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Geachte Confrater, 

 

 

Betreft: Sensibiliseringscampagne betalingsfraude: hoe kunnen 

ondernemingen zich wapenen? 

 

 

Belgische ondernemingen worden steeds vaker geconfronteerd met een 

nieuw oplichtingsverschijnsel: de betalingsfraude. 

 

Bij betalingsfraude kunnen drie types onderscheiden worden: 

 

1. Oplichting door identiteitsmisbruik, waarbij de fraudeur zich via 

telefoon of e-mail voordoet als bevoegd voor het uitschrijven van 

interne betaalprocessen of het beveiligen van betalingen. Daarbij 

tracht hij waardevolle informatie te verkrijgen zoals de identiteit van 

de medewerkers die gemachtigd zijn om betalingen uit te voeren. In 

sommige gevallen maakt de fraudeur misbruik van de naam van de 

bedrijfsleider of een andere vertrouwenspersoon en eist hij de grootst 

mogelijke discretie. 

2. Oplichting gebaseerd op het onderscheppen van documenten, 

meer in het bijzonder facturen. Hierbij worden het rekeningnummer 

van de begunstigde en soms zelfs de contactgegevens van de 

opsteller van de factuur vervalst. 

3. Oplichting gebaseerd op malware, schadelijke software die zich 

ongevraagd en onopgemerkt installeert op de computer, meestal 

tijdens het openen van verdachte bijlages of hyperlinks. Deze 

malware manipuleert de normale computerprocessen om onder meer 

tijdens het internetbankieren informatie te stelen of frauduleuze 

betalingsopdrachten te genereren. 

 

                                                             
1
 De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de 

Koning bij  K.B. 21 april 2007, BS. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn 

documenten die louter informatieve inlichtingen bevatten met een beschrijving van 

audittechnieken of van een wettelijke, reglementaire of normatieve verplichting betreffende 

het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen mogen noch adviezen van de Raad van het 

Instituut, noch standpunten van de Raad van het Instituut en evenmin deontologische 

aspecten bevatten. 



 
Deze fraude vertoont een steeds professioneler karakter en wordt in 

toenemende mate internationaal georganiseerd. De financiële gevolgen 

kunnen voor de getroffen ondernemingen dramatisch zijn. 

 

Om deze betalingsfraude doeltreffender te bestrijden, hebben de drie 

economische beroepen (IBR, IAB en BIBF), Febelfin, het VBO, UNIZO, 

UCM en de federale gerechtelijke politie van Brussel een grootschalige 

sensibiliseringscampagne gelanceerd.  

 

Via een brochure met praktische preventieadviezen willen we de 

medewerkers van de Belgische ondernemingen bewuster maken van de 

problematiek. Vooral de medewerkers die betalingsopdrachten invoeren 

en/of ondertekenen moeten daarbij prioritair worden aangesproken. Zij 

dienen een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen om in staat te zijn 

op tijd de risico’s en knipperlichten op te merken. De bedrijfsrevisor kan 

daarbij een belangrijke rol spelen. We zouden u daarom willen aanbevelen 

om de digitale brochure te verspreiden onder uw cliënten en om tijdens de 

planning van de interne controleprocedures de cliënt te wijzen op het belang 

van goede procedures voor de controle en goedkeuring van facturen en een 

strikte naleving van de ondertekeningsbevoegdheid voor betalingen. 

 

De brochure, die enkele belangrijke knipperlichten en praktische 

preventietips bevat, kan daarbij als leidraad dienen.  

 

Met confraternele groeten, 

 

 

 
 

Daniel KROES 

Voorzitter 

 

 

 

 

1 bijlage (brochure) 

https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/pers/Documents/Brochure-betalingsfraude-NL-DEF.pdf

