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Onderzoek naar acquisitiefraude  
 
Aanleiding en onderzoekvragen 
Nederlandse ondernemers worden geregeld geconfronteerd met misleidende 
aanbiedingen voor advertenties in een tijdschrift of naamsvermeldingen op een 
website. Ook worden massaal spookfacturen gestuurd met betrekking tot diensten die 
in het geheel niet verricht zijn. Door het publiek-private samenwerkingsverband het 
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) is de bestrijding van deze 
zogeheten “acquisitiefraude” opgenomen als apart project in het derde Actieplan 
Veilig Ondernemen. Dit heeft geleid tot de vraag naar meer kennis over de aard en 
achtergronden van het fenomeen om het gericht te kunnen aanpakken. Naar 
aanleiding hiervan heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) van het Ministerie van Justitie de sectie Criminologie van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar 
acquisitiefraude. 
 
In het onderzoek staan drie vragen centraal: 

1. Wat kan worden verstaan onder acquisitiefraude? 
2. Wat is de aard en ernst van acquisitiefraude? Wat is er bekend over de 

omvang?  
3. Welke knelpunten doen zich in de praktijk voor bij de preventieve en 

repressieve aanpak van acquisitiefraude, en wat zijn de mogelijkheden om 
deze aanpak te verbeteren? 

 
Onderzoeksmethoden 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn verschillende bronnen en 
onderzoeksmethoden gebruikt.  
Er is gebruik gemaakt van het gegevensbestand van het Steunpunt Acquisitiefraude 
(SAF). Dit steunpunt registreert jaarlijks circa 3000 meldingen van ondernemers die 
met acquisitiefraude in aanraking zijn gekomen. Om inzicht te krijgen in de aard en 
achtergrond van het fenomeen zijn er 200 meldingen van gedupeerden aan de hand 
van een checklist geanalyseerd. Er is een aselecte steekproef getrokken uit ca 5000 
meldingen afkomstig uit de periode januari 2007 tot maart 2009 (26 maanden). 
Daarnaast is op basis van gegevens van het SAF een drietal casestudies uitgevoerd, 
die elk betrekking hebben op een veelvoorkomende vorm van acquisitiefraude. In 
deze casestudies wordt aandacht besteed aan de wijze waarop malafide aanbieders 
hun klanten misleiden. 
Voor het in kaart brengen van de omvang van de schade is contact gezocht met het 
bankwezen. Vier grote Nederlandse banken hebben inzage gegeven in 
transactieoverzichten van enkele malafide aanbieders. Voor het onderzoek zijn 28 
bankrekeningen van malafide aanbieders bestudeerd, waarbij is gekeken naar de 
overboekingen van de klanten.  
Voorts zijn er interviews (N=24) gehouden met experts en slachtoffers om meer 
inzicht te krijgen in het fenomeen, de bestrijdingsmogelijkheden en de knelpunten bij 
de aanpak. Tevens is er jurisprudentieonderzoek verricht naar de juridische 



mogelijkheden die gedupeerden kunnen aanwenden. Om te kijken in hoeverre de 
politie bekend is met acquisitiefraude en in hoeverre het doen van aangifte hiervan 
mogelijk is, hebben we de centrale aangiftebalies van de 25 regiokorpsen gebeld en 
een (gefingeerd) voorval voorgelegd.  
Tot slot is er een expertmeeting gehouden waarin enkele bevindingen en 
discussiepunten zijn voorgelegd aan 9 praktijkdeskundigen.  
 
Werkdefinitie  
Onder acquisitiefraude wordt in dit onderzoek verstaan ‘misleidende 
handelspraktijken tussen organisaties, waarbij bepaalde verkooptechnieken worden 
gebruikt gericht op het winnen van vertrouwen en het wekken van verwachtingen 
teneinde de ander te bewegen tot het aangaan van een overeenkomst, waarbij de 
tegenprestatie niet of nauwelijks naar behoren wordt geleverd’.  
In vergelijking met de werkdefinitie is de huidige definitie van acquisitiefraude, zoals 
die momenteel wordt gehanteerd door het SAF, te uitvoerig én onnodig specifiek.  
Uit een inventarisatie van de Engelstalige literatuur blijkt dat misleidende 
handelspraktijken tussen ondernemingen in het buitenland worden aangeduid als 
“business scams”. Deze scams doen zich voor op allerlei terreinen, niet alleen bij het 
aanbieden van advertenties in tijdschriften of vermeldingen op internet, maar net zo 
goed bij de verkoop van kantoorproducten of diensten van ‘consultants’. Het begrip 
“scam” drukt veel beter dan het begrip “fraude” uit dat de handelspraktijken 
balanceren tussen slim, agressief zakendoen en onrechtmatig handelen.  
Met de nieuwe werkdefinitie hebben we de scope van de misleidende 
handelspraktijken willen verbreden, maar het begrip acquisitiefraude zelf willen 
behouden. Het begrip is inmiddels ingeburgerd in Nederland. Bovendien vormt het 
het uitgangspunt en de focus van het SAF. Het is daarom bepalend voor de aard van 
de meldingen die zij binnenkrijgt, en heeft het derhalve ons terrein van onderzoek 
bepaald. Dit zorgt tegelijkertijd voor een beperking, omdat niet de variëteit aan 
business scams, zoals uit de literatuur naar voren komt, in het onderzoek is 
meegenomen. 
 
