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Dankwoord  
 
 
 
Dit rapport is dankzij de medewerking van veel personen en instanties tot stand 
gekomen. In de fase van materiaalverzameling hebben wij erg veel steun en 
medewerking ontvangen van de Stichting Acquisitiefraude, in de persoon van de 
directeur Fleur van Eck. Zij stelde ons haar gegevensbestand ter beschikking, dat 
duizenden meldingen bevatte van ondernemers die slachtoffer waren geworden van 
acquisitiefraude. Zij stond ons gedurende het verloop van het onderzoek met raad en 
daad terzijde, waarvoor onze hartelijke dank. Ook van andere organisaties kregen wij 
veel medewerking. Speciale vermelding verdienen 4 grote Nederlandse banken die 
bereid waren ons rekeningoverzichten te verschaffen, waardoor wij een beeld kregen 
van de inkomsten van acquisitiefraudeurs. Wij zijn de betrokkenen veel dank 
verschuldigd voor hun medewerking.  
Drie (oud-)studenten criminologie, Hester van Eeren, Iris Kwaspen en Ilse Boer 
hebben zowel bij de verzameling als de analyse van het materiaal een belangrijke 
inbreng gehad. Ilse Boer heeft de invoering van data voor haar rekening genomen, 
Hester van Eeren en Iris Kwaspen hebben aan de hand van literatuur- en 
jurisprudentieonderzoek de knelpunten beschreven in de juridische aanpak van 
acquisitiefraude. Bovendien hebben zij aan de hand van interviews de mogelijkheden 
van de preventieve aanpak van deze vorm van fraude verkend. Voorts willen we 
Hendrik-Jan Schwencke bedanken voor zijn ondersteuning bij het redactionele werk. 
Tenslotte een woord van dank aan de opdrachtgever, het WODC vertegenwoordigd in 
de persoon van Frank Willemsen, en de begeleidingscommissie onder voorzitterschap 
van Hans Nelen  
 
Rotterdam, 8 september 2009  
 
 
Krista Huisman en Henk van de Bunt 
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Samenvatting 
 
 
 
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 
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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. 
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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.  
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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.  
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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. 
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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.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
 
 
1.1  Aanleiding 
 
Nederlandse ondernemers worden geregeld geconfronteerd met misleidende 
aanbiedingen. Zo werd op 8 december 2008 in de media bericht over ‘criminelen’ die 
valse ‘KvK-rekeningen hebben verstuurd aan minstens 350.000 ondernemingen. 
MKB-Nederland waarschuwt voor deze massaal verzonden ‘spooknota’s’. De 
ontwerpers van de spooknota hebben er alles aan gedaan om de ontvanger in de waan 
te brengen dat het hier een nota betreft van de Kamer van Koophandel (zie bijlage 1). 
Zowel de naam van het bedrijf ‘KvK’ als de opmaak van de nota en het logo vertonen 
veel gelijkenis met de nota’s die de Kamer van Koophandel verzendt. Bij een 
nauwkeurige bestudering van de ‘spooknota’ blijkt het evenwel niet te gaan om de 
jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel, maar om een aanbod van het 
bedrijf Kantoor voor Klanten om te worden opgenomen in een adressengids op 
Internet, het ‘kvkhandelsregister.nl’.  
Na het verzoek om “binnen 14 dagen te betalen”, staat in de kleine letters vermeld:  
 
”Dit is geen factuur maar een aanbod. Wanneer u gebruik maakt van dit aanbod, zal 
uw betaling als opdracht bevestiging worden beschouwd en gaat uw akkoord met de 
algemene voorwaarden (…).” 
  
