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Winkeliers stellen vaker fraude
aan de orde bij vacatures
Meer fraudeurs gepakt; zelfs samenwerking met beroepscriminelen
Winkeliers gaan via het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak
Detailhandel (FAD) vaker na of van een sollicitant een frauduleus verleden bekend is.
Afgelopen jaar is een recordaantal van 94.000 sollicitanten gescreend; een stijging
van 17% ten opzichte van 2010. Dat zegt de stichting FAD bij de overhandiging van
haar Jaarverslag 2011 aan de staatssecretaris van Veiligheid, Fred Teeven.
Deelnemende winkeliers plaatsen frauderende ex-medewerkers op het
Waarschuwingsregister FAD. Wanneer de fraudeur solliciteert bij een andere
deelnemer, komt via het register zijn verleden aan het licht. Met dit register straalt
een winkelier reeds aan de voordeur uit scherp te zijn in het voorkomen van interne
fraude.
Het intensievere gebruik is een positieve ontwikkeling, maar betekent niet dat het
doel van een integere branche bereikt is. In een tijd waarin de economische
omstandigheden verslechteren, neemt het frauderisico toe. De schade door interne
fraude is in de gehele detailhandel in 2011 gestegen naar circa € 180 miljoen. In 2010
was dat € 170 miljoen.
In 2011 zagen de deelnemende winkelbedrijven zich genoodzaakt 471 fraudeurs te
plaatsen op het Waarschuwingsregister. Dat is een forse stijging van 25% ten
opzichte van 2010. De stijging is mede toe te schrijven aan extra alertheid en betere
detectiemethodes van de deelnemende winkelbedrijven alsook de brutaliteit van de
fraudeurs.
Zelfs samenwerking met beroepscriminelen
Het zogenoemde sweethearting is gangbaar. Frauderende winkelmedewerkers laten
geliefden, vrienden en bekenden artikelen stelen. Opvallend is dat sommige
fraudeurs samenspannen met professionele criminelen. Zij helpen hen om
grootschalige winkeldiefstallen en inbraken te plegen. Sander van Golberdinge,
secretaris van de stichting FAD: “Het komt zelfs voor dat wordt samengespannen met
gewapende overvallers.”
Reactie staatssecretaris Teeven
Het Waarschuwingsregister van de detailhandel krijgt steun van staatssecretaris
Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) die het Jaarverslag woensdag in ontvangst heeft
genomen. Fred Teeven: “Het is goed dat winkeliers nu ook zelf aan de slag kunnen
om zich te wapenen tegen dit soort fraude. Interne fraude is een groot probleem voor
winkeliers en kost hen jaarlijks veel geld. Dit waarschuwingsregister is een aanpak
die blijkens het jaarverslag van FAD goed werkt.”
De stichting Fraude Aanpak Detailhandel is de onafhankelijke toezichthouder en beheerder van het
Waarschuwingsregister. Een deelnemend winkelbedrijf kan een ex-medewerker voor twee of vier jaar op het register
plaatsen na beëindiging van de arbeidsrelatie wegens diefstal of een ander fraudevergrijp ten aanzien van zijn
werkgever. Voorwaarden zijn dat aangifte is gedaan tegen de betreffende ex-medewerker, een
proportionaliteitstoets is uitgevoerd en vervolgens betrokkene wordt geïnformeerd.
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