
26
 fe

br
ua

ri
 2

0
15

14 

26
 fe

br
ua

ri
 2

0
15

15 

Alan Kabki van de Politieacademie bestudeerde de 
drijfveren en werkwijze van fraudeurs en maakte 

een indeling in vijf dadertypen. Niet alleen geldelijk 
gewin blijkt mensen te verleiden tot fraude, 

ook status en aanzien zijn een motief. Welke 
preventiemogelijkheden zijn er? 
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fraude tot stand te brengen; ‘onwe-
tende betrokkenen’ bijvoorbeeld die 
hun toegangspasjes uitlenen of een 
bedrijf of rekening op hun naam 
laten zetten.
Tot slot moet er een gemotiveerde 
dader zijn om de fraude te plegen. 
Kabki: “De motieven van de daders 
variëren sterk. Het kan hun te 
doen zijn om geldelijk gewin, maar 
fraude kan ook geboren worden uit 
noodzaak, zoals bij een verslaving. 
En soms gaat het niet eens zozeer 
om het geld, maar om succes en de 
waardering van de omgeving. Het 
geeft sommigen een kick te kunnen 
laten zien hoe slim ze zijn.” 

Wat betekenen deze inzichten 
voor de preventie van fraude?
“Je kunt ervoor zorgen dat er geen 
geschikte doelen zijn. Als er geen 
WWB zou bestaan, zou er ook niet 
mee te sjoemelen zijn. Natuurlijk 
is het maatschappelijk gezien niet 
wenselijk de bijstand af te schaffen, 
dus moet je op andere manieren 
aan de slag. Zo kun je de gelegen-
heid verminderen door de processen 
goed te doorgronden. Of je kunt de 
beschermers activeren. Controleurs 
kunnen wat vaker langsgaan, maar 
ook medewerkers, maatschappelijk 
werkers of buren moeten oplettend 
zijn. De onderbuik, het gevoel dat 
er iets niet in de haak is, kan schade 
helpen voorkomen of in ieder geval 
beperken. Mensen moeten oren en 
ogen goed openhouden en alert zijn 

op bijvoorbeeld ongewone transac-
ties. Dat kan overigens prima binnen 
de bestaande wet- en regelgeving.”

In het sociaal domein pakt de 
regelgeving soms zo ingewikkeld 
uit dat mensen ongewild de 
regels overtreden en als fraudeur 
worden aangemerkt.
“Hoe meer regelingen, hoe meer 
mogelijkheden tot fraude. Terwijl je 
de gelegenheid juist zoveel mogelijk 
wilt verminderen. Maar let op: er 
zijn kringen van mensen die elkaar 
informeren over de mazen in de wet. 
Zij zien dat als een vorm van zorgen 
voor elkaar en bovendien geeft het 
status.”

Speelt cultuur binnen een groep 
een rol?
“Dat kan. Zo stuitte ik op een bank-
filiaal waar iedereen zich bezighield 
met zaken die niet door de beugel 
kunnen. In zo’n geval ontbreekt de 
beschermer. Een gunstig neveneffect 
van de crisis is dat we anders tegen 
fraude zijn gaan aankijken. Nu er op 
bijvoorbeeld de zorg moet worden 
bezuinigd, tolereren we het niet lan-
ger dat werknemers in de financiële 
sector hun zakken vullen of dat men-
sen misbruik maken van regelingen. Fraude mag 

niet lonen

Er is meer aandacht voor witteboor-
dencriminaliteit en men beseft dat 
fraude het onderlinge vertrouwen 
schaadt. Het is een bewustwordings-
proces. Vergelijk het met de manier 
waarop ons oordeel over roken zich 
heeft ontwikkeld.”