Onoplettende ondernemers die in de veronderstelling verkeren met een Kamer van 
Koophandel factuur te maken te hebben, ondertekenen de offerte en gaan dus 
ongewild een contract aan. Bij het versturen van honderdduizenden spookfacturen 
gooit de verzender zijn net breed uit ervan uitgaand dat er zo altijd wel een aantal 
visjes gevangen kan worden.  
Het verzenden van spookfacturen is een vorm van misleiding in het handelsverkeer 
die in Nederland “acquisitiefraude” wordt genoemd. Naast deze grootschalige 
benadering worden organisaties ook persoonlijk benaderd, meestal telefonisch. 
Ondernemers krijgen onverwachts een telefoontje met een ‘gunstig’ aanbod voor het 
plaatsen van een advertentie of vermelding in een tijdschrift of internetgids. De 
verkoper suggereert veelal dat er al een zakelijke relatie bestaat en doet misleidende 
uitspraken over de prijs of te leveren tegenprestatie. De telefonische mededelingen 
komen echter niet overeen met het officiële aanbod dat de ondernemer later 
toegestuurd krijgt om te ondertekenen.  
Kort gezegd, bij acquisitiefraude worden organisaties misleid of opgelicht bij het 
aangaan van een contract, waarbij de beloofde diensten niet of niet volledig worden 
waargemaakt. Niet eerder is in Nederland onderzoek verricht naar de aard en omvang 
van acquisitiefraude. Het is een vorm van financieel-economische criminaliteit die tot 
nu toe onderbelicht is gebleven, zowel binnen het wetenschappelijk onderzoek als in 
de opsporingspraktijk. Een uitzondering hierop vormen enkele Amerikaanse 
onderzoeken naar daders van telemarketing fraude (Shover & Coffey, 2002; Shover, 
Coffey & Hobbs, 2003; Shover, Coffey & Sanders, 2004) en een onderzoek naar de 
misleidende praktijken van “directory companies”1 (Alleweldt et al., 2008) 
                                                 
1 In het onderzoek – uitgevoerd in opdracht van de Commissie Interne markt en 
consumentenbescherming (IMCO) van het Europees Parlement – is gekeken naar de juridische 
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Bij acquisitiefraude maken malafide aanbieders misbruik van vertrouwen van aan het 
economisch verkeer deelnemende organisaties. Door misleidende uitspraken te doen 
tijdens het telefonische verkoopgesprek worden klanten bewust op het verkeerde been 
gezet, waardoor ze een overeenkomst aangaan.  
Het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) treedt op als nationaal meldpunt voor 
organisaties die zich gedupeerd voelen of misleid achten op het gebied van 
advertentiecontracten, vermelding op websites, vermelding in internetgidsen en 
spooknota's.2 Ze krijgt jaarlijks meer dan 3000 meldingen3 binnen. Het SAF vormt 
een belangrijke bron voor gegevens die tot dusver bekend zijn over acquisitiefraude. 
Deze meldingen vormen vermoedelijk het topje van de ijsberg. Wat de financiële 
schade is voor het Nederlandse bedrijfsleven is onbekend, want ook in de Monitor 
Criminaliteit Bedrijfsleven wordt niet expliciet gevraagd naar het slachtofferschap van 
acquisitiefraude.  
 
Nadat een ondernemer zich realiseert dat hij ongewild of onbewust een contract is 
aangegaan, kan hij een civiele zaak starten tegen de malafide aanbieder om de 
overeenkomst te vernietigen. Daarnaast zou hij aangifte kunnen doen van oplichting 
of valsheid in geschrifte. Hoewel er juridische mogelijkheden zijn om acquisitiefraude 
aan te pakken, is niet eerder gekeken in hoeverre deze toereikend zijn om de 
misleiding of oplichting te bestrijden. In dit onderzoek zal hierbij worden stilgestaan 
en wordt gekeken naar de aanwezige knelpunten in de praktijk. 
 
De dubieuze handelspraktijken beperken zich niet alleen tot Nederland. Ook in 
omringende Europese landen doen bedrijven misleidende aanbiedingen, zo blijkt uit 
recent onderzoek in opdracht van het Europese Parlement (Alleweldt et al., 2008). De 
buitenlandse bedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt spelen in op de 
behoefte aan publiciteit buiten de landsgrenzen. Zij benaderen ondernemers voor 
‘gratis’ vermeldingen in internationale bedrijvengidsen, waarvoor achteraf toch 
betaald moet worden. Door het grensoverschrijdende karakter4 leggen gedupeerde 
ondernemers zich waarschijnlijk eerder neer bij hun slachtofferschap, aangezien ze 
moeilijkheden ondervinden of verwachten bij het aanvechten van hun contract bij de 
rechtspersonen in het buitenland.  
Naast de internationalisering zorgt ook de opkomst van de ICT ervoor dat de fraude 
van karakter verandert. De diverse verschijningsvormen van (acquisitie)fraude laten 
zien dat ontwikkelingen in de ICT nieuwe gelegenheden bieden voor het plegen van 
traditionele delicten (Bruinsma, Van de Bunt & Haen Marshall, 2001; Van der Hulst 
et al, 2008). Zo komen malafide actoren met een aanbod voor een vermelding in een 