Resultaten 
 
Alle gevallen van acquisitiefraude hebben met elkaar gemeen dat de malafide 
aanbieders er op zijn gericht om een handtekening of instemming te ontfutselen, zodat 
er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand komt en er dus voor de klant een 
betalingsverplichting ontstaat. Het maakt in principe niet uit wat er aangeboden wordt, 
want de actoren zijn nimmer van plan een deugdelijke tegenprestatie te leveren. Na 
ontvangst van de eerste factuur realiseren de meeste klanten zich pas waarvoor ze 
hebben getekend. Gedupeerde klanten geven aan dat zij nooit akkoord zouden zijn 
gegaan wanneer de contractvoorwaarden meteen duidelijk zouden zijn geweest. De 
misleidende handelspraktijken kunnen onder meer betrekking hebben op 
advertentieplaatsing in een uitgave (25% van de 200 bestudeerde dossiers); een 
bedrijfsvermelding in een internetgids site/cd-rom (43,5%); een 
domeinnaamregistratie (11%) of een ander product of dienst. 
 



Modus operandi 
Bij acquisitiefraude kan een onderscheid gemaakt worden tussen een massale aanpak 
en een op het bedrijf gerichte benadering. Bij een grootschalige aanpak krijgen 
ondernemers een document opgestuurd met daarin een aanbod, verhuld in de vorm 
van een “gratis” registratie of factuur (ook wel: spookfactuur). De misleiding zit in de 
presentatie van het document cq. het aanbod, waarbij bewust wordt ingespeeld op het 
verwarringsgevaar. De recente mailing van het bedrijf Kantoor voor Klanten is 
hiervan een illustratie. Met de opmaak van de spooknota en de website sloot de 
aanbieder bewust nauw aan bij de huisstijl van de Kamer van Koophandel. In 
dergelijke grootschalige mailings gaat veel geld en voorbereidingstijd zitten. 
In 53 van de 200 bestudeerde dossiers was sprake van een massale aanpak en in 142 
dossiers werden klanten persoonlijk benaderd (in deze categorie waren 5 missings), 
meestal gaat het hierbij dan om telefonische verkoop.  
Bij deze meer persoonlijke, op het bedrijf gerichte aanpak kunnen twee “aktes” in de 
uitvoering van acquisitiefraude worden onderscheiden. Als eerste probeert de actor op 
diverse manieren het vertrouwen van de klant te winnen en positieve verwachtingen te 
wekken. Alles is gericht op het verwerven van instemming van de klant. De tweede 
akte heeft betrekking op de afhandeling: de aanbieder probeert de klant tot betaling te 
laten overgaan. 
 
