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Managementsamenvatting

PwC Nederland en de sectie Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam 
houden elke twee jaar de ontwikkeling van financieel-economische criminaliteit 
in Nederland tegen het licht. Met de Economic Crime Survey 2019 zetten we deze 
onderzoekstraditie voort. Het is alweer het negende onderzoek naar financieel-
economische criminaliteit op rij. In de afgelopen achttien jaar is zo een consistent 
en gedetailleerd bestand van onderzoeksgegevens verzameld.

We gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek ter ondersteuning van onze 
forensische onderzoekspraktijk, maar ook om de wetenschappelijke kennis van 
financieel-economische criminaliteit te actualiseren en een bijdrage te leveren aan 
het maatschappelijke debat over dit belangrijke onderwerp. Als leeswijzer voor het 
onderzoek, heb ik de belangrijkste bevindingen voor u op een rij gezet.

Meer gerapporteerde criminaliteit
Een opvallende uitkomst van de Economic 
Crime Survey 2019 is dat er een aanzienlijke 
toename valt waar te nemen als het gaat om 
de gerapporteerde financieel-economische 
criminaliteit. In 2017 gaf 73 procent van de 
ondervraagde respondenten aan dat hun 
organisatie in de afgelopen twee jaar in 
aanraking is gekomen met ‘enige vorm van 
financieel-economische criminaliteit’. Dit jaar 
geeft 83 procent van de respondenten aan dat 
dit het geval is. 

Bovendien is deze 83 procent een veel hoger 
percentage dan uit de mondiale versie van 
deze survey blijkt. In PwC’s Global Economic 
Crime & Fraud Survey 2018 rapporteert ‘slechts’ 
49 procent van de organisaties inancieel-
economische criminaliteit. Moeten we hieruit 
concluderen dat Nederland extra kwetsbaar is 
voor inancieel-economische criminaliteit? 

Nee, gelukkig niet. De Nederlandse Economic 
Crime Survey kijkt, in tegenstelling tot de Global 
Economic Crime & Fraud Survey, uitgebreider 
en meer diepgaand naar de prevalentie en de 
aanpak van inancieel-economische criminaliteit 
bij organisaties in Nederland. De respondenten 
in de huidige survey zijn namelijk experts die 

zich in hun dagelijks werk bezighouden met 
de bestrijding van financieel-economische 
criminaliteit in hun organisatie. De verwachting is 
dat deze experts meer zien dan de lijnmanagers 
die in de mondiale survey worden bevraagd. 
We kunnen dus niet stellen dat financieel-
economische criminaliteit zich meer aanbiedt in 
Nederland, maar dat deze survey meer zicht op 
de aard en de omvang van deze problematiek 
biedt.

Cybercriminaliteit rukt verder op 
Het zal u niet verbazen dat cybercriminaliteit 
de snelst ontwikkelende vorm van financieel-
economische criminaliteit is. Ten opzichte van 
2017 is zelfs sprake van een forse toename van 
het gerapporteerd percentage cybercriminaliteit: 
van 34 naar 60 procent. 

Deze stijging is ten dele te verklaren door de 
meer gedetailleerde wijze waarop we naar 
het voorkomen van cybercriminaliteit hebben 
gevraagd. Een andere mogelijke verklaring 
is dat door toenemende digitalisering en 
hyperconnectiviteit organisaties onderling 
steeds nauwer verbonden zijn en in 
steeds grotere mate afhankelijk zijn van 
informatietechnologie. Hackers en (cyber)
criminele organisaties worden slimmer en 

https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-survey-2018.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-survey-2018.pdf
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maken gebruik van geavanceerde methodes 
en technieken. Tegelijkertijd worden de 
opsporingssystemen intelligenter en 
doelmatiger.  

Bedrijfsspionage sluimert nog   
In het licht van enkele recente gevallen  
van bedrijfsspionage, is het pikant om ook even 
te kijken naar wat het onderzoek hierover te 
melden heeft. Van de groep respondenten die 
diefstal van informatie meldt (40%), geeft 15 
procent aan dat ze wel eens met economische 
of industriële spionage zijn geconfronteerd. 

Procentueel lijkt de dreiging op het eerste 
gezicht wel mee te vallen, maar afgaande 
op het beperkte aantal grote en middelgrote 
organisaties dat interessant genoeg is om te 
bespioneren is dit toch een verontrustende 
uitkomst. Zeker gezien de schade voor het 
vertrouwen, de impact op de strategie en op  
de beurswaarde van bedrijven.       

Gemiddeld vier ton schade per incident
Om een beter inzicht te krijgen in de 
werkelijke schade van financieel-
economische criminaliteit, is op grond 
van het gerapporteerde schadebedrag de 
gemiddelde kostprijs per incident (waarin alle 
kosten van opsporing tot aan afwikkeling zijn 
meegenomen) berekend: bijna € 400.000.

Respondenten melden in meerderheid 
ten minste een of meer incidenten per 
jaar. Daarmee kan een prijskaartje worden 
gehangen aan het schaderisico dat een 
doorsnee Nederlandse organisatie jaarlijks 
loopt. Dit kan een stevig bedrag worden en 
daarmee een belangrijke factor bij de beslissing 
hoeveel organisaties moeten investeren in 
preventieve maatregelen. 

Toeval, of toch de accountant?  
Toeval speelt nog altijd een grote rol bij het 
signaleren van misstanden en incidenten; 
34 procent kwam aan het licht zonder dat 
er gericht naar is gezocht. Bij de detectie 
valt de rol van de accountant in positieve zin 
op. Van de respondenten geeft 38 procent 
aan dat de interne accountant een of meer 
incidenten heeft aangekaart. Daarnaast noemt 
21 procent de externe audit. Deze uitkomsten 

zijn relevant voor de actuele discussie over 
de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van 
controlerend accountants voor het detecteren 
van bijvoorbeeld fraude. Ter vergelijking: de 
klokkenluidersregeling wordt door 11 procent 
genoemd als bron en ‘andere afdelingen’  
(zoals de Corporate Security Department) door 
5 procent. 

Compliance maakt pas op de plaats 
Nog een bevinding die als verrassend 
gekenmerkt mag worden. De roep om 
stelselmatige compliance programma’s klinkt – 
zeker gezien recente grote incidenten – steeds 
luider en de verwachting is dat de regeldruk op 
dit punt de komende jaren verder zal worden 
opgeschroefd. Daarom is het teleurstellend om 
te moeten constateren dat de Economic Crime 
Survey 2019 laat zien dat het aantal organisaties 
met een compliance programma sinds 2017 is 
afgenomen van 32 naar 26 procent. 

Het zou kunnen dat in deze tijden van 
economische voorspong weer meer organisaties 
kiezen voor business as usual. Een minder 
cynische verklaring is dat een deel van de 
respondenten het etiket compliance in de eigen 
organisatie niet herkent (26 procent vulde ‘weet 
niet’ in). 

Ten slotte hebben we in deze editie van 
de Economic Crime Survey drie nieuwe 
onderwerpen aangesneden die bijzondere 
aandacht verdienen. 

Beursgenoteerde en private equity 
gefinancierde organisaties rapporteren 
meer financieel-economische 
criminaliteit
Het onderzoek laat zien dat er een samenhang 
lijkt te bestaan tussen de financieringsvorm 
en het aantal gerapporteerde incidenten. 
Organisaties met een beursnotering en 
organisaties die geheel of gedeeltelijk door 
private equity zijn gefinancierd, rapporteren 
meer financieel-economische criminaliteit dan 
organisaties die niet beursgenoteerd dan wel 
niet door private equity zijn gefinancierd.  

Er kunnen meerdere verklaringen ten grondslag 
liggen aan deze bevinding. Een voor de 
hand liggende verklaring is dat dergelijke 



PwC  |  Economic Crime Survey Nederland 2019 5

organisaties vaker worden doorgelicht en 
aan strengere verslaggevingsregels dienen te 
voldoen. Financieel-economische criminaliteit 
wordt dan mogelijk sneller ontdekt en 
gerapporteerd. Het zou echter ook zo kunnen 
zijn dat in dergelijke organisaties meer op 
resultaten wordt gestuurd, wat ten koste gaat 
van de organisatiecultuur.

Afdoening liever intern dan  
strafrechtelijk onderzoek  
We hebben dit jaar daarnaast voor het eerst 
gevraagd welke acties zijn ondernomen op 
het moment dat financieel-economische 
criminaliteit aan het licht is gekomen. Het ligt 
in de lijn der verwachting dat organisaties als 
eerste kijken of zij het incident intern kunnen 
onderzoeken en afwikkelen. Als organisaties 
toch naar derden stappen, stappen zij liever 
naar een private partij (zoals een forensisch 
accountant of advocatenkantoor) dan naar 
justitie. Dit is een markante bevinding die 
wellicht vervolgstappen verdient.

Data-analyse nog onderbenut 
Het derde nieuwe onderwerp dit jaar is data-
analyse. Met de opkomst van Big Data en 
data-analyse valt te verwachten dat data-
analyse ook een belangrijkere rol gaat spelen 
bij de bestrijding van financieel-economische 
criminaliteit door organisaties in Nederland. 
De onderzoeksresultaten laten zien dat data-
analyse nog altijd wordt onderbenut. Slechts 
25 procent van de respondenten zegt gebruik 
te maken van data-analyse voor dit doel en 
14 procent overweegt dit in de toekomst te 
gaan doen. Een meerderheid van 44 procent 
heeft geen plannen op dit terrein. Dit zijn 
verontrustende cijfers. 
 
De hoeveelheid data die door organisaties 
stroomt is de laatste jaren verveelvoudigd. 
Organisaties kunnen het zich niet meer 
permitteren om geen actie te ondernemen  
op dit gebied. 

Ik zou u bij het lezen van deze rapportage 
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willen vragen om kritisch naar uw eigen 
organisatie te kijken. Waar staat uw organisatie 
ten opzichte van de 875 organisaties die wij 
in kaart hebben gebracht? Begrijpt u alle 
processen en beleidsmatige keuzes die binnen 
uw organisatie gemaakt zijn? En, stel een van 
uw verkoopmedewerkers komt terug uit het 
Midden-Oosten en zegt ‘ik had een mooie deal 
kunnen maken, maar ik heb het niet gedaan 
want ik moest steekpenningen betalen’. Zegt 
uw management dan ‘dat heb je goed gedaan’ 
of ‘had je hier niet iets op kunnen verzinnen’? 

Ik hoop dat dit rapport u stof tot nadenken 
geeft en dat sommige inzichten u zullen 
verbazen. Tot slot hoop ik dat u inspiratie uit dit 
rapport kunt putten voor eventueel te nemen 
vervolgstappen.

Amsterdam, mei 2019

Andreas Mikkers 
Partner Forensic Services

Over het onderzoek 
Sinds 2001 brengt de mondiale organisatie van PwC elke twee jaar de Global Economic Crime Survey uit. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder managers en hogere leidinggevenden in ruim honderd landen. In 2018 
is de meest recente versie van de Global Economic Crime survey gepubliceerd. Hier waren meer dan 7.200 
respondenten bij betrokken vanuit 123 landen uit alle delen van de wereld. 

PwC Nederland heeft er in 2005 voor gekozen om op basis van de data van de Global Economic Crime 
Survey zelf onderzoek te doen naar de situatie in Nederland. Sinds 2011 verricht PwC Nederland in 
samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam haar eigen onderzoek naar financieel-economische 
criminaliteit. 

Onderzoeksstrategie 
De huidige versie van de Economic Crime Survey is opnieuw tot stand gekomen in samenwerking met de 
Vrije Universiteit. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Forensic Services van PwC Nederland, onder 
supervisie van prof. dr. mr. Wim Huisman en dr. Clarissa Meerts van de sectie Criminologie van de Vrije 
Universiteit. 

Begin 2019 is een vragenlijst opgesteld in samenwerking met de Vrije Universiteit met vragen over het aantal 
incidenten, de impact, de oorzaken en de preventie van verschillende vormen van financieel-economische 
criminaliteit. Deze vragen zijn voorgelegd aan 875 personen die zich in hun dagelijkse werk bezighouden met 
het in kaart brengen, voorkomen en/of aanpakken van financieel-economische criminaliteit. Daarnaast zijn 
interviews gehouden met experts ter nadere duiding en interpretatie van de uitkomsten van de vragenlijst.  
De uitspraken van experts hebben we (anoniem) opgenomen in het rapport (cursief en tussen 
aanhalingstekens).
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Omvang van financieel-economische 
criminaliteit
Om een gedegen beeld te kunnen schetsen 
van financieel-economische criminaliteit in 
Nederland, zijn in dit onderzoek respondenten 
geselecteerd die hebben aangegeven dat ze 
zich in hun dagelijkse werk bezighouden met 
het in kaart brengen, voorkomen of aanpakken 
van financieel-economische criminaliteit. Van 
de respondenten geeft 83 procent aan zich 
binnen de organisatie te richten op diefstal 
van geld, goederen of fraude, 61 procent op 
corruptie, 78 procent op diefstal van informatie, 
49 procent op concurrentievervalsing en  
66 procent op cybercriminaliteit. Aan de hand 
van deze selectievraag zijn uiteindelijk 875 
experts geselecteerd die gekwalificeerd zijn 
als expert op het gebied van minstens één 
van deze vormen van financieel-economische 
criminaliteit.

Aan de experts is als eerste de vraag 
voorgelegd hoe vaak hun organisatie in 
de afgelopen twee jaar in aanraking is 
gekomen met de vier traditionele vormen 
van financieel-economische criminaliteit. 
Deze vormen zijn diefstal van geld, 
goederen of fraude, corruptie, diefstal 
van informatie en concurrentievervalsing. 
We hebben dit jaar separaat en met meer 
aandacht cybercriminaliteit bevraagd. Dit 
heeft twee redenen. Ten eerste speelt 
cybercriminaliteit een steeds grotere rol in 
de maatschappij. Daarnaast hebben we 
het begrip ‘cybercriminaliteit’ beter willen 

operationaliseren, door naar specifieke  
vormen van cybercriminaliteit te vragen.