                                                                                                                                         
mogelijkheden die gedupeerde ondernemers in diverse lidstaten tot hun beschikking hebben tegen 
(malafide) ondernemingen achter bedrijvengidsen, zgn. “directory companies”. Tevens is ingegaan op 
een tweetal richtlijnen op Europees niveau, die betrekking hebben op deze misleidende 
handelspraktijken en de wijze waarop de richtlijnen zijn geïmplementeerd door de lidstaten. Hierbij 
zijn de landen Spanje, Nederland en Oostenrijk uitgelicht. 
2 www.fraudemeldpunt.nl 
3 Dit aantal is exclusief de meldingen betreffende spooknota’s. 
4 Het onderzoek van Alleweldt et al. richt zich op de “international-scale ‘directory companies’” die 
geregistreerd staan in Europa of daarbuiten, en grensoverschrijdend te werk gaan in Europese landen of 
wereldwijd. De “national-scale directory companies” worden bewust buiten beschouwing gelaten in 
hun onderzoek, omdat juist de grensoverschrijdende misleidende handelspraktijken van de 
internationaal opererende bedrijven het Europese handelsverkeer belemmeren. In ons onderzoek richten 
wij ons voornamelijk op de nationaal opererende malafide aanbieders. 
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(onbekende) internetgids, of beweren ze ‘verplichte’ domeinnaamregistraties te 
verrichten. Maar ook dienstverlenende instanties gaan mee met ontwikkelingen op het 
gebied van ICT: bankrekeningen kunnen via Internet worden aangevraagd, 
kantoorpanden kunnen op dezelfde wijze worden afgehuurd en er worden zelfs 
virtuele kantoorruimtes aangeboden. Deze massale, onpersoonlijke dienstverlening 
biedt malafide actoren de gelegenheid om onopvallend te opereren.  
 
Het kabinet erkent in het beleidsprogramma “Samen werken, samen leven”5 de 
schadelijke gevolgen van fraude: “Financieel economische criminaliteit tast het 
vertrouwen aan dat burgers hebben in het economisch verkeer”. Hieraan wordt vorm 
gegeven binnen het project “Veiligheid begint bij Voorkomen”,6 waarbij de aanpak 
van financieel economische criminaliteit is verwerkt binnen twee thema’s te weten: de 
aanpak van criminaliteit tegen het bedrijfsleven én de bestrijding van ernstige vormen 
van criminaliteit.7 De uitvoering van dit laatste thema is geconcretiseerd in het 
beleidsprogramma Financieel-economische Criminaliteit (FinEC). De kern van de 
aanpak is dat misdaad niet mag lonen. Daarbij is het beleidsuitgangspunt dat 
ondernemers een eigen verantwoordelijkheid hebben bij het voorkomen van 
fraude(risico’s), waarmee zij redelijkerwijs bekend (kunnen) zijn. De nadruk moet 
liggen op preventie en wel op zodanige structurele aanpassing van 
gelegenheidsstructuren dat daarmee de kans op fraude substantieel kleiner komt te 
liggen. De strafrechtelijke handhaving vormt het sluitstuk, gericht op stelselmatige en 
omvangrijke fraude. 
De uitvoering van het eerst genoemde thema, de aanpak van criminaliteit in het 
bedrijfsleven, krijgt een plaats in het publiek-private samenwerkingsverband het 
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). Binnen dit platform wordt 
overleg gevoerd over gestelde prioriteiten en wordt expliciet gemaakt hoe de 
verantwoordelijkheidsverdeling ligt. De NPC heeft, mede door de inspanningen van 
het SAF, de aanpak van acquisitiefraude opgenomen als apart project in het derde 
Actieplan Veilig Ondernemen (AVO-3)8. Om gerichte maatregelen te nemen ter 
voorkoming en bestrijding van acquisitiefraude vond het NPC nader onderzoek nodig. 
Naar aanleiding hiervan heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie het onderzoek 
uitbesteed aan de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.  
 