Hoe kijkt u aan tegen de 
Fraudewet, waarbij het kan 
gebeuren dat mensen die per 
ongeluk een formulier invullen 
bijna automatisch hoge boetes 
krijgen?
“Het is heel moeilijk om de intentie 
aan te tonen. Wel kun je vaststellen 
of er sprake was van zelfverrijking. 
In zijn algemeenheid zie je bij politi-
ci een neiging het laaghangend fruit 
te plukken. Ze leggen veel nadruk op 
aantallen veroordelingen, wat ertoe 
leidt dat veel kruimeldieven worden 
opgepakt. Maar vooral bij faillisse-
mentsfraude zijn de eigenlijke frau-
deurs veel moeilijker veroordeeld te 
krijgen dan katvangers.
Mensen met een bijstandsuitkering 
die gaan samenwonen zonder dat te 
melden zijn typische gelegenheids-
pakkers (zie kader, red.). Die kun je 
ontmoedigen door te zorgen voor 
minder gelegenheid en door het 
signaal af te geven dat er een actieve 
beschermer is die ogen en oren open 
heeft.”

Kabki is er geen voorstander van 
om risicoprofielen op te stellen. “Ik 
verwacht veel meer van bewustwor-
ding. Want uiteindelijk kan ieder-
een frauderen, zo is me duidelijk 
geworden uit mijn gesprekken met 
rechercheurs. Misschien fraudeert 
een van de rechercheurs zelf wel. 
Stel dat hij de keuken in het nieuwe 
huis van zijn dochter betaalt; formeel 
gezien is dat een schenking, maar 
geeft hij het ook op aan de Belasting-
dienst? Of neem een verslaafde. Is 
dat een schurk of iemand die zielig 
is? Het belangrijkste is dat mensen 
beter opletten.” *

et is van groot belang 
dat na het ontdekken 
van fraude alles in het 
werk wordt gesteld om 

het weggesluisde geld op te sporen, 
ook als de kosten van het opsporen 
het fraudebedrag overstijgen, stelt 
Alan Kabki, onderzoeker aan de 
Politieacademie en docent aan de 
Saxion Hogeschool. Dat zegt hij niet 
omdat hij aanhanger is van zware 
straffen, maar omdat het een van de 
motieven voor het plegen van fraude 
wegneemt en daarmee preventief 
werkt.
Econoom en criminoloog Kabki 
promoveerde aan Tilburg University 
op een onderzoek naar de drijfveren 
en werkwijzen van fraudeurs en wat 
zij deden met het buitgemaakte geld. 
Hij bestudeerde de strafrechtelijke 
fraudedossiers waarmee veel geld 
is gemoeid: faillissementsfraude, 
bankfraude en beleggingsfraude. 
Een van de conclusies is dat de helft 
van de plegers na veroordeling geld 
overhoudt aan de fraude. Misdaad 
blijkt in Nederland dus nog altijd te 
lonen.

moTieveN
Voor het ontstaan van fraude is 
volgens Kabki ‘gelegenheid’ nodig 
en voldoende kennis van het plegen. 
“Gelukkig weet niet iedereen hoe 
het moet en zitten beschermers – 
toezichthouders – fraude vaak in de 
weg”, aldus de onderzoeker. Soms 
zijn er andere mensen nodig om 

‘Politici 
plukken het 

liefst het 
laaghangend 

fruit’

Dadertypen
Alan Kabki onderscheidt vijf categorieën daders op basis van hun 
motieven, werkwijze en crimineel verleden:  
Gelegenheidspakkers plegen fraude omdat de kans voor het 
oprapen ligt.  
Crisisgedrevenen frauderen omwille van een gebeurtenis in 
hun leven, door hoge nood zoals een verslaving, echtscheiding 
of plotselinge financiële tegenvaller.  
Gelegenheidszoekers zijn beroepsfraudeurs en actief op zoek 
naar mogelijkheden om zich onrechtmatig te verrijken.  
daarnaast houden ook stereotypische criminelen – met een  
fors strafblad – zich met fraude bezig. Zij dienen veelal als 
katvangers voor de vorige categorie.  
een bijzondere categorie is die van de zonnekoningen. Zij 
plegen fraude omdat ze op zoek zijn naar status en aanzien.
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