Tijdens het gesprek, in de eerste akte, beweert de aanbieder bijvoorbeeld dat er al een 
zakelijke relatie bestaat; of dat een collega reeds akkoord is gegaan met de opdracht 
en de klant alleen nog maar een gegevenscontrole van de bedrijfspresentatie moet 
laten plaatsvinden. Bovendien wordt ingespeeld op alledaagse verwachtingen; de 
aanbieder suggereert dat het genoemde bedrag een jaarprijs is, terwijl het een 
maandprijs betreft. Vervolgens wordt door de opzet en vormgeving van de offerte de 
aandacht bewust afgeleid van de kleine lettertjes, waarin de algemene voorwaarden 
staan beschreven. Door het gebruik van deze misleidende verkooptechnieken wordt 
het vertrouwen van de klant beschaamd.  
Het winnen van het vertrouwen van de klant gebeurt bovendien veel subtieler, waarbij 
de aanbieder gebruik maakt van verschillende misleidingstechnieken. Zo meten 
aanbieders zich een imago van bonafiditeit aan, door mee te liften op de goede naam 
van bekende organisaties. Ze suggereren vaak samen te werken met bekende 
organisaties, of zaaien met de grote gelijkenis van hun bedrijfsnaam en beeldmerken 
met die van bonafide bedrijven bewust verwarring bij de klanten. Deze nabootsing 
gericht op het misleiden van hun doelwit lijkt op gedrag dat in de biologie mimicry 
wordt genoemd. 
Daarnaast doen malafide actoren evenals bonafide bedrijven aan impression 
management. Ze staan eveneens officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 
de Belastingdienst en de bank. Ze hebben –ogenschijnlijk- een mooi bedrijfspand in 
Amsterdam, een professionele website en goed vormgegeven nota’s. Sommigen 
richten zelfs een eigen klachtenmeldpunt op of proberen door sponsoring een 
positieve indruk achter te laten. De initiatieven ademen een integer en professioneel 
ondernemerschap uit, maar niets is minder waar: er wordt gewerkt vanuit een andere 
locatie; de website bestaat vrijwel enkel uit links en in de opgestuurde documenten 
zijn taalfouten terug te vinden. Sommige malafide actoren huren een virtueel kantoor, 
waardoor het lijkt alsof zij mooi kantoorpand hebben in bijvoorbeeld Amsterdam, 
maar in werkelijkheid worden de post en telefoontjes aan dit adres automatisch 
doorgestuurd naar de daadwerkelijke locatie van waaruit de actor opereert.  
 



Niet alle benaderde klanten stemmen in met het aanbod: 70 melders (35%) uit het 
dossieronderzoek waren niet op het aanbod ingegaan maar attendeerden wel het SAF 
op de misleidende handelwijze van de actor. Voor de malafide aanbieder is het van 
belang dat de ondernemers die wél met de aanbieding hebben ingestemd hun 
betalingsverplichting ook nakomen (akte 2).  
Ondernemers die zich realiseren dat zij zijn misleid, proberen zich uit de klem van de 
aanbieder te bevrijden door bijvoorbeeld het contract schriftelijk aan te vechten. Dit 
kan er toe leiden dat de malafide aanbieder een schikkingsvoorstel doet, waarin de 
contractperiode wordt verkort. Maar als beide partijen niet bereid zijn een compromis 
te sluiten, komt het voor dat de aanbieder een incassobureau inschakelt of hiermee 
dreigt. Dit was in 38 bestudeerde dossiers het geval.  
Tot slot schuwen de malafide aanbieders er niet voor om civiele procedures te starten 
om de klant te dwingen tot betaling, zo blijkt ook uit het jurisprudentieonderzoek. 
 
Aanbieders 
Het SAF kreeg in 2008 ca. 3.000 meldingen van acquisitiefraude binnen die 
betrekking hadden op zo’n 250 malafide aanbieders. Op de Nederlandse markt zijn 
ook buitenlandse malafide aanbieders actief. Uit het dossieronderzoek bleek dat 14% 
(N=10) van de 72 actoren vanuit het buitenland opereerden. De 62 Nederlandse 
bedrijven zijn opvallend genoeg geconcentreerd in het Noorden van het land (53%). 
De malafide bedrijven blijken veelal aan elkaar te zijn gelieerd, zo blijkt uit de 
dossieranalyse en de casestudies. Onder een ‘holdingmaatschappij’ vallen veelal 
meerdere dochterondernemingen die misleidende aanbiedingen doen. 
De kleine bedrijven kunnen eenvoudig worden opgericht en weer uit de markt 
verdwijnen. De vluchtigheid van de malafide bedrijfsactiviteiten maakt de actoren 
moeilijk grijpbaar. Ook de locatie van waaruit de bedrijfsactiviteiten worden 
uitgevoerd, wordt verhuld door het gebruik van privéadressen van bekenden, het 
huren van virtuele kantoren of de oprichting van rechtspersonen in het buitenland. 
 