 

                                                 
5 Samen werken samen leven. Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011. Ministerie van 
Algemene Zaken, Den Haag, juni 2007. 
6 Het veiligheidsprogramma Veiligheid begint bij voorkomen. Voortbouwen aan een veiliger 
samenleving kan worden gezien als opvolger van de nota Naar een veiliger samenleving.  
7 Naast financieel-economische criminaliteit worden cybercrime en georganiseerde misdaad genoemd 
als ernstige vormen van criminaliteit die bestreden moet worden. De thema’s zijn uitgewerkt drie 
beleidsprogramma’s: het Programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad (PVAGM), het 
Programma Financieel-economische Criminaliteit (FinEC) en het Verbeterprogramma Bestrijding 
cybercrime (VBC). (Ministerie van Justitie & Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2008: p. 33 e.v.). 
8 Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) (2007). Actieplan Veilig Ondernemen – Deel 3. 
Den Haag: Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Zie ook: Kamerstukken II, 2007-2008, 28 684, 
nr. 116. Bijlage; Actieplan Veilig Ondernemen Deel 3. 
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1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 
 
De doelstelling van ons onderzoek is het genereren van gegevens over 
acquisitiefraude, waardoor er meer kennis over dit betrekkelijk onbekende 
verschijnsel ontstaat. Dit zou kunnen bijdragen aan een empirisch gefundeerde 
aanpak. Deze doelstelling hebben wij vertaald in de volgende drie onderzoeksvragen: 

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? 

 
 
1.3 Onderzoeksmethoden  
 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hebben wij verschillende bronnen 
en onderzoeksmethoden gebruikt. Er is een literatuur- en jurisprudentie onderzoek 
gedaan naar deze vorm van financieel-economische criminaliteit. Daarnaast zijn er 
dossieranalyses en casestudies uitgevoerd op basis van de meldingen van het SAF. 
Voor het in kaart brengen van de schade zijn in samenwerking met enkele grote 
Nederlandse banken bankrekeningen van malafide actoren geanalyseerd. Bovendien 
zijn er (telefonische) interviews gehouden met experts en enkele slachtoffers om meer 
inzicht te krijgen in het fenomeen, de bestrijdingsmogelijkheden en de knelpunten bij 
de aanpak. Om inzicht te krijgen in mogelijkheden bij het doen van aangifte van 
acquisitiefraude, hebben wij de proef op de som genomen door de 25 regiokorpsen te 
benaderen met een fictieve casus. Tot slot is er een expertmeeting gehouden waarin 
discussiepunten zijn voorgelegd aan 9 praktijkdeskundigen.  
De dataverzameling heeft plaatsgevonden van december 2008 tot mei 2009. In deze 
paragraaf zullen de gebruikte onderzoeksmethoden worden toegelicht, waarna wordt 
ingegaan op de methodologische beperkingen. 
 

Literatuur- en jurisprudentieonderzoek  
 
Om inzicht te krijgen in de aard en ernst van acquisitiefraude is bestaande literatuur 
over het fenomeen bestudeerd. Naast Nederlandse bronnen is ook gezocht in 
internationale literatuur. Er blijkt nauwelijks wetenschappelijk onderzoek te zijn 
verricht naar acquisitiefraude.9 Wel worden dezelfde frauduleuze praktijken 
gesignaleerd door buitenlandse autoriteiten (VS, GB, Australië en Nieuw Zeeland). 
Deze worden genoemd in een opsomming van veelvoorkomende scams waarmee het 
bedrijfsleven dagelijks wordt geconfronteerd. De bevindingen uit de literatuurstudie 
zijn met name verwerkt in hoofdstuk 4, waarin de fraudevorm in een bredere context 
wordt geplaatst. 
Ter beantwoording van de derde onderzoeksvraag betreffende de knelpunten in de 
aanpak van acquisitiefraude, is er uitgebreid jurisprudentieonderzoek gedaan. 
Gerechtelijke uitspraken laten zien op welke civielrechtelijke en strafrechtelijke 
gronden gedupeerden – al dan niet met succes – een beroep kunnen doen om de 
                                                 
9 Uitzonderingen vormen publicaties van Shover et al. die gebaseerd zijn op daderinterviews met 
‘telemarketing-fraudeurs’: Shover & Coffey (2002); Shover, Coffey & Hobbs (2003); Shover, Coffey 
& Sanders (2004).  
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misleidende praktijken aan te pakken. Het was echter niet mogelijk om een volledig 
beeld te krijgen van jurisprudentie omtrent het onderwerp. Rechters kunnen namelijk 
zelf bepalen of de gewezen uitspraak al dan niet openbaar wordt gemaakt. 
Gerechtelijke uitspraken gevonden in (bekende) databanken vormen zodoende een 
selectie van het totaal gewezen uitspraken. De gevonden uitspraken kunnen dus 
afwijken van de bestaande jurisprudentielijn. De resultaten zijn verwerkt in hoofdstuk 
5. 
 