In de vorige Nederlandse editie van de 
Economic Crime Survey gaf 73 procent van 
de respondenten aan dat hun organisatie in 
aanraking is gekomen met enige vorm van 
financieel-economische criminaliteit. Dit jaar is 
dit percentage gestegen naar 83 procent. Deze 
stijging valt wellicht te verklaren door het feit 
dat cybercriminaliteit op een meer uitgebreide 
manier is uitgevraagd. Als we cybercriminaliteit 
namelijk buiten beschouwing laten, dan zien  
we dat de omvang van traditionele vormen  
van financieel-economische criminaliteit 
nagenoeg gelijk is gebleven. In 2017 geeft  
70 procent van de respondenten aan dat hun 
organisatie in aanraking is gekomen met één 
van de traditionele vormen van financieel-
economische criminaliteit tegenover 71 procent 
in de huidige survey. 

In PwC’s Global Economic Crime Survey 
worden, ondanks dat er het laatste jaar een 
flinke stijging valt waar te nemen, beduidend 
lagere percentages genoemd. Te weten  
37 procent in 2014, 36 procent in 2016 en 
49 procent in 2018. De mondiale versie van 
de Economic Crime Survey maakt echter 
gebruik van een andere steekproef, namelijk 
respondenten die overwegend leidinggevende 
functies hebben. Het is in deze survey geen 
criterium dat respondenten zich dagelijks 
bezighouden met het in kaart brengen, 
voorkomen of aanpakken van financieel-

Prevalentie van financieel-
economische criminaliteit1
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economische criminaliteit. Het ligt in de lijn 
der verwachting dat experts meer accuraat 
rapporteren, omdat zij vanuit hun functie 
dagelijks met deze vormen van financieel-
economische criminaliteit te maken hebben. Wij 
vermoeden dan ook dat de Nederlandse survey 
een meer betrouwbaar beeld geeft van de 
omvang van financieel-economische criminaliteit 
bij organisaties.
          
Deze gedachte wordt ondersteund door de cijfers 
in figuur 1. In dit figuur valt op dat bijvoorbeeld 
44 procent van de experts op het gebied van 
concurrentievervalsing deze afzonderlijke vorm 
van criminaliteit melden. Dit staat tegenover de 
8 procent van de niet-experts op dit gebied die 
deze vorm hebben gerapporteerd. Bij de andere 
vormen van financieel-economische criminaliteit 
zijn vergelijkbare verschillen te zien tussen 
experts en niet-experts.

Verschillende vormen van traditionele 
financieel-economische criminaliteit 
Figuur 2 geeft de prevalentie weer van 
de vier besproken vormen van financieel-
economische criminaliteit. In de afgelopen twee 
jaar is 61 procent van de organisaties waar 
de respondenten werkzaam zijn in aanraking 
gekomen met diefstal van geld, goederen of 
fraude. Dit is een lichte daling ten opzichte van 
de vorige editie. Met betrekking tot corruptie 
is 26 procent gerapporteerd, dit percentage 
is gelijk gebleven ten opzichte van de vorige 
editie. Bij diefstal van informatie geeft 40 
procent van de respondenten aan dat het de 
afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden.  
Hierbij valt een stijging waar te nemen ten 
opzichte van de versie uit 2017. De prevalentie 
van concurrentievervalsing is in deze editie 
26 procent, dit is een beperkte toename ten 
opzichte van de laatste editie. De resultaten uit 

Figuur 1  Expertise en prevalentie traditionele financieel-economische criminaliteit

Figuur 2  Prevalentie van traditionele financieel-economische criminaliteit

0% 

0% 

10% 

10% 

20% 

20% 

30% 

30% 

40% 

40% 

50% 

50% 

60% 

60% 

70% 

70% 

Diefstal van geld of 
goederen of fraude

Diefstal van geld, 
goederen of fraude

Corruptie

Corruptie

67%

36%

17%

16%

26%

15%

7% 2% 20%

10% 4% 17%

6% 4% 21%

10% 9%

39%

17%

8%

47%

44%

30%

7%

Diefstal van  
informatie

Diefstal van  
informatie

Concurrentie-
vervalsing

Concurrentie-
vervalsing

Wel expert op specifiek gebied

Ten minste één keer Meer dan 10 keer

Geen expert op specifiek gebied

Tussen de 5 en 10 keer Weet niet



PwC  |  Economic Crime Survey Nederland 2019 9

2019 lijken dus in lijn te liggen met de resultaten 
uit 2017, ondanks bij dat bij sommige vormen 
een lichte daling of stijging valt waar te nemen.

In figuur 2 is tevens te zien dat een flink deel 
van de respondenten aangeeft niet te weten 
of de organisatie in aanraking is gekomen met 
één van de vormen van financieel-economische 
criminaliteit. Deze percentages laten zien dat 
het dark number zelfs bij experts een rol speelt. 
Het dark number is een term die gebruikt wordt 
om niet-gerapporteerde criminaliteit aan te 
duiden, doordat het slachtoffer bijvoorbeeld 
ontbreekt of niet op de hoogte is van het 
gepleegde delict (McLaughlin & Muncie, 2006). 
Bij de rapportage van criminaliteit is altijd 
in enige mate sprake van een dark number. 
Verwacht mag worden dat experts het dark 
number beter kunnen inschatten. Bekend is dat 
het dark number per type criminaliteit verschilt. 
We zien dat diefstal en fraude meer zichtbaar 
zijn dan concurrentievervalsing en corruptie. 
We hebben de tien geïnterviewde experts 
gevraagd of zij opkijken van de gerapporteerde 
prevalentiecijfers. Dat bleek niet het geval.  
Zij verwachten dat de werkelijke prevalentie van 
diefstal van geld, goederen of fraude een stuk 
hoger ligt dan de gerapporteerde 60 procent. 
Meerdere experts geven stellig aan dat dit  
100 procent zou moeten zijn. Een expert stelt: 

“Ik zou zeggen dat de andere 40 procent niet 
oplet.”

Per organisatie verschilt de financieel-
economische criminaliteit
In dit onderzoek is meer specifiek gekeken 
naar de verschillen tussen de gerapporteerde 
prevalentie van financieel-economische 
criminaliteit in verschillende soorten 
organisaties.

Zo is aan de respondenten gevraagd in welke 
sector zij werkzaam zijn. De prevalentie van 
gerapporteerde financieel-economische 
criminaliteit per sector is weergeven in 
figuur 3. Uit dit figuur valt te herleiden dat 
diefstal van geld, goederen of fraude bij alle 
verschillende sectoren het vaakst voorkomt. 
Concurrentievervalsing en corruptie lijken bij 
alle sectoren minder aan bod te komen. 

Wat vervolgens opvalt, is dat de totale 
prevalentie per sector verschilt: de ene sector is 
klaarblijkelijk meer kwetsbaar dan de andere. In 
de bouwnijverheid wordt het meeste financieel-
economische criminaliteit gerapporteerd. De 
energie en water sector, de sector bosbouw, 
landbouw, visserij en mijnbouw en de financiële 
sector volgen. De sector die het minst vaak in 
aanraking komt met financieel-economische 
criminaliteit is advisering, onderzoek en overige 
specialistische zakelijke dienstverlening. 

Figuur 3  Prevalentie van traditionele financieel-economische criminaliteit per sector
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Verschillende geïnterviewde experts geven aan 
dat de kwetsbaarheid voor bepaalde vormen 
van financieel-economische criminaliteit en 
daarmee ook de relatief hoge gerapporteerde 
prevalentie samenhangen met de aard van 
de sector en daarmee met de aard van het 
product of het bedrijfsproces. De hoge 
prevalentie van diefstal van geld, goederen of 
fraude is te verklaren door de aantrekkelijkheid 
van het product van de financiële sector: geld. 
Andere experts herkennen de gevoeligheid 
voor corruptie in sectoren waar veel 
bedrijfsonderdelen in het buitenland actief 
zijn, zoals fossiele brandstoffen en mijnbouw, 
of waarin een trend is van outsourcing van 
bedrijfsactiviteiten naar derde partijen of 
bedrijfsonderdelen in lage-lonen-landen.

Daarnaast is aan de respondenten gevraagd 
hoeveel medewerkers de organisatie  
waar zij werkzaam zijn, in Nederland heeft.  
De antwoordmogelijkheden lagen tussen 
‘alleen ik’ en ‘1.000 of meer medewerkers’.  
In figuur 4 is te zien dat middelgrote 
organisaties (100 – 999 medewerkers) de 
meeste financieel-economische criminaliteit 
rapporteren. Dit beeld wordt herkend door onze 
collega’s uit de jaarrekeningencontrole. Binnen 
kleinere organisaties werkt men meer op basis 
van sociale controle en minder op basis van 
regelgeving. Formele controle wordt minder 
nuttig geacht, als er al sprake is van strikte 
sociale controle (Delmotte, Lamberts, Sels 
& Van Hootegem, 2002). Wanneer dergelijke 
organisaties echter snel groeien, blijft de 
governance niet zelden achter. Een organisatie 
is dan wellicht meer vatbaar voor financieel-
economische criminaliteit. 

Figuur 4  Prevalentie traditionele financieel-economische criminaliteit en aantal medewerkers in Nederland

Figuur 5  Prevalentie traditionele financieel-economische criminaliteit en aantal medewerkers wereldwijd
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Dit beeld zien we tevens terug wanneer we naar 
het aantal medewerkers wereldwijd kijken. De 
resultaten hiervan staan weergeven in figuur 5. 
De categorie ‘1.000 tot 10.000 medewerkers’ 
lijkt het meest frequent in aanraking te komen 
met financieel-economische criminaliteit. 
Verder komt ook hier diefstal van geld, 
goederen of fraude het vaakst voor.

In figuur 6 is de prevalentie financieel-
economische criminaliteit uitgesplitst naar 
organisaties die beursgenoteerd zijn of 
niet. Het valt op dat organisaties waarbij 
het moederbedrijf wel genoteerd is aan een 
nationale of internationale beurs, aanzienlijk 
hogere percentages rapporteren op alle 
vier de vormen van financieel-economische 
criminaliteit. Het grootste verschil valt waar 
te nemen bij corruptie. Zo geeft 56 procent 
van de respondenten uit beursgenoteerde 
organisaties aan in aanraking te zijn gekomen 
met corruptie, tegenover 21 procent van de 
respondenten die in niet-beursgenoteerde 
organisaties werkzaam zijn. Een achterliggende 
verklaring kan wederom de bedrijfsomvang 
zijn: beursgenoteerde ondernemingen zijn over 
het algemeen groter dan niet-beursgenoteerde 
ondernemingen en bij grote organisaties komt 
meer financieel-economische criminaliteit 
voor dan bij kleine organisaties. Een andere 
in de literatuur gesuggereerde verklaring kan 
zijn dat aandeelhouders bij beursgenoteerde 
organisaties op grotere afstand van het 
bestuur staan en minder directe mogelijkheden 
hebben hen te controleren, waardoor er meer 

gelegenheid is tot fraude (Goldberg, Danko & 
Kessler, 2016). Daar staat tegenover dat om 
dit effect te mitigeren, aan beursgenoteerde 
ondernemingen strengere wettelijke eisen voor 
verantwoording en financiële transparantie 
worden gesteld. 

Een nieuwe vraag deze editie is de vraag of 
organisaties gefinancierd zijn door private 
equity. Private equity is de benaming 
voor investeerders die (veelal buiten de 
aandelenbeurs om) financieel in organisaties 
participeren. Van de 875 respondenten, geeft 
10 procent aan dat de organisatie waar zij 
werkzaam zijn volledig gefinancierd wordt door 
private equity. Daarnaast geeft 15 procent van 
de respondenten aan dat hun organisatie deels 
door private equity gefinancierd wordt. 
Respondenten die werkzaam zijn bij 
organisaties die deels of volledig gefinancierd 
worden door private equity, rapporteren 
aanzienlijk meer financieel-economische 
criminaliteit. Voor meer informatie, zie 
figuur 7. Dit kan zowel positief als negatief 
uitgelegd worden. Een negatieve verklaring 
kan gevonden worden in de kritiek die vaak 
geuit wordt op het beleid van private equity-
huizen, ook wel participatiemaatschappijen. 
Participatiemaatschappijen zouden sturen op 
cijfers en zich minder bezighouden met de 
inhoudelijke business. Werknemers zouden 
bijvoorbeeld met harde prestatienormen 
worden geconfronteerd, wat ten koste gaat van 
een ethische bedrijfscultuur.

Figuur 6   Prevalentie traditionele financieel-economische criminaliteit waarbij  
het moederbedrijf is genoteerd aan een nationale of internationale beurs
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Een meer positieve verklaring kan de 
omstandigheid zijn dat organisaties die door 
private equity gefinancierd worden, flink 
doorgelicht worden. Dit gebeurt ten eerste als 
een participatiemaatschappij een organisatie 
volledig ondersteboven keert, omdat zij 
willen weten waar zij hun geld in stoppen 
(Goldberg, Danko & Kessler, 2016). Wanneer 
een participatiemaatschappij vervolgens in 
een organisatie heeft geïnvesteerd, oefenen 
dergelijke maatschappijen verregaand toezicht 
uit. Participatiemaatschappijen vragen de 
organisatie vaak maandelijks te rapporteren over 
de gang van zaken binnen de organisatie. De 
participatiemaatschappijen willen immers graag 
weten of hun investering rendeert. Het feit dat 
werknemers van participatiemaatschappijen 
vaak eigen geld investeren, draagt bij aan deze 
betrokkenheid (Frijns & Maatman, 2007). Tot slot 
verkoopt een private equity-huis na gemiddeld 
vijfenhalf jaar een organisatie, waardoor de 

organisatie wederom wordt doorgelicht. 
Dergelijke controles maken het aannemelijk dat 
incidenten en kwetsbaarheden relatief snel aan 
het licht komen. Wanneer men ergens meer 
mee bezig is en controle uitoefent, worden meer 
incidenten geconstateerd: de zogenaamde 
controle-paradox.

