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Ontluisterend
We mochten weer even de deur uit. Daarom was ik onlangs bij een event voor

nancials en besloot ik in

de middag een keuzesessie 'Balanceren tussen resultaat en ethiek' te volgen. De sessie werd gegeven
door een accountant. Ik vond het ontluisterend.

Anja Jalink
De sessie begon met cijfers, want daar houden wij nancials van. Negentig procent van de fraude wordt nooit
opgemerkt, zo is de schatting. Zeventig procent van de fraude die wel wordt opgemerkt, wordt opgemerkt door
mensen in het bedrijf zelf, vrijwel nooit door de accountant. "Want", aldus de spreker, "de accountant zal proberen het
niet te zien. Die heeft er geen belang bij een frauderende medewerker te ontdekken".
"En", zo vervolgt hij, "wanneer in een onderneming fraude ontdekt wordt is altijd de eerste vraag: 'Wie weet ervan?'
Kunnen we de schade beperken, de fraudeur aanspreken, met een vaststellingsovereenkomst laten vertrekken en het
er verder nooit meer over hebben?"
Dat het op die manier gaat, heb ik in het verleden zelf ook zien gebeuren. Iemand die met bonnetjes fraudeerde ging af
door de zijdeur. De jaren erna kon je zijn spoor in de krant volgen. Een akke etje met hem bij de gemeente waar hij was
gaan werken, een paar jaar later een akke etje bij een andere gemeente waar hij toen werkte en weer een paar jaar later
een akke etje met een zakenpartner. Ook in het onderwijs zie je dit gebeuren. Een docent die over de schreef gaat met
een leerling wordt bij de directie geroepen en krijgt de keuze om 'vrijwillig' op te stappen met een vso. De docent
vertrekt met stille trom, er wordt niet meer over gesproken en de docent kan gewoon weer aan de slag bij een volgende
school. Problemen met het overleggen van een verklaring omtrent gedrag zal hij niet hebben, want er is nooit een zaak
van gemaakt. En zo kan ook hij een spoor van 'akke etjes' achterlaten op verschillende scholen.
Ik begrijp dat het zo gaat. Ik begrijp waarom het zo gaat. Maar met ethiek of integriteit heeft dit echt helemaal niets te
maken.
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Chris van Dam wint Anti Fraude Award
CDA-politicus Chris van Dam is de winnaar geworden van de zevende editie
van de Anti Fraude Award, uitgereikt tijdens het Fraude Film Festival in
Amsterdam. Het... 
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27 oktober 2021

Meer verzekeringsfraude door ondernemers ontdekt
Het aantal bedrijven dat probeerde te frauderen met verzekeringen nam vorig
jaar met bijna veertig procent toe. Verzekeraars ontdekten circa 13.000
gevallen van... 
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Breed gedeelde fraudeurslijst stuit op 'nee' van
privacywaakhond
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verzet zich tegen een breed
samenwerkingsverband waarbinnen bedrijven informatie over criminelen
willen uitwisselen. De privacywaakhond... 
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13 oktober 2021

OM eist straf tegen oud-officier van justitie wegens
verduistering
Een voormalig o

cier van justitie en advocaat-generaal zou als secretaris-

generaal van een stichting zakelijke bankkaarten voor privéaangelegenheden hebben gebruikt.... 
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Cfo rederij ontslagen wegens nalatigheid bij fraude
adjunct-directeur
De Amsterdamse rederij Splietho
chief nancial o

krijgt van de rechter toestemming om zijn

cer (cfo) te ontslaan. De cfo hield onvoldoende controle op

een frauderende... 