Dossieronderzoek  
 

Om een beter beeld te krijgen van de aard en achtergronden van de misleidende 
handelspraktijken waar ondernemers melding van maken, zijn meldingen onderzocht 
die zijn binnengekomen bij het SAF. Zoals aangegeven vormt het meldpunt een 
belangrijke bron over wat tot op heden over acquisitiefraude bekend is. Uit de 
database van het SAF is een aselecte steekproef getrokken van 200 dossiers van 
meldingen uit de ca. 5500 meldingen die in de afgelopen 2 jaar zijn binnengekomen 
(januari 2007 t/m februari 2009). Een melding bij het SAF wil overigens niet zeggen 
dat een melder ook daadwerkelijk heeft ingestemd met het aanbod. Ook wanneer het 
aanbod is geweigerd kan een klachtenformulier worden ingevuld, zodat andere 
ondernemers kunnen worden gewaarschuwd.  
De dossiers zijn bestudeerd aan de hand van een checklist (zie bijlage 2). Daarbij is 
onder meer gekeken naar kenmerken van het gedupeerde bedrijf; de aanbieder 
waartegen een klacht is ingediend; de wijze van benadering; de (ongewild) aangegane 
contractuele verplichtingen en het gemoeide contractbedrag.  
De omvang en de inhoud van de bestudeerde dossiers verschillen aanzienlijk. 
Dossiers kunnen bestaan uit een pakket met informatie over het verloop van de 
juridische briefwisseling en de afloop van de zaak, maar kunnen ook slechts een 
verkorte melding of een machtiging tot aangifte betreffen.10

De bevindingen van het dossieronderzoek komen aan de orde in het hoofdstuk over de 
malafide actoren en hun handelwijze (hoofdstuk 2) en in hoofdstuk 3, waar wordt 
ingegaan op de slachtoffers en de schade van de fraude.  
 

Casestudies  
 
Acquisitiefraude kent verschillende verschijningsvormen. Voor ons onderzoek hebben 
we drie concrete cases bestudeerd die inzicht geven in de handelwijze van 
veelvoorkomende verschijningsvormen, te weten: de advertentie cq. vermelding in 
een fysieke printuitgave; de vermelding in een internetgids en de spooknota. Daarbij 
is de modus operandi van malafide bedrijven, of cluster van bedrijven, die bij het SAF 
veel klachten tegen zich binnenkrijgen, als uitgangspunt genomen. Het geeft inzicht in 

                                                 
10 Bij de bestudering van de meldingen bleken niet alle meldingsformulieren zorgvuldig en compleet te 
zijn ingevuld. Met name het opgegeven schadebedrag van de melders is vaak onjuist of onvolledig. Het 
komt voor dat alleen het kwartaalbedrag wordt genoteerd, wat op de toegestuurde factuur van de actor 
staat aangegeven, terwijl wordt gevraagd naar het totale contractbedrag van bijvoorbeeld een driejarig 
contract. Daarnaast is het onduidelijk of sommige melders de bedragen inclusief of exclusief BTW 
vermelden. Bij de uitvoering van het dossieronderzoek is, voor zover het kon, naar eigen inzicht het 
juiste bedrag berekend en ingevoerd. 
Ook bij de registratie van de meldingen in de interne database van het SAF sluipen er soms fouten in, 
doordat er bijvoorbeeld onjuiste nummers/getallen worden ingevoerd of er verouderde contactgegevens 
van de malafide actor in blijven staan. Bij de uitvoering van het onderzoek hebben we steeds 
controlehandelingen uitgevoerd, om te kijken of we de meest actuele en correcte gegevens hadden. 
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welke methoden deze aanbieders gebruiken om klanten te misleiden. Voor de 
casestudies is gebruik gemaakt van de beschikbare documentatie bij het meldpunt, 
afstudeeronderzoeken (mede)begeleid door het SAF en gerechtelijke uitspraken. 
Een uitgebreide beschrijving van de modus operandi van de aanbieders komt in 
hoofdstuk 2 aan de orde.  
 

