van de groep specialisten op het gebied van
vastgoed. Hij is gespecialiseerd in stedelijke vernieuwing, de relatie
tussen het Rijk (VROM) en corporaties (Besluit beheer sociale-huur-
sector of BBSH) en strategische ontwikkelingen bij corporaties. Hij
is als extern deskundige verbonden aan de Erasmus Universiteit te
Rotterdam en lid van de Raad van Advies van de opleiding 'Public
Controlling' aldaar. Hij is initiator van het boek Corporatie
Governance. Handboek voor commissarissen en bestuurders. Hij
adviseert veelvuldig over governance bij corporaties en aanverwan-
te sectoren (onderwijs, zorg, charitas en gemeenten).

Dhr. J.M.J. (Jerry) Goossens RA, Deloitte Accountants B.V.,
Dordrecht
Jerry Goossens (1975) werkt als aspirant manager bij Deloitte. 
Hij heeft 7 jaar ervaring met het verrichten en coördineren van ein-
dejaarscontroles en bijzondere verklaringen bij - met name -
woningcorporaties en gemeenten.

10. Betrokkenen Deloitte 

 



66 Corporatie Governance. Fraude





Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, its member firms, and their

respective subsidiaries and affiliates. As a Swiss Verein (association), neither Deloitte Touche Tohmatsu nor 

any of its member firms has any liability for each other's acts or omissions. Each of the member firms is a

separate and independent legal entity operating under the names “Deloitte,” “Deloitte & Touche,” “Deloitte

Touche Tohmatsu,” or other related names. Services are provided by the member firms or their subsidiaries or

affiliates and not by the Deloitte Touche Tohmatsu Verein. 

Deloitte is met ruim 6.500 medewerkers 
en kantoren door heel Nederland de grootste
organisatie op het gebied van accountancy,
belastingadvies, consultancy en financiële
advisering. Deloitte Nederland is een onaf-
hankelijke memberfirm van Deloitte Touche
Tohmatsu, met 120.000 medewerkers en
vestigingen in 150 landen.

Branchegroep Wonen & Ruimte /
Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies
Postbus 1165
3300 BD Dordrecht

Tel: (078) 61 12 500
Fax: (078) 61 12 577
E-mail: pklop@deloitte.nl
Website: www.deloitte.nl

© Deloitte, oktober 2005
Eerste druk

Nabestelling: € 53,-


