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Wat doet Breda nu?

• Het recht toe recht aan werk: Toegang tot systemen, autorisaties, 4-ogen, 
spookfacturen, etc. 

• Verbeteren van processen met (grootste) integriteitsrisico’s: o.a. Inkoop 
en subsidies. 

• Onderzoek naar proceskwaliteit.

• Onderzoek van integriteitsmeldingen, klachten of signalen van Sociale 
Recherche.

• Focus op de buitenwereld, o.a.
- Uitkeringen

- Prestatielevering en declaratie Sociaal Domein

- Subsidieverlening en vaststelling

Tot op heden: Wel kwesties integriteit, maar geen constateringen van 
interne fraude. Zowel de organisatie als accountant stellen dat vast.



• Onvoldoende administratieve organisatie en financiële beheersing

• Stapelen van verander- en verbetertrajecten

• Gebrek aan managementinformatie

• Onvoldoende kennis en naleving van mandaten en autorisaties

• Kwaliteit en kwantiteit medewerkers

• Cultuur van niet melden of escaleren

• Onvoldoende effectieve control-organisatie

• Oneigenlijke druk op boeken van resultaat



Blik van een Concerncontroller

• De gemeente maakt keuzes met geld van de burger. Transparante 
verantwoording, tegengaan van verspilling, voorkomen van 
onrechtmatigheid en fraude is de gemeente aan zijn stand verplicht. 

• Hoe groot is het probleem? 

• Red flags of risico’s in financieel beheer kunnen leiden tot fraude 
(onrechtmatigheid of verspilling). Kwaliteit van financieel beheer moet 
centraal staan. 

• Hoe kan een passende aanpak worden ontworpen die past bij de cultuur 
en werkwijze van de organisatie. Of, waar vandaan komt de druk om het 
thema Fraude op de agenda te krijgen? 

• Fraude-awareness is geen technocratische exercitie, maar een state of 
mind. Die moet worden bereikt, maar mag niet doorschieten. 



Overweging en discussie

• Fraude als onderdeel van de verklaring van de accountant brengt zet het 
onderwerp op de agenda van raad, college en organisatie. Dat wil niet 
zeggen dat het bijdraagt aan de gewenste state of mind of structurele 
inbedding in processen. Wel meer werk voor controllers en auditors. 

• Fraude als onderdeel van de verklaring verzwaart het afgeven van de 
verklaring. De verklaring verschuift daardoor steeds meer van een 
verklaring op fouten naar een verklaring op financieel beheer. Maar wat 
wordt dan de boodschap van de accountant?