Analyse bankgegevens  
 
Om de schade van acquisitiefraude in kaart te brengen, is er via de Nederlandse 
Vereniging van Banken (NVB) contact gezocht met het bankwezen met het verzoek 
om inzage te krijgen in de transacties van de malafide aanbieders. Vier grote 
Nederlandse banken waren bereid hier aan mee te werken. Inzage in bankgegevens 
voor wetenschappelijke doeleinden is mogelijk op basis van artikel 8 en 9 van Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (zie bijlage 3).  
Het SAF heeft een overzicht van bankrekeningnummers van malafide actoren 
bijgehouden, die zijn verzameld aan de hand van het meldingsformulier van de 
gedupeerde klanten. Vervolgens hebben wij op basis van dit overzicht de 
rekeningnummers van de cliënten van de vier banken overhandigd. In totaal zijn er 28 
bankrekeningen geanalyseerd. Er is steeds gekeken naar de omvang en de frequentie 
van de overboekingen van gedupeerde klanten en naar opvallende uitgaven van de 
actor. De analyse biedt informatie over de omvang van de schade, omdat via deze 
bron ook de overboekingen van onwetende, gedupeerde klanten in kaart kan worden 
gebracht. De resultaten worden hoofdzakelijk beschreven in hoofdstuk 3.  
 

Expertinterviews  
 
Om meer inzicht te krijgen in diverse verschijningsvormen en de aanpak van 
acquisitiefraude, zijn interviews gehouden met diverse experts uit de 
fraudebestrijding. Daarbij is eveneens gevraagd naar ervaren knelpunten in de praktijk 
en mogelijke alternatieve bestrijdingsmogelijkheden. In de periode februari tot mei 
2009 zijn er 24 respondenten ondervraagd. De experts zijn onder andere werkzaam bij 
het Openbaar Ministerie en de politie, de Kamer van Koophandel, MKB-Nederland en 
het bankwezen. Daarnaast zijn enkele advocaten geïnterviewd en drie slachtoffers (zie 
bijlage 4). De gegevens uit de interviews zijn verwerkt in hoofdstuk 5, waar de 
aanpak wordt besproken. 
 

Expertmeeting  
 
Aan het einde van de onderzoeksperiode is een expertmeeting georganiseerd, waar 9 
ervaringsdeskundigen die zich bezighouden met de bestrijding van misleidende 
handelspraktijken bij aanwezig waren. Tijdens de bijeenkomst zijn diverse 
discussiepunten voorgelegd, zoals de werkdefinitie van acquisitiefraude; het diffuse 
karakter van het probleem en mogelijk op te werpen barrières ter preventie.  
 
 

 16  



1.4 Naar een werkdefinitie 
 
Voor de afbakening van het onderzoek is het van belang voor aanvang een 
werkdefinitie te formuleren, waar de eerste onderzoeksvraag op ziet.  
Uit een inventarisatie van de Engelstalige literatuur blijkt dat misleidende 
handelspraktijken tussen ondernemingen in het buitenland worden aangeduid als 
“business scams”. De 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. Het zojuist 
gegeven KvK-voorbeeld (paragraaf 1.1) is hiervan een illustratie. Zijn de 
ondernemers die de KvK-factuur betalen domme, onoplettende ondernemers die het 
afleggen tegen gehaaide zakenlui, of zijn het slachtoffers van fraude of ander 
onrechtmatig gedrag? De vraag stellen is gemakkelijker dan de beantwoording ervan. 
Dit in tegenstelling tot misdrijven tegen bedrijven, zoals bedrijfsinbraken, diefstal, 
overvallen, etc. Deze zijn – moreel en juridisch – veel gemakkelijker als onrechtmatig 
te herkennen en te kwalificeren dan ‘scams’. 
 
Het begrip acquisitiefraude is in Nederland inmiddels ingeburgerd geraakt door het 
Steunpunt Acquisitiefraude (SAF). Zij geeft de volgende definitie:  

 
“Het op geraffineerde wijze onaangekondigd en ongevraagd stelselmatig 
benaderen van aan het economische verkeer deelnemende organisaties, veelal 
uit naam van malafide advertentiebureaus, uitgeverijen, adviesbureaus, 
gidsuitgevers, hostingbedrijven of bureaus die zich voordoen als 
registratiekantoor voor domeinnamen op het internet, met als doel het door 
middel van doelbewuste misleiding, gebruik van valse voorwendselen en het 
toepassen van listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels, 
verkrijgen van een financieel voordeel uit veelal ondertekende, maar niet 
gewenste, (advertentie-)contracten, onverschuldigde betalingen dan wel 
betalingen op grond van bewuste misleiding, dwaling en/of bedrog gedaan. 
Een dergelijk financieel voordeel wordt ook behaald door middel van het 
stelselmatig en doelbewust bewegen van partijen tot het aangaan van een 
advertentieovereenkomst (afgifte van een goed, zijnde een handtekening), 
waarvan de tegenprestatie met opzet niet, dan wel onvoldoende, wordt 
geleverd.” (www.fraudemeldpunt.nl) 