Gedupeerden  
Onder de gedupeerde organisaties is sprake van een lage meldingsbereidheid. Niet 
alle klanten zien namelijk in dat zij zijn misleid, en degenen die het zich realiseren 
worden veelal door hun eigen schaamte- of schuldgevoelens weerhouden om hiervan 
melding te maken. De geregistreerde meldingen bij het SAF vormen hierdoor een 
fractie van het totaal aantal gedupeerde klanten.  
Organisaties uit heel Nederland worden door de malafide actoren benaderd met 
misleidende aanbiedingen. Hoewel in het rapport vaak ‘ondernemers’ worden 
genoemd als synoniem voor de doelgroep van de malafide actoren, worden ook de 
overheid en de gesubsidieerde sector getroffen. In de dossiers, de bankrekeningen en 
de casestudies zien we ook publieke organisaties, onderwijsinstellingen en met name 
de zorgsector terug als slachtoffer. Het bedrijfsleven is echter wel de grootste groep 
die wordt getroffen door acquisitiefraude, zowel in absolute als relatieve zin. 
Niet alleen de kleine of argeloze, startende ondernemer wordt getroffen door de 
misleidende handelspraktijken. Ook grote organisaties, zoals bankfilialen, 
verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen, uitzendbureaus en computerbedrijven 
gaan in op de misleidende aanbiedingen.  
 



Schade  
Gezien de lage meldingsbereidheid vormen de meldingen bij het SAF geen goed 
uitgangspunt voor het schatten van de schade van acquisitiefraude. Om die reden zijn 
voor het in kaart brengen van de financiële schade 28 bankrekeningen van malafide 
aanbieders bestudeerd met in totaal 191 maanden aan overboekingen. Omdat bij het 
onderzoek is uitgegaan van een beperkt aantal rekeningen (een selectie) en de 
bestudeerde periode per rekening verschilt, is het niet verantwoord om op basis van 
onze uitkomsten uitspraken te doen over de totale schade van acquisitiefraude.  
Wat een malafide actor met zijn truc verdient, hangt onder meer af van de aangeboden 
dienst, de contractvoorwaarden (prijs, looptijd, betalingsfrequentie), de duur van de 
scam en de grootte van het malafide bedrijf. Doordat sommige malafide actoren hun 
klanten binden aan driejarige contracten en ze per kwartaal laten betalen, hebben zij 
door het jaar heen een solide bron van inkomsten. De klant staat daarentegen door de 
spreiding van de betalingen minder goed stil bij wat in totaal wordt uitgegeven aan 
bijvoorbeeld een vermelding op Internet.  
Daarnaast laten de transactieoverzichten zien dat er onder de malafide aanbieders 
grootverdieners zitten. Eén van de aanbieders kreeg in 7 maanden tijd 2,5 miljoen 
euro overgeboekt. Daartegenover stonden wel vrij hoge personele kosten en 
belastinguitgaven. 
Het aantal overboekingen van de gedupeerde klanten is aanzienlijk. De inkomsten van 
de aanbieders zullen echter veel groter zijn dan uit onze resultaten naar voren komt, 
omdat de aanbieders er meestal meerdere rekeningen op na houden. Er is dan ook 
geen enkele reden om acquisitiefraude als een bagatelmisdrijf te zien.  
 
Juridische mogelijkheden en knelpunten 
In de aanpak van acquisitiefraude kan een onderscheid worden gemaakt tussen het 
reageren op een concreet geval en een situationeel preventieve benadering van het 
probleem.  
Een gedupeerde klant heeft civiele en strafrechtelijke actiemogelijkheden tot zijn 
beschikking. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval (wijze van misleiding, 
aangeboden product/dienst) zijn er verschillende civiele beroepsmogelijkheden. Ten 
eerste kan de klant aangegeven dat hij niet de wil had om de overeenkomst te sluiten 
(het ontbreken van wilsovereenstemming, artikel 3:33 BW), al dan niet subsidiair zou 
hij een beroep kunnen doen op dwaling (artikel 6:228 BW) of bedrog (artikel 3:44 
BW); er zijn immers misleidende uitspraken gedaan. Een andere mogelijkheid is een 
beroep op wanprestatie (artikel 6:74 BW), want indien wordt uitgegaan van een 
gewild, bestaand contract, dan levert de malafide aanbieder veelal geen deugdelijke 
tegenprestatie.  
De civiele actiebereidheid bij de gedupeerde ondernemers is meestal laag. Als de 
klant al enkele termijnen heeft betaald, is de kans kleiner dat hij zijn vordering krijgt 
toegewezen. Naast deze kansberekening, spelen de procesrisico’s en -kosten een rol in 
zijn overweging om actie te ondernemen. De kosten wegen veelal niet op tegen de 
betrekkelijke kleine schadebedragen die met acquisitiefraude gemoeid zijn. 
Indien een gedupeerde klant besluit om een zaak te starten, dan blijkt de 
bewijsvoering een groot knelpunt te zijn. Een klant die beweert het contract niet te 
hebben gewild, staat niet sterk omdat de aanbieder een getekende overeenkomst aan 
de rechter kan overhandigen. In de kleine letters staan de algemene voorwaarden 
duidelijk vermeld, maar de misleidende verkooptechnieken vonden juist plaats tijdens 
het gesprek. 