Traditionele financieel-economische 
criminaliteit onder een vergrootglas
Van de experts heeft 61 procent aangegeven 
dat hun organisatie in de afgelopen twee jaar 
in aanraking is gekomen met diefstal van 
geld, goederen of fraude. De respondenten 
zijn vervolgens gevraagd om dit nader te 
specificeren door één of meerdere vormen 
van diefstal of fraude te beschrijven. De 
mogelijkheden waren: diefstal van goederen, 
diefstal van geld, boekhoudfraude, 
belastingfraude of business e-mail compromise. 
Laatstgenoemde mogelijkheid is dit jaar 
voor het eerst uitgevraagd. Business e-mail 
compromise is een vorm van fraude waarbij 
onbevoegden toegang krijgen tot één of 
meerdere e-mailaccounts. Deze toegang 
is vaak gevolgd door een verzoek om een 
bedrag over te maken naar een (gewijzigd) 
bankrekeningnummer. 
Deze vorm van fraude komt vaak voor in de 
vorm van CEO-fraude, waarbij een medewerker 
een e-mail ontvangt van een hooggeplaatste 
collega met het verzoek een bedrag over te 
maken (Mansfield-Devine, 2016). Uit figuur 8 
blijkt dat diefstal van goederen (70%) en diefstal 
van geld (52%) het meest genoemd worden. 
Een kwart van de respondenten geeft aan dat 

Figuur 7   Prevalentie traditionele financieel-economische criminaliteit  
waarbij de organisatie gefinancierd is door private equity
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“Onze organisatie is gedeeltelijk 
gefinancierd door private equity. Zij 
hebben er belang bij om op korte termijn 
hun inbreng te verzilveren. Het was voor 
mij in eerste instantie afwachten wat dit 
zou brengen. Het nieuwe bestuur zou 
onherroepelijk een aantal zaken snel op 
orde willen krijgen. De acties vanuit het 
nieuwe bestuur bleken voor mij een grote 
steun. Als hoofd compliance is het van 
groot belang dat de toon aan de top is 
doorspekt met compliance noten.”
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Figuur 8  Diefstal van geld, goederen of fraude

Figuur 9  Corruptie

er sprake is geweest van boekhoudfraude. De 
opties belastingfraude (10%), business e-mail 
compromise (6%) en anders (3%) kwamen 
minder vaak voor. De uitkomsten komen in 
sterke mate overeen met de bevindingen in de 
Economic Crime Survey 2017. 

Van de respondenten gaf 26 procent aan dat 
hun organisatie weleens te maken heeft gehad 
met corruptie in de afgelopen twee jaar. Hierbij 
moet onderscheid gemaakt worden tussen 
passieve en actieve corruptie (Gorsira, Steg, 
Denkers & Huisman, 2018). Passieve corruptie 
houdt het vragen van geld, goederen of 
diensten in ruil voor een wederdienst in. Actieve 
corruptie is juist het aanbieden van dergelijke 
zaken ter verkrijging van de wederdienst. De 

geïnterviewde experts plaatsen de kwetsbaarheid 
voor passieve corruptie vooral aan de kant van 
inkoop (procurement), terwijl de kwetsbaarheid 
van actieve corruptie zich vooral aan de 
verkoopkant van organisaties (sales) bevindt. 
Beide vormen van corruptie lijken aanwezig te zijn 
volgens de respondenten die corruptie hebben 
gerapporteerd. 
  
Uit figuur 9 valt te herleiden dat organisaties 
enigszins vaker in aanraking komen met passieve 
corruptie dan actieve corruptie, respectievelijk 
61 procent en 54 procent. De verhouding is net 
anders dan twee jaar geleden. Toen rapporteerde 
60 procent van de respondenten passieve 
corruptie en tevens 60 procent actieve corruptie. 
De respondenten zijn ook gevraagd in welke 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Diefstal goederen

Diefstal van geld

70%

50%

25%

10%

6%

3%
3%

17%

9%

70%

52%

Boekhoudfraude

Belastingfraude

Business e-mail 
compromise

Anders

2017

2017

2019

2019

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Passieve corruptie

Actieve corruptie

60%

60%

61%

54%



PwC  |  Economic Crime Survey Nederland 201914

mate hun organisatie de afgelopen twee 
jaar in aanraking is geweest met diefstal van 
informatie. Hier gaf 40 procent van de experts 
aan dat dit het geval was. Om de categorie 
diefstal van informatie nader uiteen te zetten, 
zijn de respondenten gevraagd naar de 
verschillende vormen. De resultaten vindt u 
in figuur 10. Diefstal van vertrouwelijke klant- 
en/of bedrijfsgegevens blijkt het meest naar 
voren te komen (67%). In vergelijking met de 
vorige editie is het percentage diefstal van 
vertrouwelijke klant en/of bedrijfsgegevens 
licht toegenomen. In 2017 rapporteerde 58 
procent van de respondenten deze vorm van 

diefstal van informatie. Daarop volgt diefstal 
van intellectueel eigendom met 35 procent. 
Industriële/economische spionage lijkt zeer 
beperkt voor te komen bij organisaties (15%). 
De andere twee vormen scoren vergelijkbaar in 
vergelijking met twee jaar geleden.

Concurrentievervalsing blijkt de afgelopen twee 
jaar bij 26 procent van organisaties aan de 
orde te zijn geweest volgens de respondenten. 
Vervolgens is naar zeven specificaties van 
concurrentievervalsing gevraagd: prijsafspraken, 
misbruik van economische machtspositie, 
verspreiden van schadelijke informatie, 

Figuur 11  Concurrentievervalsing

Figuur 10  Diefstal van informatie
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marktverdeling, aanbestedingsvervalsing, 
markt beperkende fusies of overnames 
en marktverstorende concurrentie van de 
overheid. De resultaten hiervan zijn weergeven 
in figuur 11. De percentages van dit jaar 
komen grotendeels overheen met de versie uit 
2017. Vooral aanbestedingsvervalsing (21%) 
en marktverdeling (22%) zijn gedaald ten 
opzichte van 2017. Verder is het verspreiden van 
schadelijke informatie (25%) dit jaar een nieuwe 
toevoeging in de vragenlijst.

Een expert die naar eigen zeggen werkzaam 
is in de retailsector, geeft een andere kijk op 
concurrentievervalsing. De expert geeft tijdens 
het interview aan dat organisaties niet alleen 
slachtoffer worden van concurrentievervalsing, 
maar ook valselijk beticht kunnen worden van 
het “plegen” van concurrentievervalsing door 
bepaalde klanten of organisaties (al dan niet 
bewust) een gunning te verlenen. Dit risico 
speelt in het bijzonder bij een organisatie 
met een monopoliepositie, waarbij meerdere 
partijen afhankelijk van de onderneming zijn 
geworden. 



Onbewuste informatie-
verstrekking aan de ene 
partij kan door de andere 
worden opgevat als 
concurrentievervalsing:

“Je wilt als directie niet 
valsspelen, dat wil niemand, 
dat geldt voor mij ook. Alleen 
binnen een grote organisatie heb 
je het soms zelf nauwelijks in de 
gaten. Je gaat zomaar de fout in 
en dan lig je ook nog eens onder 
een vergrootglas. Het kan allerlei 
partijen helpen als wij de fout in 
gaan.”

PwC  |  Economic Crime Survey Nederland 201916
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Prevalentie van 
cybercriminaliteit

Omvang van cybercriminaliteit 
In de vorige editie van de Economic Crime 
Survey liet cybercriminaliteit de grootste stijging 
zien in vergelijking met de andere vormen van 
financieel-economische criminaliteit (Mikkers 
e.a., 2017). Zoals eerder vermeld hebben we 
cybercriminaliteit dit jaar op een uitgebreide 
manier uitgevraagd. Om meer accuraat te 
zijn in de wijze van bevraging, hebben we 
niet gevraagd in hoeverre de organisatie in 
aanraking is gekomen met cybercriminaliteit 
in het algemeen, maar met verschillende 
specifieke vormen van cybercriminaliteit. 

We hebben gevraagd of de organisatie 
in aanraking is gekomen met malware, 
hacking, sociale cybercrime, misbruik, 
fysieke cybercrime of een andere vorm van 
cybercriminaliteit (VERIS, z.d.). Met malware 
wordt gedoeld op elke schadelijke software, 
script of code die wordt uitgevoerd op een 
apparaat die de status of functie van het 
apparaat wijzigt zonder geïnformeerde 
toestemming van de eigenaar. Voorbeelden zijn 
virussen, wormen, keyloggers en backdoors. 
Hacking betreft alle pogingen om opzettelijk 
toegang te krijgen tot informatiebronnen 
of deze te beschadigen zonder autorisatie 
door logische beveiligingsmechanismen te 
omzeilen of te dwarsbomen. Te denken valt 
aan Denial-of-Service (DoS) aanvallen. Het 
bedriegen en intimideren om het menselijke 
element van informatie te exploiteren wordt 
sociale cybercrime genoemd. Voorbeelden zijn 
pretexting en phishing. Onder misbruik verstaan 
we het gebruik van toevertrouwde middelen of 

privileges van de organisatie voor een doel of 
manier die in strijd is met de bedoeling. Deze 
acties kunnen kwaadaardig zijn, maar dat hoeft 
niet. Misbruik is exclusief voor partijen die een 
zekere mate van vertrouwen van de organisatie 
genieten, zoals werknemers en partners. 
Voorbeelden zijn administratief misbruik, 
gebruik van beleidsschendingen of het gebruik 
van niet-goedgekeurde activa. Tot slot omvat 
fysieke cybercrime opzettelijke bedreigingen 
die te maken hebben met nabijheid, bezit 
of geweld. Te denken valt aan diefstal van 
hardware, sabotage en ongeautoriseerde lokale 
toegang. 

Daarnaast hebben we deze vijf vormen van 
cybercriminaliteit samengevoegd tot één 
variabele. Wanneer de respondent aangeeft dat 
de organisatie met minstens één van de vormen 
van cybercriminaliteit in aanraking is gekomen, 
dan is de waarde ‘ja’ op deze samengevoegde 
variabele. Van de 875 respondenten geeft 
60 procent aan dat de organisatie in de 
afgelopen twee jaar in aanraking is gekomen 
met minstens één van de vormen van 
cybercriminaliteit. Daarnaast geeft 25 procent 
van de experts aan nooit slachtoffer te zijn 
geworden van cybercriminaliteit. Vergeleken 
met de prevalentie van traditionele criminaliteit, 
zien we dat cybercriminaliteit relatief veel 
gerapporteerd wordt. Alleen diefstal van 
geld, goederen of fraude (61%) wordt meer 
gerapporteerd dan cybercriminaliteit. 

2
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Figuur 12  Prevalentie van cybercriminaliteit 

In de vorige editie van de Economic Crime 
Survey lag de prevalentie van cybercriminaliteit 
aanzienlijk lager. Toen gaf 34 procent van de 
respondenten aan dat de organisatie in de 
afgelopen twee jaar in aanraking is gekomen 
met cybercriminaliteit. Hier zijn meerdere 
mogelijke verklaringen voor aan te dragen. 
Zoals eerder is gesteld, kan dit verschil ten 
eerste mogelijk verklaard worden doordat 
cybercriminaliteit in de huidige editie op een 
andere manier is uitgevraagd. Daarnaast 
zijn veel organisaties bezig met digitale 
transformaties om relevant te blijven in de 
huidige wereld. Dit heeft ertoe geleid dat er 
meer connectiviteit is tot het internet en tot de 
organisatie. Deze innovaties resulteren in een 
toenemend gebruik van data en andere nieuwe 
technologieën, zoals kunstmatige intelligentie 
en robotics. Dit alles resulteert in een groeiend 
aantal risico’s voor de organisatie op het 
gebied van cybercriminaliteit.

Eén van de geïnterviewde cyberexperts verklaart 
de relatief hoge prevalentiecijfers als volgt: 

“Bijna alle bedrijven zijn de laatste tien jaren 
ongemerkt technologiebedrijven geworden. De 
kans dat je als bedrijf informatie hebt die van 
waarde is, is heel groot. De kans dat je daar als 
bedrijf een digitale variant van hebt is ook heel 
groot. Dat is dan ook het meest makkelijk om 
buit te maken.” 

Ook geïnterviewde experts uit andere sectoren 
herkennen deze trend. Een expert uit de 
retailsector geeft aan dat allerlei fysieke zaken 
uitgerust worden met chips en gemeten en 
bestuurd kunnen worden. 

In figuur 12 is de prevalentie van de 
verschillende vormen van cybercriminaliteit 
weergegeven. Hierbij is te zien dat malware  
het meest wordt gerapporteerd (47%),  
gevolgd door hacking (33%) en sociale 
cybercrime (26%). De vorm die het minst  
vaak gerapporteerd wordt, is fysieke 
cybercrime (15%).  
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“Vijf jaar geleden dachten wij: we zijn een 
fysiek bastion in een digitale wereld en dat 
is nu voorbij.”

Het Internet of Things is een ontwikkeling 
van het internet, waarbij alledaagse 
voorwerpen zijn verbonden met het 
netwerk en gegevens kunnen uitwisselen 
(Oxford University Press, 2016). Hierbij kan 
men denken aan thermometers, ijskasten 
en printers.
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Figuur 13  Prevalentie cybercriminaliteit per sector 
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Vervolgens hebben we gekeken hoe  
deze verhoudingen liggen per sector. In  
figuur 13 komt naar voren dat de sector 
energie en water het meest in aanraking 
komt met cybercriminaliteit. In deze sector 
rapporteert maar liefst 80 procent van 
de respondenten dat hun organisatie in 
aanraking is gekomen met één van de 
vormen cybercriminaliteit. Daarnaast 
wordt cybercriminaliteit relatief vaak 
gerapporteerd in de industriële sector (75%), 
bouwnijverheid (73%) en informatie- en 
communicatiesector (71%). De sector cultuur, 

sport en recreatie rapporteert overigens de 
minste cybercriminaliteit (35%). Een voor de 
hand liggende verklaring hiervoor is dat deze 
sector minder digitaal georiënteerd is en dat 
werkprocessen minder zijn geautomatiseerd. 