 
Deze omschrijving is uitvoerig én onnodig specifiek. De nadruk ligt op enkele 
specifieke producten of diensten die worden aangeboden, zoals advertenties en 
domeinnamen, terwijl in feite ook allerlei aanbiedingen zich lenen voor oneerlijke en 
misleidende handelspraktijken. Ook het begrip ‘acquisitie’ is beperkend; het gaat niet 
alleen om het verwerven van opdrachten, maar ook om uitlokken van onverschuldigde 
betalingen, bijvoorbeeld via spookfacturen. Bovendien is ook het begrip ‘fraude’ niet 
geheel op zijn plaats; het gaat immers lang niet altijd om gedragingen die onder deze 
noemer beschreven kunnen worden. Het begrip ‘scam’ druk beter uit dat een deel van 
de misleidende praktijk zich in de schemerzone bevinden tussen gewiekst zakendoen 
en fraude of oplichting. 
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Ondanks de geplaatste kanttekeningen hanteren wij in ons onderzoek het begrip 
acquisitiefraude. Het vormt immers het uitgangspunt en de focus van het SAF en de 
aard van de meldingen die zij binnenkrijgt. Dit bepaalt derhalve ons terrein van 
onderzoek. Het zorgt tegelijkertijd voor een beperking, omdat niet de variëteit aan 
business scams zoals uit de literatuur naar voren komt in het onderzoek wordt 
meegenomen. 
De begripsomschrijving zou daarentegen wel versimpeld kunnen worden. Bij 
acquisitiefraude kan het bedrog of de oplichting door de actor worden aangeduid als 
een vorm van een ‘misleidende handelspraktijk’. Bij misleidende handelspraktijken 
tussen organisaties gaat het steeds om verkooptechnieken waarbij misbruik wordt 
gemaakt van vertrouwen en verwachtingen worden gewekt die niet worden 
waargemaakt. Hierdoor loopt het vertrouwen van de koper/ontvanger in zijn 
handelspartner en in het handelsverkeer in het algemeen een deuk op. Het is de actor 
er uiteindelijk om te doen om een handtekening of instemming van de ander te 
ontfutselen, zodat er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand komt en er dus voor de 
klant een betalingsverplichting ontstaat. De prijs-kwaliteitverhouding is verre van 
marktconform en/of de tegenprestatie wordt (daardoor) meestal niet of nauwelijks 
naar behoren geleverd. Pas als de eerste factuur op de deurmat valt, realiseren de 
meeste klanten zich waarvoor ze eigenlijk hebben getekend. Gedupeerde klanten 
geven dan ook aan dat zij nooit akkoord zouden zijn gegaan met de voorwaarden van 
de overeenkomst wanneer deze voor hen meteen duidelijk zouden zijn geweest.  
 
Wij gaan uit van de volgende werkdefinitie: 
 

Bij acquisitiefraude gaat het om 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 

 
Wij zullen in de tekst afwisselend over acquisitiefraude en misleidende 
handelspraktijken spreken; de plegers zullen niet als verdachten of daders worden 
geduid, maar als malafide actoren of malafide aanbieders. 
 
 
1.5 Opbouw van het rapport 
 
Het onderhavige onderzoek bestaat uit zes hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt 
uitgebreid stilgestaan bij de vraag wie zich bezighouden met misleidende 
handelspraktijken, en welke handelwijzen worden gebruikt om klanten te misleiden. 
Op basis van de dossieranalyse zal een algemeen beeld worden geschetst van de 
werkwijze van acquisitiefraude en kenmerken van de malafide actoren. Vervolgens 
wordt aan de hand van drie casestudies gekeken welke misleidende 
verkooptechnieken aanbieders gebruiken bij hun persoonlijke benadering van de klant 
(case 1-2) en welke methode wordt gebruikt bij de massale verzending van 
spooknota’s (case 3).  
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de gevolgen van acquisitiefraude. Wie worden er 
gedupeerd: welke organisaties worden door de malafide actoren om de tuin geleid? 
Daarnaast wordt gekeken naar de omvang van de schade. De analyse van 
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bankrekeningen van malafide actoren geeft inzicht in hun inkomsten, en dus de 
financiële schade die gemoeid is met acquisitiefraude. 
 
