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Bestuursvoorstel

Onderwerp  Frauderisicobeleid en regeling melden vermoeden misstanden 

Status Besluitvormend 

Gevraagd besluit Het frauderisicobeleid en de regeling melden vermoeden 
misstanden wordt ter informatie aangeboden aan het 
Algemeen Bestuur. 

Intrekken van eerdere 
besluitvorming
Bijlagen 1. Frauderisicobeleid

2. Regeling melden vermoeden misstanden

1. Samenvatting
Inleiding
In deze notitie is het beleid van VRZ met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van fraude 
opgenomen. Elke vorm van fraude is maatschappelijk onverantwoord. Fraude ondermijnt het 
vertrouwen in de overheid. Bovendien lokt het niet adequaat reageren op fraude nieuwe 
gevallen van fraude uit. De laatste jaren is fraude een onderwerp dat veel aandacht heeft 
binnen overheidsorganisaties. Ook vanuit de accountant wordt hier de laatste jaren nadrukkelijk 
aandacht voor gevraagd.

Doel van het fraudebeleid 
Dit fraudebeleid maakt pragmatisch gezien onderdeel uit van het integriteitsbeleid van VRZ 
(gedragscode integriteit). Het doel van dit fraudebeleid is om vast te stellen wat VRZ onder 
fraude verstaat, het proces om frauderisico’s te analyseren weer te geven en hoe medewerkers 
binnen de VRZ dienen te handelen bij vermoedens van fraude of geconstateerde fraude.

Tegelijkertijd met het frauderisicobeleid wordt de regeling melden vermoeden misstanden ter 
vaststelling aan het Dagelijks Bestuur aangeboden. In deze regeling is het melden van fraude 
namelijk onderdeel van het melden van vermoeden van misstanden. Het melden van 
vermoeden van fraude is namelijk het sluitstuk in dit geheel.

Definitie fraude
VRZ beschouwt fraude als een vorm van bedrog waarbij zaken anders worden voorgesteld dan 
de werkelijkheid. Het doel van een fraudepleger is het bevoordelen van zichzelf of anderen, op 
een manier die in strijd is met de wet, de geldende regels binnen de organisatie of wijze waarop 
mag worden verwacht waarop we met elkaar omgaan. 
Kenmerken van fraude zijn: er is sprake van een misleidende voorstelling, er wordt geprobeerd 
een economisch voordeel te behalen, er is bewuste opzet in het spel, er is sprake van een 
benadeelde en er is sprake van onrechtmatig handelen of opzettelijk nalaten van handelen. Er 
zijn vele vormen van fraude mogelijk, waarbij echter altijd de bewuste opzet in het spel centraal 
staat. 

Fraudebeleid
Het fraudebeleid is opgesteld door samenwerking tussen 4 veiligheidsregio’s: Zuid Holland Zuid, 
Rotterdam Rijnmond en Midden West Brabant. Het concept beleid is daarna toegesneden op de 
situatie bij VRZ. 
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Relatie met normenkader rechtmatigheid
Vanuit de landelijke commissie Besluit Begroten Verantwoorden worden richtlijnen gesteld aan 
de inhoud van het normenkader rechtmatigheid. Dit normenkader over 2019 is in maart 2020 
aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aangeboden. In het bestuursvoorstel behorend bij dit 
normenkader is aangegeven dat in 2019 binnen VRZ frauderisicobeleid is opgesteld en dat dit 
ter vaststelling aan het DB van maart 2020 wordt aangeboden, onder voorbehoud van 
instemming van de ondernemingsraad. Gezien de Covid-19 crisis wordt dit beleidsstuk in mei 
2020 aan het Dagelijks Bestuur aangeboden.

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming
Kadernota rechtmatigheid van commissie BBV 

3. Financiën
Financiële consequenties 
(Incidenteel/structureel, 
investering, exploitatielasten 
en kapitaallasten):

Geen

Dekking uit: Niet van toepassing

4. Consequenties
Operationele consequenties: Geen

Consequenties voor 
gemeenten: 

Geen

5. Communicatie
Door lijn management te bespreken in werkoverleggen.

Adviezen
Ondernemingsraad (OR) De OR heeft instemmingsecht.

Veiligheidsdirectie (VD) Niet van toepassing

Adviescommissie Financiën 
(ACF)

De ACF is geïnformeerd.

Bestuurlijk Adviseursoverleg 
(BAO)

Geen opmerkingen
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