Eén van de geïnterviewde cyberexperts beaamt 
de verschillende mate van digitalisering:

“Als je in de groot- en detailhandel een 
onderscheid zou maken tussen fysiek- en web 
georiënteerde handel, dan zie je waarschijnlijk 
enorm grote verschillen.”
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Daders van traditionele criminaliteit  
en cybercriminaliteit  
In de survey zijn enkele vragen gesteld over 
de daders van het meest ernstige delict dat 
de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden. 
Allereerst is gevraagd hoeveel daders in totaal 
verantwoordelijk waren voor dit delict. In 61 
procent van de gevallen is er sprake van een 
enkele dader. In 22 procent van de gevallen 
zijn dit twee daders. Vervolgens is gevraagd 
of de daders werkzaam waren binnen de 
organisatie of dat daders van buiten de 
organisatie kwamen. Daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen daders van traditionele 
financieel-economische criminaliteit en daders 
van cybercriminaliteit. Cybercriminaliteit 
wordt in een andere context gepleegd dan 
meer traditionele financieel-economische 
criminaliteit. Voor sommige mensen voelt het 

alsof de onlinewereld losgekoppeld is van de 
offlinewereld (Weulen Kranenbarg, 2018). Als 
gevolg hiervan kunnen mensen zich minder 
verantwoordelijk voelen voor hun onlinegedrag 
en geloven zij dat hun onlinegedrag geen offline 
gevolgen heeft. Het gedrag in de onlinewereld 
is over het algemeen minder zichtbaar en meer 
anoniem van aard.

Uit figuur 14 komt naar voren dat er een gelijke 
verdeling is tussen het aantal interne en externe 
daders bij traditionele criminaliteit (42%). Wat 
opvalt is dat cybercriminaliteit daarentegen 
voornamelijk wordt gepleegd door externe 
daders (61%). Tevens zien we dat in een kwart 
van de gevallen onbekend is of er sprake is van 
een interne of externe dader. Dit beeld zien we 
ook in voorgaande edities. 

Daders van financieel-
economische criminaliteit3

Figuur 14  Verdeling interne en externe dader van het meest recente delict
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Figuur 15  Daderprofiel interne dader
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Mogelijk wordt dit verschil verklaard doordat 
cybercriminaliteit geen samenkomst van dader 
en slachtoffer in tijd en ruimte vereist (Weulen 
Kranenbarg, 2018). Fysieke toegang is hierbij 
geen vereiste. Eén van de geïnterviewde 
cyberexperts  verklaart deze uitkomst als volgt: 

“Dat verschil komt doordat je een veel grotere 
connectiviteit hebt in de cyberwereld dan in 
de fysieke wereld. Op een plattegrond heb je 
bij wijze van spreken vier huizen om je heen 
staan en dat beperkt natuurlijk de fysieke 
toegang, maar wanneer het om cybertoegang 
gaat dan ben je in principe op dezelfde manier 
verbonden met een kantoor in China of 
Rusland.”

Verder wijzen verschillende experts op 
een mogelijk bias van respondenten 
bij het rapporteren van daders: het is 
gemakkelijker externe daders als schuldigen 
te zien dan interne daders. In het bijzonder 
leidinggevenden zouden het idee kunnen 
hebben ‘mijn mensen doen zoiets niet’. De 
geïnterviewde experts vinden een interne dader 
overigens ernstiger dan een externe dader. 

Als je slachtoffer wordt van een externe dader 
heb je twee problemen: de directe schade van 
hetgeen bijvoorbeeld gestolen is en dat er een 
gat in de beveiliging zit. Bij een interne dader is 
er nog een groter probleem, dat heeft met de 
integriteit van de eigen organisatie te maken. 

Daderprofielen
Aan de hand van de vragen over daders kunnen 
we een intern en een extern daderprofiel 
opstellen.

In figuur 15 is het interne daderprofiel 
weergeven. De respondenten hebben 
aangegeven dat in 72 procent van de gevallen 
de interne dader een man is. De mannelijke 
interne dader was gemiddeld 37 jaar oud.  
De vrouwelijke interne dader was gemiddeld  
32 jaar. Daarnaast is gevraagd in welke functie 
de interne dader werkzaam was. Slechts  
8 procent van de interne daders is afkomstig 
uit het topmanagement. Het percentage 
interne daders uit het middenmanagement is 
30 procent. Dit beeld ligt in lijn met twee jaar 
geleden.
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Figuur 16 laat het externe daderprofiel zien. 
Het geslacht en de leeftijd van de dader is hier 
vaak onbekend. Tevens is de respondenten 
gevraagd naar de relatie met de externe dader. 
Het leeuwendeel van de respondenten geeft 

aan dat de externe dader geen zakelijke relatie 
met de organisatie heeft (44%). In 2017 was 
dit 28 procent. Een vertegenwoordiger van de 
overheid wordt het minst vaak genoemd (4%).
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Figuur 16  Daderprofiel externe dader
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Schade van financieel-economische 
criminaliteit
Om een beeld te schetsen van de schade 
die financieel-economische criminaliteit 
berokkent, hebben we de respondenten 
hierover enkele vragen gesteld. We hebben 
gevraagd wat het meest ernstige geval van 
financieel-economische criminaliteit is waar de 
organisatie in de afgelopen twee jaar mee te 
maken heeft gehad. De vormen die het meest 
genoemd worden, zijn diefstal van goederen, 
diefstal van geld en malware. Verder hebben 
de respondenten aangegeven wat het meest 
ernstigste delict, inclusief onderzoeks- en 
proceskosten, heeft gekost. Van de 875 
respondenten, konden 322 respondenten 
hier een antwoord op geven. Het gemiddelde 
van deze antwoorden is € 390.715,30 aan 
kosten. Het hoogste bedrag in euro’s dat een 

respondent heeft vermeld is ruim 76 miljoen 
euro.

Tevens zijn de respondenten gevraagd om de 
schade van traditionele financieel-economische 
criminaliteit en cybercriminaliteit aan te 
geven op een schaal. In deze vraag zijn de 
volgende onderwerpen aan bod gekomen: 
reputatie, arbeidsmoraal, zakenrelaties, relatie 
met de autoriteiten, tijd (afhandeling door 
management), tijd (als gevolg van controle door 
en eisen van autoriteiten) en aandelenkoers. 
De schade is voor zowel traditionele financieel-
economische criminaliteit als cybercriminaliteit 
afzonderlijk in kaart gebracht. 

Opvallend is dat de schade van traditionele 
criminaliteit en cybercriminaliteit grotendeels 
hetzelfde wordt ingeschat. Tijd wordt door de 

Schade van financieel-
economische criminaliteit 4

Figuur 17  Wie was het slachtoffer van het meest recente delict?
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respondenten bij zowel traditionele criminaliteit 
als cybercriminaliteit het meest aangegeven. 
De minste schade wordt geleden aan de relatie 
met de autoriteiten.

Slachtoffers van het meest recente delict
De respondenten is ook gevraagd naar het 
slachtoffer van het meest recente geval van 
financieel-economische criminaliteit is waar 
de organisatie mee te maken heeft gehad. Bij 
traditionele criminaliteit en cybercriminaliteit 
is dezelfde trend te zien. Organisaties worden 
het meest gerapporteerd als slachtoffer bij 
zowel het meest recente traditionele delict 
(70%) als bij het meest recente cyber delict 
(64%). De overheid wordt daarentegen het 
minst genoemd door de respondenten. Deze 
resultaten zijn in figuur 17 te zien. 

Er zijn tot op heden nog weinig criminologische 
studies verricht naar slachtofferschap van 
cybercriminaliteit (Koops, 2014). Daar komt bij 
dat cybercriminaliteit met een relatief hoge dark 
number kampt. Slachtoffers doen vaak geen 
aangifte. Soms omdat ze simpelweg niet weten 
dat ze slachtoffer zijn geworden. In de beperkte 
studies worden leeftijd en internetactiviteiten 
als de twee belangrijkste voorspellers voor 
slachtofferschap van cybercriminaliteit 
genoemd: jongeren en mensen die veel 
internetten lopen een hoger risico om 
slachtoffer te worden (Domenie et al., 2013; Van 
Wilsem, 2012). Over organisaties als slachtoffer 
van cybercriminaliteit is nog minder bekend.
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Detectie van financieel-
economische criminaliteit5

Figuur 18   Hoe komen vormen van traditionele 
financieel-economische criminaliteit 
binnen uw organisatie doorgaans  
aan het licht? 

0% 20% 40% 

Interne audit

Externe audit

Wisseling personeel  
en taken

Handhavende  
diensten/politie

Andere afdeling

Toeval

Geautomatiseerd  
elektronisch meldsysteem

Compliance afdeling

Weet niet

Anders, namelijk

Interne tip

Externe tip

Klokkenluidermeldpunt

Media

38%

21%

15%

9%

5%

34%

18%

14%

9%

6%

31%

16%

11%

4%

Zoals eerder in dit rapport is vastgesteld, 
komt het overgrote deel van de organisaties 
in aanraking met financieel-economische 
criminaliteit. Maar hoe achterhaal je dit? De 
respondenten is gevraagd op welke manier 
financieel-economische criminaliteit doorgaans 
aan het licht komt en welke actie dan wordt 
ondernomen.

Figuur 18 toont aan dat de meeste financieel-
economische criminaliteit door interne audits 
aan het licht komt. In het veel gebruikte ‘three-
lines-of-defense’ model voor compliance 
binnen organisaties is de afdeling interne audit 
de derde lijn. Deze derde verdedigingslinie 
tegen financieel-economische criminaliteit 
blijkt dus van groot belang. Vervolgens komen 
enkele categorieën waar de organisatie weinig 
sturing op heeft en ontdekking dus een kwestie 
van ‘geluk’ is: toeval en interne en externe tips. 
Pas daarna komen maatregelen uit de eerste 
(zoals het klokkenluidersmeldpunt) en tweede 
linie (bijvoorbeeld de compliance afdeling).

Een nieuwe vraag in deze editie is de vraag 
welke acties zijn ondernomen op het moment 
dat financieel-economische criminaliteit aan het 
licht is gekomen. 
 
Figuur 19 laat de resultaten hiervan zien. Het 
starten van een intern toedrachtonderzoek 
wordt het meest genoemd (57%). Dit ligt in 
de lijn der verwachting, omdat een dergelijk 
onderzoek vaak de eerste stap is bij een 
constatering van enige vorm van financieel-
economische criminaliteit (Meerts, 2018).  

“Voor interne medewerkers begin je vaak 
met een intern toedrachtonderzoek, 
dan stap je niet meteen naar buiten toe. 
Contact met politie en justitie kan een 
vervolgstap zijn, tenzij er echt zoiets 
evidents aan de hand is dat het al meteen 
moet. Er is wel regelmatig contact 
tussen de autoriteiten en deze interne 
toedrachtonderzoek-afdelingen.”
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Het zoeken van contact met politie en justitie 
wordt minder vaak gedaan (35%). Daarna volgen 
contact opnemen met een advocatenkantoor 
(13%), een forensische accountant (12%) en een 
privaat onderzoeksbureau (12%). 

Het beeld dat organisaties liever de private 
weg bewandelen dan de strafrechtelijke weg, 
ligt in lijn met de resultaten van het recente 
proefschrift van dr. Clarissa Meerts, mede-
auteur van deze editie van de Economic 
Crime Survey. Uit haar onderzoek blijkt 
namelijk dat organisaties corporate onderzoek 
en particuliere afdoeningsmogelijkheden 
prefereren boven een strafrechtelijke aangifte 

(Meerts, 2018). Dit heeft meerdere redenen. 
Ten eerste zijn corporate onderzoekers niet 
gebonden aan de definities en formaliteiten 
van het (tijdrovende) strafrechtelijke proces, 
wat meer flexibiliteit met zich meebrengt. Ten 
tweede richten corporate onderzoekers zich 
op de belangen van de cliënt in plaats van op 
de belangen van de maatschappij, zoals in een 
strafrechtelijk onderzoek het geval is. Als derde 
bieden corporate onderzoekers hun cliënten 
een hoge mate van discretie en controle over 
het onderzoeksproces. Een laatste reden is het 

Figuur 19  Welke actie(s) onderneemt u als traditionele financieel-economische criminaliteit aan het licht komt?

Figuur 20   Op welke wijze heeft u contact met de politie en justitie bij een geval van traditionele  
financieel-economische criminaltieit?
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“Forensische accountancy vergt ook echt 
een specialisme. Als je de expertise en de 
capaciteit niet hebt dan moet je dat ook 
niet gaan doen.”

“De vraag is bij een kleine zaak: moet je 
er altijd aangifte van doen? Dit vinden wij 
vaak best overdreven. Je zit ook niet altijd 
te wachten op justitie, want dan wordt het 
ook openbaar. Je moet je afvragen: is dit 
het waard? Je hebt dan de regie niet meer 
in handen, dus dat maakt het lastiger.”
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beperkt vertrouwen in het probleemoplossend 
vermogen van het strafrechtelijk systeem. 

In de survey is aan de respondenten die 
hebben aangegeven contact te zoeken met 
politie en justitie meer specifiek gevraagd naar 
de wijze van contact. In figuur 20 staan de 
verschillende antwoordmogelijkheden. Een 
relatief groot gedeelte van de respondenten 
geeft aan dat wanneer zij contact hebben 
opgenomen met politie en justitie, zij enkel 
aangifte doen en daarna geen contact meer 
hebben (42%). De moeilijkheden omtrent de 
informatiestromen worden eveneens aangestipt 
door Meerts (2018). Daarnaast geeft 40 procent 
van de respondenten aan dat de politie na de 
aangifte om aanvullende informatie vraagt. Een 
relatief kleiner percentage geeft aan informatie 
van politie en justitie te ontvangen (24%) of 
informeel contact te zoeken (18%). 

Gevolgen voor de daders 
Er is vervolgens meer specifiek gevraagd naar 
de gevolgen voor de dader bij het meest recente 
geval van financieel-economische criminaliteit 
waar de organisatie mee te maken heeft gehad. 
Hier hebben we tevens een onderscheid 
gemaakt tussen traditionele criminaliteit 

en cybercriminaliteit. Daarnaast is er een 
onderscheid gemaakt tussen de afhandeling van 
de interne dader en de externe dader. 
Uit figuur 21 blijkt dat met betrekking tot 
de afhandeling van de externe daders van 
het meest recente traditionele delict in de 
meeste gevallen aangifte wordt gedaan (50%). 
In 17 procent van de gevallen wordt een 
waarschuwing gegeven. Het niet ondernemen 
van stappen (10%), het aanspannen van 
een rechtszaak (10%) en het opzoeken van 
publiciteit (8%) worden relatief minder genoemd 
door de respondenten. Bij de afhandeling van 
de externe daders bij het meest recente cyber 
delict zien we een soortgelijk beeld, al wordt 
er minder aangifte gedaan (35%). Opvallend is 
verder dat in 28 procent van de gevallen geen 
stappen worden ondernomen. Dit kan verklaard 
worden doordat organisaties niet altijd weten 
wie deze externe dader is, zoals al duidelijk 
werd in figuur 16.