De Wet Oneerlijke Handelspraktijken beschermt de consument tegen dezelfde soort 
misleidende handelwijze van aanbieders als waarmee ondernemers worden 
geconfronteerd. Volgens de respondenten zouden deze verbodsbepalingen ook 
handvatten kunnen bieden voor de aanpak van acquisitiefraude.  
 
Op strafrechtelijk gebied zouden de activiteiten van malafide aanbieders bestempeld 
kunnen worden als oplichting (artikel 326 Sr) en/of als valsheid in geschrifte (artikel 
225). Ook bij een strafrechtelijke aanpak lopen gedupeerden tegen hindernissen aan. 
De politie en het Openbaar Ministerie reageren terughoudend op meldingen van 
acquisitiefraude. Uit een eigen aangifteonderzoek, waarin een gefingeerde zaak is 
voorgelegd, blijkt de politie afhoudend te zijn bij het opnemen van de aangifte. Van 
de 25 benaderde politiekorpsen werd in slechts twee gevallen het verhaal direct als 
een vorm van oplichting herkend. In de andere gevallen werd geantwoord dat er geen 
aangifte mogelijk was, omdat het geen strafbaar feit zou betreffen. Deze redenering 
dat het bij dergelijke misleidende handelspraktijken om een civielrechtelijke kwestie 
gaat, dat een strafrechtelijke aanpak zou uitsluiten, lijkt ook de beoordeling van 
acquisitiefraude als strafrechtelijke prioriteit te beïnvloeden. Bij de politie bestaat 
bovendien geen goed overzicht van de omvang en de ernst van het probleem. Dit kan 
er toe leiden dat het probleem wordt onderschat en de afzonderlijke aangiften van 
acquisitiefraude minder prioriteit krijgen. Ook het Openbaar Ministerie is 
terughoudend bij het oppakken van zaken, hoewel fraude volgens beleidsstukken de 
aandacht verdient. Een succesvolle veroordeling blijkt moeilijk vanwege 
bewijsproblemen. Bij oplichting moet zowel de intentie als het gebruik van de 
oplichtingsmiddelen worden bewezen. Voorts moet worden aangetoond dat het 
slachtoffer als gevolg van het gebruik van die oplichtingsmiddelen, is overgegaan tot 
het aangaan van een overeenkomst. Daarbij komt dat de malafide actoren wel enige 
tegenprestatie leveren, en dus niet volledig aantoonbaar te kort schieten.  
 
Situationeel preventieve aanpak 
Acquisitiefraude kan daarnaast worden bestreden door een situationeel preventieve 
aanpak. Daarbij kan in de eerste plaats de ondernemer worden aangesproken op zijn 
eigen verantwoordelijkheid; hij moet zichzelf beter wapenen tegen de misleidende 
handelspraktijken. Voorlichting zou er eveneens aan kunnen bijdragen dat het 
Nederlandse bedrijfsleven zich beter bewust wordt van de misleidende aanbiedingen. 
Daarnaast kunnen door diverse partijen in het handelsverkeer barrières worden 
opgeworpen. Diensverlenende instanties faciliteren malafide aanbieders bij het 
uitoefenen van hun misleidende handelspraktijken. Zo kunnen malafide aanbieders 
eenvoudig BV’s overnemen en websites aanmaken; maken ze gebruik van virtuele 
kantoren en bezitten ze vaak meerdere bankrekeningen. De situationeel preventieve 
maatregelen dienen gericht te zijn op het belemmeren van de schone schijn, het 
bemoeilijken van het misbruik van vertrouwen en het afdwingen van de betaling door 
de aanbieder. Uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen dienen 
de dienstverleners alert te zijn op de mogelijkheden van misbruik en dienen zij de 
malafide klanten uit hun klantenbestand te filteren.  
Ook maken de actoren misbruik van het logo, het portretrecht en de handelsnaam van 
bonafide organisaties. Deze organisaties zouden als benadeelde partij in actie kunnen 
komen om inbreuken op het intellectuele eigendom aan te vechten. Hetzelfde geldt 
voor de brancheorganisaties, die door middel van bijvoorbeeld keurmerken malafide 
aanbieders uit hun branche kunnen weren en facilitators uit eigen gelederen kunnen 
sanctioneren.  



 


