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'Fraude: gelegenheid maakt de dief
Het is de nachtmerrie van ieder bestuur van verenigingen en stichtingen: de
penningmeester die 'er met de kas vandoor gaat'. Fraude dus, in officiële
bewoordingen. Hoe voorkom je het? En wat te doen als je het ontdekt?
Registeraccountant Maarten den Ouden, auteur van de Kascommissiegids en
leider van workshops over fraude, geeft antwoord op deze veelgestelde vragen.

Er verschijnen met regelmaat berichten over fraude bij verenigingen en stichtingen. Vaak betreft het
langdurige fraude en gaat het om grote bedragen. Is frauderen zo simpel?
"Gelegenheid maakt de dief, zeg ik altijd. Bestuur en leden van een vereniging gaan er
meestal van uit dat de financiën bij de penningmeester in goede handen zijn. Ze
vertrouwen hem blindelings en laten alle financiële zaken aan hem over. Vaak zonder
deugdelijke controle. Dan is het soms heel verleidelijk en in elk geval heel gemakkelijk
om geld van de verenigingsrekening te halen."

Welke soorten fraude komen er voor binnen verenigingen en stichtingen?
"In negentig procent van de gevallen gaat het om de penningmeester die geld
verduistert. De rest betreft vaak fraude op het gebied van afdracht van btw en
loonbelasting, bijvoorbeeld bij clubs in het amateurvoetbal. Ook de kantineomzetten zijn
een bron van fraude."

Hoe is fraude te voorkomen?
"Eigenlijk heel eenvoudig, met een paar simpele, kosteloze maatregelen. Ik verbaas me
er telkens weer over dat zo weinig verenigingen en stichtingen ze gebruiken.
Allereerst: probeer de hoeveelheid contant geld te minimaliseren, bijvoorbeeld door chip-
of pinfaciliteiten.
Daarnaast zou één bestuurslid over de schouder van de penningmeester moeten
meekijken in de bankafschriften of de online transacties. Welk bedrag wordt er
overgeboekt, waarvoor en naar welke rekening? De wetenschap alleen al dat er iemand
mee kan kijken, zal een penningmeesterervan weerhouden oneigenlijke overboekingen
te doen."

Wat kun je nog meer doen?
"Laat facturen nooit direct naar de penningmeester sturen. Maar bijvoorbeeld naar de
voorzitter. En spreek af dat rekeningen alleen betaald worden als ze zijn gefiatteerd door
een ander. Zo voorkom je dat wanneer rekeningen niet worden betaald, de
penningmeester de aanmaningen achterhoudt en er niemand kraait naar onbetaalde
rekeningen. Want die zijn vaak een teken dat er iets mis is.
Ten slotte, maar heel belangrijk: zorg voor een goede, jaarlijkse controle door een goed
gekwalificeerde kascommissie. Die met behulp van een speciaal op de vereniging
toegespitste checklist de financiële verslaglegging controleert."

Speelt de kascommissie een cruciale rol?
"De controle van het financieel verslag moet echt goed gebeuren! Maar in de praktijk
laat dat heel veel te wensen over, waardoor fraudes soms pas na jaren aan het licht
komen. Het verenigingsbestuur moet goed nadenken over wie er zitting kunnen nemen
in de kascommissie en die mensen op kwaliteit selecteren. Je hoeft daarvoor niet veel
verstand te hebben van administratie; als je weet waarop je moet letten is het best
eenvoudig. Het gaat erom op gestructureerde wijze te kijken of alles klopt. De
kascommissie heeft het wettelijk recht om alle documenten te zien, dus contracten,
facturen, bonnetjes en bestuursverslagen. Een verstandig bestuur zal die inzage ook
geven. Als stukken worden achtergehouden is er vaak iets aan de hand."

Wat kan een bestuur doen als aan het licht komt dat de penningmeester fraudeert?
"Hem allereerst schorsen en al zijn bevoegdheden ontnemen zodat het niet verder gaat.
De volgende stap is uiteraard vaststellen dat het zo is, dus bewijzen verzamelen om de
fraude te kunnen aantonen.
Daarna kan de vereniging aangifte doen bij de politie. Daar kleven nadelen aan. Het
wordt publiekelijk bekend, komt in de media en de leden zullen het bestuur erop
aankijken. Leden en subsidiegevers kunnen mogelijk rechtszaken starten om het geld
terug te vorderen. Dat wordt vaak als schadelijk ervaren voor de vereniging of stichting
en het bestuur en kan een reden zijn om geen aangifte te doen.
Verder kan de vereniging of stichting een civiele procedure starten om het geld bij de
penningmeester terug te halen. Al is het vaak zo dat het geld gewoon verdwenen is en
van een kale kip kun je niet plukken."

Wie is er juridisch aansprakelijk bij fraude?
"Het totale bestuur, al weten ze dat vaak niet. Het beeld is: de penningmeester regelt
het. Maar elk individueel bestuurslid moet ook het financieel verslag ondertekenen, zo
staat dat in de wet. Het gebeurt in Nederland nog niet zo vaak dat een bestuur wordt
aangesproken op fraude in hun vereniging of stichting. Maar daarin komt wel

verandering. Je komt voor de rechter niet meer weg met te zeggen: 'Ja, maar ik
vertrouwde de penningmeester'. Ook dat is dus nog een extra reden om goede
preventieve maatregelen te nemen."
Meer informatie kunt u vinden op kascommissieaids.nl en vereniainaen.nl.