Figuur 22 toont aan welke stappen zijn 
ondernomen tegen interne daders. Hier valt te 
zien dat het merendeel van de interne daders 
van het meest recente traditionele delict wordt 
ontslagen (65%). Een derde van de organisaties 
kiest er voor om aangifte te doen en 19 procent 

Figuur 21  Gevolgen externe dader meest recente delict
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van de organisaties geeft aan dat de interne 
dader een waarschuwing krijgt. 

Bij interne daders van het meest recente 
cyber delict wordt eveneens in de meeste 
gevallen gekozen voor het ontslaan van de 
desbetreffende persoon, al ligt dit percentage 
een stuk lager dan bij traditionele criminaliteit 
(48%). Dit kan komen doordat men wel weet 
dat het cyberdelict door een interne dader is 
gepleegd, maar niet exact weet wie. In slechts 
vier procent van de gevallen worden geen 
stappen ondernomen tegen de interne dader. 

Data-analyse
Data-analyse vindt meer en meer zijn weg in de 
opsporing van fraude. Om die reden hebben wij 
dit jaar een aantal vragen over dit onderwerp 
toegevoegd aan de vragenlijst.

Met data-analyse maak je gebruik van grote 
hoeveelheden data (‘Big Data’). Big Data is 
tegenwoordig niet meer weg te denken. Er 
bestaat geen eenduidige definitie van Big 
Data. Moffitt & Vasarhelyi (2013) stellen dat 
Big Data voornamelijk wordt gekenmerkt 
door de enorme hoeveelheid gegevens die 
worden geproduceerd, bijvoorbeeld door 

organisaties. Big Data kan gestructureerd of 
ongestructureerd zijn. Wanneer data volgens 
een bepaalde norm gepresenteerd is spreken 
we van gestructureerde data. Wanneer dit niet 
het geval is, is er sprake van ongestructureerde 
data. Het overgrote deel van de gegevens 
bestaat uit ongestructureerde data. 
Door middel van data-analyse wordt getracht 
inzicht te krijgen in grote hoeveelheden 
(on)gestructureerde data. Data-analyse 
is tegenwoordig onmisbaar bij forensisch 
fraudeonderzoek. Data-analyse brengt vele 
voordelen met zich mee. Allereerst is het 
bijvoorbeeld een efficiënte manier van het 
zoeken naar een speld in de hooiberg. Ten 
tweede is de afwijking niet altijd bekend. Met 
de juiste stappen, kan data-analyse de niet-
vooraf gedefinieerde afwijkingen in de data 
uitlichten. Als laatste is data vaak afkomstig 
van vele verschillende (externe) bronnen. Een 
voordeel hiervan is de mogelijkheid tot het 
leggen van aanvullende verbanden. Daarnaast 
zijn externe bronnen (bijna) niet te manipuleren.

Aan de respondenten is gevraagd of zij 
momenteel gebruik maken van data-analyse 
bij het detecteren van financieel-economische 
criminaliteit. In totaal geeft 25 procent van de 

Figuur 22  Gevolgen externe dader meest recente delict
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Figuur 23   Maakt u momenteel gebruik van data-analyse bij het detecteren van traditionele  
financieel-economische criminaliteit?

Figuur 24   Op welke manier wordt gebruik gemaakt van data-analyse bij het detecteren van  
financieel-economische criminaliteit?

respondenten aan hier momenteel gebruik van 
te maken. Daarentegen geeft 44 procent van 
de respondenten aan geen gebruik te maken 
van data-analyse en 14 procent dat zij dit 
momenteel niet doen, maar hier wel gebruik 
van zouden willen maken in de toekomst. De 
resultaten zijn in figuur 23 te zien. 
In de expertinterviews gaven meerdere 
respondenten aan dat data-analyse al wel voor 
andere redenen en processen worden gebruikt, 
bijvoorbeeld bij de afdeling interne audit, maar 
dat deze data-analyse processen nu ook 
uitgebreid worden naar gebruik voor detectie 
van financieel-economische criminaliteit, zoals 
vormen van fraude.

Vervolgens is aan de respondenten die gebruik 
maken van data-analyse bij het detecteren van 
financieel-economische criminaliteit, gevraagd 
op welke manier zij dit doen. Hier konden 
de respondenten meerdere antwoorden 
selecteren. In figuur 24 is te zien dat een 
relatief groot gedeelte van de respondenten 

(39%) gebruik maakt van data integratie. Hierbij 
worden databestanden aan elkaar gekoppeld 
om tot nieuwe inzichten te komen. 
Daarnaast hebben we gevraagd in hoeverre 
gebruik wordt gemaakt van data mining. 
Data mining is het analyseren van data om 
afwijkingen van zowel de normale procesgang 
als de norm zichtbaar te maken en interessante 
patronen en relaties te ontdekken. We hebben 
gevraagd naar drie specifieke vormen van 
data mining, namelijk beschrijvende statistiek, 
inductieve statistiek en machine learning. 
Bij beschrijvende statistiek gaat het om het 
verzamelen, bewerken en interpreteren van 
kenmerken van data. Van de respondenten 
geeft 34 procent aan hier gebruik van te maken. 

Bij inductieve statistiek worden specifieke 
waarnemingen gegeneraliseerd naar 
een algemene regel, bijvoorbeeld het 
analyseren van fraudegevallen voor 
toekomstige opsporing. Door 29 procent 
van de respondenten wordt hier gebruik 
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van gemaakt. Daarnaast geeft 21 procent 
van de respondenten aan gebruik te maken 
van machine learning. Hiermee bedoelen 
we het gebruik van wiskundige technieken 
die computers in staat stellen om te leren 
om financieel-economische criminaliteit te 
ontdekken of daarvoor aanwijzingen te vinden 
zonder dat ze expliciet zijn geprogrammeerd. 

Tot slot geeft 27 procent aan gebruik te maken 
van data visualisatie. Hierbij wordt data visueel 
weergegeven, bijvoorbeeld in statistische 
infographics of dynamische dashboards. 

Gezien de mogelijkheden die data-analyse 
biedt in het detecteren van financieel-
economische criminaliteit, is het op zijn minst 
opvallend te noemen dat meer dan de helft 
van de respondenten heeft aangegeven hier 
op dit moment geen gebruik van te maken. 
Dat slechts ruwweg een kwart van deze groep 
aangeeft dit in de toekomst wel te willen gaan 
doen, stemt eveneens weinig gerust. De impact 
van financieel-economische criminaliteit is 

merkbaar en de additionele mogelijkheden die 
data-analyse biedt in de opsporing hiervan zijn 
duidelijk aanwijsbaar. Bovendien is het de vraag 
in hoeverre je nog om de inzet van data-analyse 
heen kunt met de grote hoeveelheden data die 
in de huidige tijd door organisaties stromen. 
Er zijn inmiddels meerdere voorbeelden te 
noemen waar organisaties op hun vingers 
zijn getikt, omdat zij hun data niet voldoende 
beheerden. Een voorbeeld is een recente 
casus bij een financiële instelling. Zij hadden te 
beperkt inzicht in hun data en hebben daar flink 
voor moeten boeten.

De twee geïnterviewde experts uit de financiële 
sector zijn sceptisch over de mogelijkheden en 
het belang van data-analyse en in het bijzonder 
van machine learning voor het proces van 
transactiemonitoring onderschrijven. Eén van 
de geïnterviewde cyberexperts waarschuwt 
voor al te hoge verwachtingen, omdat machine 
learning hoge eisen stelt aan de beschikbare 
data en menselijke interpretatie van belang 
blijft.



PwC  |  Economic Crime Survey Nederland 2019 33

Preventie van financieel-
economische criminaliteit6

De gelegenheid maakt de dief 
Om criminaliteit binnen organisaties te verklaren, 
zijn situationele of gelegenheidstheorieën een 
voor de hand liggende keuze. Deze theorieën 
stellen dat niet alleen persoonsgebonden, 
maar in het bijzonder omgevingsgebonden 
factoren aan de basis van criminaliteit liggen. 
Gelegenheidstheorieën stellen dat de kans op 
criminaliteit vergroot wordt door gelegenheid. 
Cohen en Felson (1979) stellen in hun bekende 
criminologische gelegenheidstheorie dat er 
drie voorwaarden zijn voor criminaliteit: (1) een 
gemotiveerde dader, (2) een aantrekkelijk doelwit 
en (3) weinig of geen toezicht. 

Een gemotiveerde dader kan iedereen zijn 
die in contact staat met de organisatie en 
daarmee in de gelegenheid is om financieel-
economische delicten te plegen. Te denken 
valt aan klanten, opdrachtgevers, afnemers, 
concurrenten, maar ook de eigen werknemers. 
Organisaties kunnen daarnaast in vele vormen 
een aantrekkelijk doelwit zijn voor financieel-
economische delicten. Organisaties beschikken 
immers doorgaans over geld, (gewilde) 
goederen en/of (waardevolle) informatie. Een 
organisatie wordt aantrekkelijker als doelwit 
naarmate de (materiële en immateriële) 
waarde groter is, het doelwit zichtbaarder 
is en het eenvoudiger is om het doelwit te 
benaderen. En daar waar externe daders met 
list, bedrog of braak toegang tot het doelwit 
moeten krijgen – tegenwoordig dus vooral 
digitaal – heeft de interne dader al legitiem 
toegang tot dat doelwit (Benson & Simspson, 
2018). Tot slot speelt toezicht een belangrijke 

rol bij de totstandkoming van criminaliteit. 
Organisaties houden in vele verschillende 
vormen toezicht. Enerzijds is er het ‘natuurlijke’ 
toezicht van collega’s en leidinggevenden. 
Daarnaast investeren organisaties in onder 
andere beveiligingssystemen, audits en/
of organisatorische maatregelen, zoals het 
rouleren van gevoelige functies.

De gelegenheidstheorie beschrijft waarom 
sommige criminele kansen aantrekkelijker 
voor daders zijn dan andere. Dit veronderstelt 
een weloverwogen keuze van het individu om 
zich wel of niet met criminaliteit in te laten. De 
gelegenheidstheorie is dan ook gebaseerd op 
de rationele keuze theorie (Cornish & Clarke, 
1986). Deze rationele keuze theorie stelt dat 
criminaliteit een resultaat is van een doordachte 
afweging tussen kosten en baten. De 
situationele criminaliteitspreventie theorie van 
Clarke (1983), zoals toegepast op financieel-
economische criminaliteit door Benson & 
Simpson (2018), combineert deze kosten en 
baten tot vijf criminaliteitsprincipes:  
1.   Het vergroten van de moeite om financieel-

economische criminaliteit te plegen;
2.   Het vergroten van het risico dat financieel-

economische criminaliteit wordt ontdekt;
3.   Het verminderen van de opbrengsten van 

financieel-economische criminaliteit;
4.   Het verminderen van situationele 

provocaties voor financieel-economische 
criminaliteit; en

5.   Het moeilijker maken om financieel-
economische criminaliteit te rechtvaardigen 
of te neutraliseren.



Eén van de geïnterviewde 
cyberexperts verklaart het 
relatief hoge prevalentiecijfer 
van diefstal van informatie  
als volgt:
 
“Bijna alle bedrijven leggen al 
hun informatie van betekenis 
tegenwoordig digitaal vast, de 
kans dat je als bedrijf digitale 
informatie hebt die van waarde 
is, is daarmee heel groot. Daar 
komt bij dat de digitale route 
het meest makkelijk is om deze 
informatie buit te maken.”
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Deze principes zijn te herkennen in de 
verschillende preventieve maatregelen die 
een organisatie kan nemen om financieel-
economische criminaliteit tegen te gaan. In de 
survey zijn de respondenten bevraagd naar 
vijftien verschillende preventieve maatregelen 
die tezamen onder de vijf principes van de 
situationele criminaliteitspreventie theorie 
vallen. De aanwezigheid van IT-deskundigen 
vergroot bijvoorbeeld de moeite om financieel-
economische criminaliteit te plegen. Om het 
risico te vergroten dat financieel-economische 
criminaliteit wordt ontdekt kunnen organisaties 
een klokkenluidersmeldpunt instellen of actief 
het intern en extern elektronische verkeer 

monitoren. Een noodprocedure voor het 
afsluiten van het IT-netwerk vermindert wellicht 
de opbrengsten van cyberaanvallen. Verder 
worden situationele provocaties voor financieel-
economische criminaliteit mogelijk verminderd 
door regelmatige wisseling van personeel op 
kwetsbare posities. Transparante richtlijnen, 
gedragscodes en sanctiebeleid maken 
het moeilijker om financieel-economische 
criminaliteit te rechtvaardigen. 

Bevindingen Economic Crime Survey
Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre 
de organisatie waar zij werkzaam zijn, de 
vijftien preventieve maatregelen heeft getroffen. 

Figuur 25   Heeft uw organisatie de volgende maatregelen getroffen om traditionele financieel-economische  
criminaliteit tegen te gaan?
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De experts konden daarnaast aangeven dat de 
maatregel het komende jaar geïmplementeerd 
zal worden. De bevindingen van deze analyse 
worden weergeven in figuur 25. 

Allereerst valt het verschil in populariteit 
van de gerapporteerde genomen en 
voorgenomen maatregelen op. De meest 
getroffen preventieve maatregelen zijn: 
transparante richtlijnen, gedragscodes 
en sanctiebeleid (57%), systematische 
interne controles en audits (55%) en actieve 
monitoring van intern en extern toezicht (49%). 
Daartegenover worden de maatregelen (cyber)
crisismanagementoefeningen en aanwezigheid 
van een interne forensische technologische 
onderzoeker het minst vaak genoemd met 
respectievelijk 21 en 15 procent. 

Vervolgens valt op dat ten opzichte van de 
resultaten uit 2017 bijna alle preventieve 
maatregelen vaker zijn genoemd. Alleen 
de maatregel ‘een vertrouwenspersoon 
voor ethische dillema’s’ is gedaald van 45 
procent in 2017 naar 37 procent in 2019. 
Daarnaast is het percentage van organisaties 
die hebben aangegeven dat zij over een 
klokkenluidersmeldpunt beschikken, gelijk 
gebleven met 28 procent. 

Eén van de geïnterviewde experts geeft 
een positieve uitleg aan de achterblijvende 
populariteit van de vertrouwenspersoon en het 
klokkenluidersmeldpunt. Wanneer door goed 
compliance-beleid gedragsnormen duidelijker 
zijn en het management daar beter op reageert, 
dan zijn deze twee maatregelen minder nodig. 
In de toegenomen aandacht voor cyber-
criminaliteit herkennen de geïnterviewde experts 
de nieuwe maatregelen die zich hierop richten, 
zoals cybercrisismanagement oefeningen en 
gespecialiseerde IT-dienstverlening.

Compliance programma
Naast preventieve maatregelen, kan een meer 
stelselmatig compliance programma een hoop 
problemen voorkomen. De roep om deze 
programma’s lijkt de afgelopen jaren sterker 
en sterker te worden. Vanuit toezichthouders 
en wetgevers wordt de druk opgevoerd 
om te voldoen aan zowel (internationale) 
wet- en regelgeving als interne normen en 

voorschriften. In sommige sectoren, zoals de 
financiële sector, is het zelfs een wettelijke 
verplichting om een compliance programma 
in de organisatie door te voeren. Het ligt dan 
ook in de lijn der verwachting dat steeds meer 
organisaties over een compliance programma 
zullen gaan beschikken. 

Vreemd genoeg geeft slechts 26 procent van 
de respondenten aan dat de organisatie waar 
zij werkzaam zijn een compliance programma 
heeft. Twee jaar geleden was lag dit percentage 
hoger, namelijk op 32 procent.Er zijn meerdere 
mogelijke verklaringen aan te dragen voor 
dit huidige relatief lage percentage. Een 
mogelijke verklaring is dat de respondenten 
niet bekend zijn met het feit dat hun organisatie 
een compliance programma heeft ingevoerd. 
Het is ook mogelijk dat het compliance 
programma op een andere naam vaart binnen 
de organisatie, en dat respondenten om die 
reden ‘weet niet’ hebben ingevuld (26%). 
Een milieuzorgsysteem is bijvoorbeeld een 
programma om milieuwet- en regelgeving 
na te leven. De daling van organisaties die 
een compliance programma hebben, kan 
ook te maken hebben met de positieve 
economische tendens in Nederland de laatste 
jaren. Organisaties prevaleren in economische 
hoogtijdagen business vaak boven compliance 

“Cybercrisismanagement kost geld. Als je 
het hebt over bedrijfswaarde creëren, dan 
zie je dat veel bedrijven een impliciete risk 
appetite hebben. Als ze dat bewuster en 
explicieter neer zouden zetten en op basis 
daarvan beslissingen zouden maken dan 
zouden veel van deze controles gewoon 
richting de 100 schieten. Het niet doen is 
gewoon casino-gedrag. De gedachte dat 
het mij toch niet overkomt. Het is hetzelfde 
als bedrijven op een gegeven moment geen 
verzekeringen afnemen. Er is bijna geen 
bedrijf meer dat geen brandverzekering 
heeft, maar de kans dat jij een cyberincident 
hebt is groter dan dat je brand hebt. Maar 
over een cyberverzekering vraagt zich men 
dan af of het wel echt nodig is omdat het 
toch wel veel geld zou kosten, terwijl het 
aantoonbaar economisch is.”
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(Simpson & Rorie, 2011). De experts die zijn 
ondervraagd in de interviews herkennen deze 
daling in de praktijk niet en kunnen ons dan 
ook niet helpen om duiding te geven aan deze 
opmerkelijke daling.

Compliance programma per sector
Zoals gesteld, is het hebben van een compliance 
programma in sommige sectoren verplicht. 
Om die reden is het interessant om per sector 
te kijken wat de respondenten op de ‘heeft uw 
organisatie een compliance programma?’ vraag 
hebben geantwoord. De uitkomsten hiervan 
staan in figuur 26. Het opvallendste aan dit figuur 

is dat 59 procent van de respondenten binnen 
de financiële sector aangeeft dat de organisatie 
waar zij werkzaam zijn over een compliance 
programma beschikken. Dit is opmerkelijk, 
omdat de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’) 
voorschrijft dat een compliance programma 
wettelijk verplicht is binnen deze sector. 

Compliance programma en  
financieel-economische criminaliteit
In figuur 27 worden de relatie tussen een 
compliance programma en traditionele 
financieel-economische criminaliteit 
weergeven. Organisaties die over een 

Figuur 27  Compliance programma en traditionele financieel-economische criminaliteit
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compliance programma beschikken, lijken 
vaker in aanraking te komen met alle vormen 
van traditionele financieel-economische 
criminaliteit. In de vorige editie kwam dit 
beeld tevens naar voren en is gepoogd dit 
te verklaren aan de hand van de controle-
paradox: als je beter kijkt, ontdek je ook meer. 
Dit onderstreept nog eens het belang van het 
hebben van een compliance programma.
Verder is de respondenten verzocht om 
aan te geven in hoeverre het compliance 
programma zich richt op bedrijfsethiek, 
cybersecurity, diefstal van informatie, diefstal 
van geld, goederen of fraude, corruptie en 
concurrentievervalsing. De respondent kon 
kiezen uit vijf antwoordmogelijkheden, waarbij 
1 voor ‘zeer geringe mate’ staat en 5 voor ‘zeer 
sterke mate’. Compliance programma’s blijken 
zich meer te richten op ethische aspecten dan 
op de preventie van specifieke vormen van 
financieel-economische criminaliteit.

Dit sluit aan op de gedachte van compliance 
“2.0”. Het klassieke compliance management 
richt zich op rules and regulations en kan een 
woud aan wet- en regelgeving veroorzaken. 
Compliance wordt dan te omvattend en 
onvoldoende overzichtelijk voor werknemers, 
waardoor de kans groot is dat compliance als 
een last wordt ervaren. Actuele compliance 
“2.0” is hier een antwoord op (Bleker-van Eyk & 
Houben, 2017). Deze actuele compliance heeft 
als doel het beschermen van de zogenoemde 
license: een compliance programma dat 
aansluit op de dagelijkse business, zonder 
verlammend te werken. Dit wordt bereikt door 
meer te sturen op gedrag, integriteit en cultuur 
in plaats van op wet- en regelgeving.

De perceptie ten aanzien van compliance
Zoals gesteld, kan compliance een negatieve 
connotatie met zich meebrengen. Naast de 
verplichte trainingen, testjes en e-learnings brengt 
compliance ook administratieve verplichtingen 
met zich mee. Uit de interviews met de experts 
blijkt dat medewerkers sommige risico’s liever 
niet melden, uit angst voor de procedures die 
volgen. Een expert werkzaam in de sector 
gezondheidszorg geeft het volgende aan:

“In de tweede lijn doen we meer assessments 
waarbij gevraagd wordt naar nieuwe risico’s. 

Eens in het kwartaal komen wij langs met de 
vraag of er nieuwe risico’s zijn. In het begin was 
het zo dat men leegliep, maar tegenwoordig is 
de reactie: ‘Als ik het over dit risico ga hebben, 
dan komt dit weer ergens terug, dan heb ik er 
last van en moet ik weer maatregelen treffen’. 
Hoe gaan we dit gedrag tackelen? Hoe kunnen 
wij op de een of andere manier de waarheid 
boven water krijgen als het gaat over risico’s? 
Men gaat politiek correcte antwoorden geven 
en het is de vraag of dit wel zou moeten.”

Daarnaast lijkt compliance niet altijd hand 
in hand te gaan met de dagelijkse business 
binnen een organisatie. Een expert die 
werkzaam is in de industriesector, schetst het 
volgende beeld:

“Waar vind je de balans tussen compliance doen, 
regels hebben en dat je mensen er niet mee 
dood gooit? Uiteindelijk gaan mensen toch weer 
andere wegen vinden om dingen te doen. Je 
moet niet alleen maar dingen gaan doen omdat 
het zo moet en daarmee de business platlegt.”

Uit bovenstaande uitspraken lijkt naar voren 
te komen dat compliance niet altijd begrepen 
wordt op de vloer. De respondenten uit de 
survey is tevens gevraagd in hoeverre de 
compliance verplichtingen als belastend 
worden ervaren door de medewerkers van de 
organisatie waar zij werkzaam zijn. Uit figuur 
28 blijkt dat 15 procent van de respondenten 
compliance in sterke mate als belastend ervaart. 
Bijna de helft van de respondenten geeft echter 
aan de compliance vereisten in (zeer) geringe 
mate als belastend te ervaren.

Volgens prof. dr. Bleker – van Eyk (2019) 
zijn we nu reeds bij de Compliance 
officer 4.0 terecht gekomen. Vandaag 
de dag moet compliance steeds meer 
gebruik gaan maken van technologische 
ontwikkelingen. Fraudepreventie en 
opsporing door middel van nieuwe 
technologieën zoals data-analyse, maken 
de fraude detectie veel effectiever, 
waardoor de schade significant beperkt 
kan worden en soms zelf voorkomen kan 
worden.
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Door compliance steeds meer te koppelen 
aan moderne technologie kan de last van 
compliance echter aanzienlijk verlaagd worden, 
doordat automatisering achter de schermen 
mee kan lopen. Van belang is dan wel dat de 
automatisering op effectieve criteria wordt 
afgesteld en niet op ‘gewenste criteria’. 

Monitoring van het compliance 
programma
Ondanks dat compliance de laatste jaren hoog 
op de agenda lijkt te staan, blijven schandalen 
zich voltrekken. Het nieuws stond in 2018 bol 
van de fraude- en witwasschandalen met als 
hoogtepunt een schikking in de financiële 
sector van 775 miljoen. Je kunt je afvragen hoe 
effectief dergelijke compliance programma’s 
zijn. Het hebben van een wand vol met wet- 
en regelgeving, wil nog niet zeggen dat elke 
medewerker zich hiernaar gedraagt. We 
hebben de respondenten, die aangaven in een 
organisatie te werken dat over een compliance 
programma beschikt, daarom gevraagd in 
hoeverre er monitoring plaatsvindt van het 
compliance programma. Uit figuur 29 blijkt 
dat bijna elke respondent aangeeft dat het 
compliance programma gemonitord wordt, 
al verschilt de frequentie daarvan. Slechts 2 
procent van de respondenten geeft aan dat 
monitoring van het compliance programma niet 
plaatsvindt in hun organisatie. 

Figuur 29  In hoeverre vindt er monitoring plaats van het compliance programma?

Figuur 28  In hoeverre worden de compliance vereisten in uw organisatie als belastend ervaren?
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“In een financiële instelling heb je 
natuurlijk heel veel compliance vereisten 
waaraan je moet voldoen, zo ook in 
die poortwachtersfunctie. In het hele 
Customer Due Diligence proces, heeft 
dat een behoorlijke belasting op de 
activiteiten. Ik denk zeker dat dit als 
belastend wordt ervaren. Tegelijkertijd 
is het ‘part of the deal’ als je hier werkt. 
Op een gegeven moment zal het ook wel 
als normaal ervaren gaan worden. Maar 
het is echt een substantieel onderdeel 
van je werkzaamheden, ook als je in de 
frontoffice zit.”
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De meeste organisaties geven dus aan dat zij 
hun compliance programma monitoren, maar 
de effectiviteit wordt hier niet in acht genomen. 
In Harvard Business Review bespreken Chen 
en Soltes (2018) de gebreken van compliance 
programma’s. Zij stellen dat bestuurders 
een compliance programma gebruiken als 
‘insurance-policy’. Werknemers worden 
gevraagd om bepaalde trainingen te volgen en 
moeten hun handtekening zetten dat ze bekend 
zijn met de gedragsnormen binnen het bedrijf. 
Uit hun onderzoek blijkt dat medewerkers 
in geringe mate aandacht besteden aan de 
trainingen en net genoeg onthouden om de 
eindtest te halen. Het volgen van een dergelijke 
training resulteert in dat geval niet in het 
gewenste effect, maar wel in een ‘vink’. 
Compliance wordt dan ook vaak als ‘tick the 
box’ onderwerp behandeld.

Chen en Soltes (2018) doen vervolgens een 
aantal aanbevelingen die bijdraagt aan een 
efficiënt en effectief compliance-beleid. Zij 

stellen dat een compliance programma drie 
intenties omvat: wangedrag voorkomen, 
wangedrag detecteren en interne normen 
en voorschriften op één lijn te brengen met 
de huidige wet- en regelgeving. Om dit te 
realiseren moet elke component uit een 
compliance programma verbonden worden 
aan één van deze intenties. Als voorbeeld 
kijken Chen en Soltes (2018) naar compliance 
training van medewerkers. Het doel hiervan 
is om wangedrag te voorkomen door 
medewerkers bewust te maken van regels en 
geldende wetten. Om de compliance training 
te beoordelen, is het van belang om de kennis 
van de medewerkers omtrent het onderwerp, 
voor en na het plaatsvinden van de training 
te toetsen. Als er nauwelijks verschillen zijn 
op te merken, dan moet de training worden 
verfijnd. Het volgen van een training is dus niet 
voldoende voor een ‘vink’, maar er zal gekeken 
moeten worden in hoeverre deze training 
daadwerkelijk effectief blijkt.

“Op sommige onderdelen hebben we de 
monitoring al wel, maar ik herken enorm de 
neiging van ‘goh we hebben een probleem en we 
nemen maatregelen’ en dan zegt het gemiddelde 
directieteam ‘oké klaar’. Een deel wordt niet 
volgehouden en dat zie je keer op keer. Je bent 
heel aware als er iets gebeurt, maar in no-time 
‘erodeert’ het. Het vasthouden daarvan is complex. 
Dat is de uitdaging.”
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Mogelijke verklaringen en oorzaken
In dit laatste hoofdstuk nemen we de 
organisatiecultuur onder de loep, om iets te 
kunnen zeggen over mogelijke verklaringen 
van financieel-economische criminaliteit. In het 
bijzonder een target- en bonuscultuur en een 
onethische cultuur worden vaak aangewezen 
als oorzaken van onethisch en wetovertredend 
gedrag binnen organisaties. 

Target- en bonuscultuur
Binnen dit hoofdstuk wordt als eerste 
gekeken of de aanwezigheid van een 
target- en bonuscultuur invloed heeft op 
onethisch werknemersgedrag en daarmee de 
totstandkoming van financieel-economische 
criminaliteit binnen organisaties. In de 
criminologische literatuur zijn auteurs het 
erover eens dat een target- en bonuscultuur 
criminogeen werkt (Braithwaite, 2009; Carson, 
2003; Cools, 2006; Cremer, 2010; Mikkers 
e.a., 2017). Bonussen zetten namelijk tot meer 
egoïstisch gedrag aan. Een verklaring hiervoor 
wordt geboden door de sociologische strain 
theorie. Agnew, Piquero en Cullen (2009) 
stellen dat mensen over kunnen gaan op 
crimineel gedrag wanneer er een gat is tussen 
de voor ogen hebbende doelen en de voor 
handen hebbende middelen om deze doelen te 
bereiken. Er ontstaat dan een spanning (‘strain’) 
om deze doelen toch te behalen. De meeste 
mensen zullen zich conform de regels blijven 
gedragen, maar sommige mensen zullen meer 
crimineel en egoïstisch gedrag laten zien om 
deze spanning tegen te gaan.

Om te meten of er in een organisatie sprake is 
van een target- en bonuscultuur, hebben we de 
respondenten een viertal stellingen voorgelegd. 

Hierbij had de respondent de keuze uit 
vijf antwoordcategorieën. Deze antwoord-
categorieën varieerden van 1 (helemaal mee 
oneens) tot 5 (helemaal mee eens). 

De aanwezigheid van een target- en 
bonuscultuur kan per sector verschillen. In 
figuur 30 zijn de antwoorden op de derde 
stelling weergegeven. In deze figuur is te zien 
dat de bijzondere beloningen (zoals bonussen) 
een belangrijke rol spelen in de energie- 
en watersector, de financiële sector en de 
industriële sector. In de sector onderwijs en 
de sector cultuur, sport en recreatie spelen 
bijzondere beloningen een beduidend minder 
prominente rol. Dit ligt in lijn met de vorige 
editie van de Economic Crime Survey.

Mogelijke verklaringen van 
financieel-economische 
criminaliteit

7

(1)   Een belangrijk deel van de salarissen in 
onze organisatie bestaat uit bijzondere 
beloningen (vb. bonussen); 

(2)   Onze organisatie verbindt voor 
medewerkers grote belangen aan het 
behalen van targets; 

(3)   Binnen onze organisatie spelen 
bijzondere beloningen (zoals 
bonussen) een belangrijke rol; en 

(4)   Binnen onze organisatie hecht men 
grote waarde aan het behalen van 
targets.
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Vervolgens hebben we van deze vier stellingen 
een samengevoegde variabele gemaakt. De 
waarde op deze variabele is het gemiddelde 
van de vier waarden (1 tot 5) op de stellingen. 
Omdat we in dit hoofdstuk trachten uitspraken 
te doen over (mogelijke) verklaringen, hebben 
we een statische toets uitgevoerd. Door middel 
van een Pearson’s correlatie is onderzocht of 
er een correlatie bestaat tussen een target- 
en bonuscultuur en financieel-economische 
criminaliteit. Target- en bonuscultuur en 
financieel-economische criminaliteit laten een 
positieve significante correlatie zien (.200***1). 
Dit betekent dat beide variabelen tegelijk 
stijgen: respondenten die in een organisatie 
werkzaam zijn waar in sterkere mate sprake 
is van een target- en bonuscultuur, geven 
vaker aan dat de organisatie in aanraking 
is gekomen met financieel-economische 
criminaliteit. Omgekeerd kan er gezegd worden 

dat de respondenten die rapporteren dat 
hun organisatie in aanraking is gekomen met 
financieel-economische criminaliteit, in een 
organisatie werken met een sterkere target- en 
bonuscultuur. Deze bevinding ligt in lijn met wat 
er in de criminologische wetenschap en in de 
vorige editie van de Economic Crime Survey 
gesteld is over een target- en bonuscultuur. 

Ethische bedrijfscultuur
Ethiek speelt een belangrijke rol bij de 
totstandkoming van een juiste organisatie-
cultuur. Onethisch werknemersgedrag wordt 
gedefinieerd als ‘elk intentioneel gedrag van 
een werknemer dat gerelateerd is aan zijn/haar 
werk, in strijd is met legitieme maatschappelijke 
morele waarden en normen en gericht is 
op de dader zelf, anderen binnen of buiten 
de organisatie, de organisatie zelf of de 
samenleving in zijn geheel’ (Wouters, 2016).

1  p < .001, wat betekent dat de bevinding in zeer geringe mate aan toeval valt toe te schrijven

Figuur 30  “Bijzondere beloningen spelen een belangrijke rol in onze organisatie” naar sector
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Treviño en Youngblood (1990) stellen dat een 
ethische cultuur beschouwd kan worden als 
een onderdeel van organisatiecultuur dat 
wordt gevormd door verschillende formele en 
informele systemen om controle uit te oefenen 
op het gedrag van werknemers.  

Deze systemen kunnen zowel ethisch als 
onethisch gedrag stimuleren. Formele 
systemen verwijzen naar factoren als 
beleid, leiderschap, gezagsstructuur en 
bonusstructuren. Informele systemen bevatten 
factoren zoals ethische normen en toon aan  
de top. 

Vaak wordt aangenomen dat fraude en 
corruptie voortkomen uit een onethische 
bedrijfscultuur. In haar recente proefschrift 
is Gorsira (2018) erin geslaagd dit causale 
verband voor het eerst aan te tonen. Gorsira 
beantwoordt de vraag waarom medewerkers 
van organisaties ambtenaren omkopen (actieve 
omkoping) en waarom ambtenaren zich laten 
omkopen (passieve omkoping). Corruptie is 
het gevolg van beslissingen van individuen, 
maar wordt gepleegd in een organisatorische 
context. Gorsira laat zien dat werknemers 
binnen een organisatie met een onethische 
bedrijfscultuur meer geneigd zijn corruptie te 
plegen doordat die cultuur hun eigen morele 
opvattingen over de toelaatbaarheid van 
dit gedrag beïnvloedt. Gorsira stelt dat het 
daarom van belang is niet alleen te kijken naar 
de rol van de ‘rotte appel’, maar ook naar die 
van een mogelijke ‘rotte mand’. Het ethische 
klimaat binnen organisaties kan corrupte 
keuzes beïnvloeden en de kans op corruptie 
zelfs vergroten. Naast de ‘rotte appel’ en de 
‘rotte mand’ is het van belang naar de sociale 
context van organisaties te kijken: de ‘rotte 
voorraadkast’ (Gonin, Palazzo en Hoffrage, 
2012).

Bevindingen ethische cultuur en  
financieel-economische criminaliteit
In de Economic Crime Survey zijn de experts 
gevraagd hun organisatie in te schatten op 
het gebied van ethiek. Deze ethiek konden 
respondenten bepalen aan de hand van 

zes stellingen, waarbij de respondenten de 
keuze hadden uit vijf antwoordcategorieën. 
De stellingen zijn gebaseerd op eerdere 
onderzoeken naar ethisch klimaat (Gorsira, 
Steg, Denkers & Huisman, 2018; Kaptein, 2008; 
Victor & Cullen, 1987). 

Hierbij had de respondent de keuze uit vijf 
antwoordcategorieën. De antwoordcategorieën 
varieerden van 1 (helemaal mee oneens) tot 5 
(helemaal mee eens). Van deze zes stellingen 
is wederom een samengevoegde variabele 
gemaakt. De waarde op deze variabele is het 
gemiddelde van de zes waarden (1 tot 5) op 
de stellingen. Een hogere waarde op deze 
variabele impliceert een meer ethische cultuur.

We hebben vervolgens wederom onderzocht 
of een correlatie valt waar te nemen tussen 
een ethische organisatiecultuur en financieel-
economische criminaliteit. De Pearson’s 
correlatie toets resulteerde in een negatief 
significant verband (-.149***2). Dit betekent dat 
respondenten die in een organisatie werken 
met een meer ethische cultuur, minder vaak 
aangeven dat de organisatie in aanraking 
is gekomen met financieel-economische 
criminaliteit. Omgedraaid kan gesteld worden 
dat respondenten die rapporteren dat hun 
organisatie in aanraking is gekomen met 

2  p < .001, wat betekent dat de bevinding in zeer geringe mate aan toeval valt toe te schrijven

(1)   Medewerkers binnen mijn organisatie 
houden zich aan de regels en 
voorschriften;

(2)   Medewerkers binnen mijn organisatie 
laten zich vooral leiden door hun eigen 
belang; 

(3)   In mijn organisatie spelen ethische 
principes een belangrijke rol bij het 
nemen van beslissingen;

(4)   In mijn organisatie is het vooral ‘ieder 
voor zich’;

(5)   Het welzijn van de medewerkers staat 
in onze organisatie centraal; en

(6)   Mensen in onze organisatie hebben 
een sterk verantwoordelijkheidsgevoel 
ten opzichte van de mensheid.
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financieel-economische criminaliteit, binnen 
een organisatie werken met een significant 
minder sterk ethische cultuur. 

Toon aan de top
Een ethische organisatiecultuur valt niet te 
bewerkstellingen zonder de juiste toon aan de 
top. In 1984 schreef Cialdini de zes beroemde 
beïnvloedingsprincipes: sociale bewijskracht, 
autoriteit, schaarste, consistentie, sympathie 
en wederkerigheid. Het beïnvloedingswapen 
autoriteit wordt vaak gebruikt om consumenten 
te overtuigen iets te kopen. Autoriteit blijkt 
mensen te kunnen aanzetten tot gedrag dat de 
eigen verwachtingen en die van de omgeving 
ver te boven kan gaan (Cialdini, 1993). Het 
gedrag dat autoriteit bewerkstelligt, is niet in 
alle gevallen positief, zo blijkt uit een aantal 
psychologische experimenten. Zo toonde 
de sociaalpsycholoog Milgram (1963) in 
zijn experimenten naar gehoorzaamheid en 
autoriteit aan dat de overgrote meerderheid 
van de normale Amerikanen onder druk van 
autoriteit in staat was een onschuldige te 
elektrocuteren.

De theorie over de toon aan de top gaat vooral 
over de morele boodschappen die de hoogste 
leiding van de organisatie uitzendt en de 
stempel die ze daarmee op de ethische cultuur 
van de organisatie drukt. In de werksituatie 
vormen de dagelijkse leidinggevenden en 
managers vaak de belangrijkste autoriteit. 
Daarmee kunnen deze leidinggevenden een 
belangrijke – positieve of negatieve – invloed 
uitoefenen op de motivatie en productiviteit 
van medewerkers (Wood, 2015). Daarnaast 
heeft de toon aan de top invloed op de 
ethische bedrijfscultuur van organisaties en het 
(ethische) gedrag van medewerkers.

Bevindingen toon aan de top en 
financieel-economische criminaliteit
In de Economic Crime Survey zijn de experts 
gevraagd de ethische toon aan de top in te 
schatten op basis van vijf stellingen over hun 
direct leidinggevende (Gorsira, Steg, Denkers & 
Huisman, 2018; Kaptein, 2008; Victor & Cullen, 
1987). 

De respondent had de keuze uit vijf 
antwoordcategorieën. De antwoordcategorieën 
varieerden van 1 (helemaal mee oneens) tot 5 
(helemaal mee eens). Van deze vijf stellingen 
is wederom een samengevoegde variabele 
gemaakt. De waarde op deze variabele is het 
gemiddelde van de vijf waarden (1 tot 5) op 
de stellingen. Een hogere waarde op deze 
variabele impliceert een meer ethische toon 
aan de top.

Respondenten die binnen een organisatie 
werken die te maken heeft gehad met 
financieel-economische criminaliteit, 
rapporteren een significant lagere score op 
bovengenoemde variabele. Andersom kan 
gezegd worden dat respondenten die in een 
organisatie werken met een meer ethische toon 
aan de top, binnen een organisatie werken 
die minder in aanraking komt met financieel-
economische criminaliteit. De Pearson’s 
correlatie resulteerde namelijk wederom in een 
negatief significant verband (-.083*3). Dit ligt 
in lijn met het eerder geschetste beeld uit de 
literatuur.

3  p < .01, wat betekent dat de bevinding in geringe mate aan toeval valt toe te schrijven  

(1)   Mijn direct leidinggevende is te 
vertrouwen;

(2)   Mijn direct leidinggevende neemt 
beslissingen op basis van wat juist is;

(3)   Mijn direct leidinggevende geeft 
het goede voorbeeld m.b.t. ethisch 
handelen;

(4)   Mijn direct leidinggevende definieert 
succes niet enkel op basis van 
resultaten, maar ook hoe zij tot stand 
zijn gekomen; en

(5)   Mijn direct leidinggevende onderneemt 
actie wanneer medewerkers ethische 
normen overschrijden.
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Methodologische 
verantwoording

Validiteit
De begripsvaliditeit (constructvaliditeit) geeft 
aan in hoeverre het gekozen instrument 
datgene meet wat beoogd wordt te meten. 
Het is van belang dat begrippen en vragen 
worden afgebakend om er zeker van te zijn 
dat alle respondenten over hetzelfde begrip 
spreken. Om deze reden is een definitielijst 
samengesteld die bij de vragenlijst is gevoegd. 
Hierin zijn begrippen zoals ‘business e-mail 
compromise’ en ‘malware’ toegelicht. 

Er is gebleken dat twee uitgevraagde vormen 
van cybercriminaliteit door velen niet juist 
begrepen werden. Omdat dit ertoe heeft geleid 
dat de validiteit van deze vragen is aangetast, 
hebben wij ervoor gekozen de categorieën 
‘error’ en ‘omgevingsgerelateerde cybercrime’ 
niet mee te nemen in de resultaten.

In het rapport zijn enkel beschrijvende analyses 
uitgevoerd. We zijn om die reden niet in de 
gelegenheid om causale uitspraken te doen.  

Triangulatie
Triangulatie is het combineren van 
verschillende theorieën, methoden en/of 
databronnen om de onderzoeksvragen van een 
onderzoek te kunnen beantwoorden en meer 
inzicht in een onderwerp te verkrijgen (Oates, 
2006). Voor de Economic Crime Survey 2019 
zijn vier verschillende bronnen gebruikt: een 
vragenlijst, expertinterviews, de praktijkkennis 
van PwC en (wetenschappelijke) literatuur. 
Door middel van deze triangulatie is getracht 

de betrouwbaarheid en validiteit van het 
onderzoek te verhogen.

Vragenlijst – procedure
Voor het uitzetten van de vragenlijst is gebruik 
gemaakt van onderzoeksbureau Flycatcher. Dit 
bureau voldoet aan de ISO-kwaliteitseisen voor 
sociaalwetenschappelijk onderzoek, markt-, en 
opinieonderzoek. Het Flycatcher panel bestaat 
uit meer dan 10.000 personen van twaalf jaar 
en ouder die zich via ‘double-active-opt-in’ 
vrijwillig en actief bereid hebben verklaard om 
deel te nemen aan online onderzoeken. 

Bij het openen van de gepersonaliseerde link 
uit de e-mail, wordt een verificatievraag gesteld 
en wordt gevraagd of de achtergrondgegevens 
nog actueel zijn. Wanneer een vragenlijst 
volledig is ingevuld, ontvangen panelleden 
een aantal punten en een lot in de Flycatcher 
Kwartaal Loterij. Indien men voldoende 
punten heeft gespaard, kunnen panelleden 
deze punten inwisselen voor een cadeaubon 
naar keuze. Panelleden spelen met het aantal 
verdiende loten tevens mee in de Flycatcher 
Kwartaal Loterij, waarbij onder andere 
deelname aan onderzoeken de winkans in de 
loterij bepaalt. 

Voor dit onderzoek zijn de respondenten die in 
2017 hebben deelgenomen aan de Economic 
Crime Survey uitgenodigd. Daarnaast is 
een selectieonderzoek gehouden onder alle 
Nederlandse werknemers. De onderzoeksgroep 
is geselecteerd uit het Flycatcher panel en het 
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panel van partnerbureau PanelClix, dat tevens 
voldoet aan de ISO-kwaliteitseisen. In totaal 
hebben 2856 panelleden van Flycatcher en 
1500 panelleden van PanelClix een uitnodiging 
gekregen.

Tabel 1 geeft een overzicht van de respons. 
In totaal zijn er 1132 vragenlijsten volledig 
ingevuld door de respondenten van Flycatcher. 
In de vragenlijst is als eerste een selectievraag 
gesteld of de respondent uit hoofde van zijn of 
haar functie belast is met het in kaart brengen, 
voorkomen of aanpakken van financieel-
economische criminaliteit. Hieronder wordt 
hier meer aandacht aan besteed. Van de 
1132 respondenten, gaven 567 respondenten 
aan dat dit het geval is. Dit aantal ligt echter 
onder de 875 respondenten van de eerdere 
edities van de Economic Crime Survey. In 
het huidige onderzoek willen we graag de 
uitkomsten vergelijken met de vorige edities 
van de Economic Crime Survey. Om die reden 
heeft Flycatcher een partnerbureau benaderd, 
genaamd PanelClix. Dit partnerbureau heeft 
1500 panelleden benaderd met dezelfde 
selectievraag als Flycatcher. Dit resulteerde 
in een respons van 379, waarvan 308 
respondenten hebben aangegeven in hun 
functie belast te zijn met het in kaart brengen, 
voorkomen of aanpakken van financieel-
economische criminaliteit. Dit aantal ligt 
zo hoog, omdat de respondenten in eerste 
instantie al zijn geselecteerd op basis van  
de selectievraag.

Vragenlijst - steekproef
Vanuit de assumptie dat experts binnen 
organisaties meer kennis bezitten dan andere 
medewerkers over de omvang, de gevolgen 
en de verschijningsvormen van financieel-
economische criminaliteit, alsmede over 
de maatregelen die daartegen binnen de 
organisatie zijn getroffen, zijn uit het panel 
alleen de respondenten geselecteerd die 
in hun functie betrokken zijn bij financieel-
economische criminaliteit. Om die reden, is de 
1511 respondenten die de vragenlijst hebben 
ingevuld gevraagd of zij uit hoofde van hun 
functie belast zijn met het in kaart brengen, 
voorkomen of aanpakken van vijf verschillende 
vormen van financieel-economische 
criminaliteit: diefstal van geld of goederen 
of fraude, corruptie, diefstal van informatie, 
concurrentievervalsing en cybercriminaliteit. 
Van de respondenten beantwoordden 
875 respondenten ten minste één keer 
bevestigend. Alleen deze 875 respondenten 
hebben de vragenlijst verder ingevuld. Voor 
meer informatie over de antwoorden op de 
selectievraag, zie tabel 2.

In tabel 2 is te zien dat de respondenten  
zich het meest bezig houden met diefstal  
van geld, goederen of fraude, namelijk  
83 procent van de respondenten. Op corruptie, 
diefstal van informatie, concurrentievervalsing 
en cybercriminaliteit richt respectievelijk  
61 procent, 78 procent, 49 procent en  
66 procent van de respondenten zich.

Tabel 1                                                Responsoverzicht Flycatcher PanelClix

Aantal benaderde panelleden 2856 1500

Foutmeldingen 7 onbekend

Netto verstuurd 2849 onbekend

Respons 1132 379

Selectievraag juist beantwoord 567 308

Tabel 2  Selectievraag “Bent u uit hoofde van uw functie belast met … ”

In kaart brengen Voorkomen Aanpakken Totaal

Diefstal van geld &  
goederen of fraude 318 550 341 727 (83%)

Corruptie 224 388 233 532 (61%)

Diefstal van informatie 285 507 273 682 (78%)

Concurrentievervalsing 185 294 178 424 (49%)

Cybercriminaliteit 236 421 246 573 (66%)
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Vragenlijst - Respondenten
De respondenten werken ten tijde van de 
vragenlijst gemiddeld negen jaar op de huidige 
afdeling. De respondenten is gevraagd wat 
hun functie is, daarbij zijn twaalf verschillende 
opties gegeven of konden de respondenten hun 
eigen functie beschrijven. Van de respondenten 
koos 77 procent één van de opgegeven 
opties. Daarvan geeft ongeveer de helft (48%) 
aan een leidinggevende functie te hebben, 
zoals CEO, algemeen directeur, directielid of 
manager. Daarnaast geeft 8 procent aan een 
functie te hebben als accountant/controller, 6 
procent als analist/onderzoeker, 4 procent als 
juridisch medewerker, 3 procent als security/

risk officer, 2 procent als compliance officer en 
2 procent als veiligheidsmanager. Als laatste 
geeft 23 procent aan iets anders te doen dan 
de opgegeven opties. Zie figuur 31 voor een 
overzicht van de functies van de respondenten. 
In figuur 32 is te zien dat een beperkt deel van 
de organisaties (16%) genoteerd is aan een 
nationale of internationale beurs. In figuur 33 
is te zien dat een kwart van de organisaties 
(deels) gefinancierd is door private equity.

Daarnaast hebben we naar de sector gevraagd 
waarin de respondenten werkzaam zijn. De 
verschillende sectoren zijn gebaseerd op 
de indeling van het Centraal Bureau voor 

Figuur 31  Functies binnen de organisatie

Figuur 32  Beursgenoteerde organisaties
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de Statistiek (‘CBS’). Hierbij was er keuze 
uit 19 sectoren. In de vorige editie is een 
grenswaarde aangehouden van minimaal 40 
respondenten om de sectoren in beeld te 
brengen. In de huidige editie is er echter sprake 
van een grote verspreiding van respondenten 
onder de verschillende sectoren. Een 
dergelijke grenswaarde resulteert erin dat veel 
categorieën onder ‘overig’ vallen. Derhalve is 
ervoor gekozen om de grenswaarde in deze 
editie te verlagen naar 20 respondenten. Een 
lagere grenswaarde is mogelijk, omdat dit een 
beter beschrijvend beeld geeft van de sectoren 
en we geen statistische toetsen uitvoeren 
met de verschillende categorieën. Met een 
dergelijke grenswaarde blijven 16 sectoren 
over. In figuur 34 valt een redelijke spreiding 
van respondenten in de verschillende sectoren 
waar te nemen. De gezondheidszorg is met 
116 respondenten het best vertegenwoordigd. 
Daarnaast zijn veel respondenten 
werkzaam in de groot- en detailhandel (102 
respondenten), advisering, onderzoek en 
overige specialistische zakelijke dienstverlening 
(90 respondenten) en de informatie en 
communicatiesector (88 respondenten). De 
horecasector (21 respondenten) en de energie 
en watersector (20 respondenten) zijn enigszins 
ondervertegenwoordigd binnen de steekproef.
 
De vragen
Achtergrondkenmerken
De vragenlijst begint met de vraag of de 
respondenten uit hoofde van hun functie belast 
zijn met het in kaart brengen, voorkomen of 
aanpakken van de vijf genoemde vormen 
van financieel-economische criminaliteit. 

Vervolgens zijn vragen gesteld over de functie 
van de respondent en hoe lang de respondent 
werkzaam is binnen de huidige functie. Daarna 
zijn vragen gesteld over de organisatie. Te 
denken valt aan het aantal personeelsleden en 
de sector. Een vraag die hierbij dit jaar nieuw is, 
is de vraag over private equity. 

Prevalentie en schade
De respondenten is gevraagd hoe vaak de 
organisatie de afgelopen 24 maanden in 
aanraking is gekomen met de vier traditionele 
vormen van financieel-economische 
criminaliteit. Wanneer zij aangeven dat de 
organisatie daarmee in aanraking is gekomen, 
worden meer specifieke vervolgvragen gesteld. 
Daarna wordt cybercriminaliteit op een meer 
uitgebreide manier dan twee jaar geleden 
uitgevraagd. Voor zowel traditionele financieel-
economische criminaliteit als cybercriminaliteit 
is naar het meest recente en meest ernstige 
delict gevraagd. Er zijn vragen gesteld over de 
dader, slachtoffers, afhandeling en schade. 

Detectie en preventie
Aan de respondenten is gevraagd naar een 
eventueel compliance programma, trainingen 
en andere maatregelen om financieel-
economische criminaliteit tegen te gaan. Dit 
jaar is er meer uitgebreid stilgestaan bij het 
onderwerp compliance. Nieuw zijn vragen over 
de monitoring en perceptie van compliance. 
Daarnaast zijn er dit jaar voor het eerst vragen 
gesteld over in hoeverre gebruik wordt gemaakt 
van data-analyse bij de detectie van financieel-
economische criminaliteit.

Figuur 33  Gefinancieerd door private equity
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Organisatiecultuur
Als laatste zijn aan de respondenten vragen 
voorgelegd over de cultuur van de organisatie 
waar de respondent werkzaam is. Meer 
specifiek is gevraagd naar bijzondere 
beloningen en ethiek. 
 
De expertinterviews
Selectie en benadering experts
Dit jaar is ervoor gekozen niet enkel 
kwantitatieve data te verzamelen via de 
vragenlijst, maar dit aan te vullen met 
kwalitatieve data. We hebben tien experts 
gesproken die zich in hun dagelijkse 
werkzaamheden bezighouden met de 
bestrijding van financieel-economische 
criminaliteit binnen hun organisatie. Deze 
experts zijn relaties van PwC’s Forensic 
Services en zijn door de betreffende 
contactpersoon binnen PwC benaderd.  

In de huidige editie van de Economic Crime 
Survey is sprake van een grote spreiding 
van respondenten onder de verschillende 
sectoren. Er is getracht deze spreiding aan 
te houden in de selectie van experts. Tijdens 
de expertinterviews bleek echter dat veel 
respondenten hun organisatie in meerdere 
categorieën plaatsen. Zo plaatst één van de 
experts zijn organisatie zowel in de sector 
gezondheid- en welzijnszorg als in de financiële 
sector.

De tien experts die hebben toegezegd mee 
te willen werken aan het onderzoek zijn 
vervolgens door de sectie Criminologie van 
de Vrije Universiteit per e-mail benaderd voor 
een afspraak. De meeste interviews zijn ‘face-
to-face’ afgenomen bij de respondenten. Eén 
interview is om logistieke redenen via Skype 
gevoerd. 

Figuur 34  Respondenten naar sectoren
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In totaal zijn negen gesprekken gevoerd 
met tien experts. De gesprekken hebben 
plaatsgevonden tussen 28 maart 2019 
en 15 april 2019. De gesprekken hebben 
plaatsgevonden op de Vrije Universiteit 
te Amsterdam of op het kantoor van de 
geïnterviewde en namen ongeveer een uur in 
beslag.  

Interview structuur
Er is gekozen om semigestructureerde diepte-
interviews te houden. De experts hebben 
tijdens het gesprek de meest opvallende 
resultaten voorgelegd gekregen en zijn 
gevraagd hierop te reageren. De interviews zijn 
dus geen herhaling van de vragenlijst geweest, 
maar waren bedoeld om de uitkomsten van 
de vragenlijst te duiden. Het voordeel van 
deze diepte-interviews is dat deze methode 
de mogelijkheid biedt op een open en 
contextuele manier informatie te verzamelen 
(Bijleveld, 2013). Daarnaast faciliteert deze 

onderzoeksmethode het doorvragen naar 
het individuele perspectief en de reactie van 
de persoon. Met de interviews is getracht 
meer duiding te geven aan de resultaten uit 
de survey. Het was nadrukkelijk niet het doel 
van de interviews om representatief te zijn, 
maar juist om de expertise van specifieke 
respondenten aan te boren om zo duiding 
te kunnen geven aan de resultaten van de 
Economic Crime Survey 2019. Op deze wijze 
bieden de interviews een verdiepingsslag ten 
opzichte van eerdere versies van de Economic 
Crime Survey.

Met toestemming van de experts zijn de 
interviews opgenomen en getranscribeerd. 
De (anonieme) quotes die in het rapport 
staan zijn voorgelegd aan de respondenten 
en met hun toestemming gebruikt. Eén van 
de geïnterviewde experts heeft naderhand 
aangegeven dat we geen quotes uit het 
interview kunnen gebruiken voor het rapport.
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