Na deze beschrijving van de aard en omvang van het probleem, komt in hoofdstuk 4 
aan de orde hoe vanuit criminologisch oogpunt naar deze misleidende 
handelspraktijken zou moeten worden gekeken. Het diffuse karakter van het 
fenomeen maken de misleidende praktijken voor zowel slachtoffers, de 
rechtshandhaving als de criminologen moeilijk te plaatsen. Tegen de achtergrond van 
wetenschappelijke literatuur en praktijkervaringen uit binnen- en buitenland zal op 
belangrijke kenmerken van de fraudevorm worden ingegaan. 
 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 gekeken naar de diverse mogelijkheden om het 
probleem aan te pakken. Benadeelden hebben zowel civielrechtelijke als 
strafrechtelijke mogelijkheden tot hun beschikking om te reageren op het ervaren 
onrecht. Daarnaast zijn er preventieve actiemogelijkheden; deze zijn bedoeld om 
acquisitiefraude te voorkomen, in te dammen en enigszins te reguleren. Diverse 
dienstverlenende instanties kunnen hier een rol in spelen. Daarnaast kan een beroep 
worden gedaan op de oplettendheid van de ondernemers zelf en het weren van “rotte 
appels” uit de branche, waarbinnen de malafide actoren opereren. 
Ten slotte zullen in hoofdstuk 6 de conclusies en oplossingsrichtingen worden 
gegeven. 
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Hoofdstuk 2  De actoren en hun werkwijze  
 
 
 
2.1 Inleiding 
 
Bij de misleidende handelspraktijken maakt het in principe niet uit welke dienst of 
welk product aangeboden wordt, het gaat de malafide aanbieder er om dat de klant 
wordt bewogen tot het aangaan van een overeenkomst. Er zijn dan ook verschillende 
verschijningsvormen van acquisitiefraude te onderscheiden, waarbij de aanbieder met 
zijn verkooppraatje bewust inspeelt op bestaande verwachtingen van de ondernemer 
en misbruik maakt van het opgewekte vertrouwen. De bedrijven zijn opgericht voor 
de malafide praktijken en de beloofde tegenprestatie is dan ook meestal waardeloos.  
Het script van de ‘misleidende handelspraktijk’ zou in twee aktes kunnen worden 
verdeeld. De eerste akte: de actor probeert op diverse manieren het vertrouwen van de 
klant te winnen en positieve verwachtingen te wekken. Er worden misleidende 
verkoopmethoden gebruikt en leugens verteld, waardoor het vertrouwen van de klant 
wordt beschaamd. Alles is er op gericht de instemming van de klant te verwerven. De 
tweede akte gaat over de fase van de afhandeling: de aanbieder probeert de klant tot 
betaling te laten overgaan. Wanneer de klant niet vrijwillig betaalt, toont de actor zijn 
grimmige gezicht. Door te dreigen met maatregelen probeert hij een betaling af te 
dwingen, terwijl de klant poogt zich uit de klem te bevrijden.  
In dit hoofdstuk wordt het script als uitgangspunt genomen bij de bespreking van de 
modus operandi van de actoren. 
 
De 200 bestudeerde meldingen van het SAF geven een algemeen beeld van hoe de 
malafide actoren te werk gaan. Resultaten van deze dossieranalyse komen in 
paragraaf 2.2 aan de orde. Er wordt stilgestaan bij belangrijke kenmerken van de 
aanbieder, wijze van contactlegging, welke dienst wordt aangeboden en welke 
maatregelen worden genomen als klanten hun betalingsverplichting niet nakomen.  
Om het script van de malafide actoren te ontrafelen, wordt in dit hoofdstuk stilgestaan 
bij de handelwijze van veelvoorkomende verschijningsvormen van acquisitiefraude. 
Daartoe hebben wij een drietal casestudies verricht, waarbij gebruik is gemaakt van 
documentatie van het SAF en van gerechtelijke uitspraken. 
De eerste casus wordt beschreven in paragraaf 2.3 en heeft betrekking op het plaatsen 
van een advertentie in een fysieke printuitgave (advertentiefraude). Daarna wordt in 
casus 2 stilgestaan bij het plaatsen van een vermelding op internet (paragraaf 2.4). 
Naast deze twee vormen van acquisitiefraude, waarbij een op het bedrijf gerichte 
benadering wordt gebruikt, wordt in de derde casus stilgestaan bij de handelwijze van 
de verzending van spooknota’s, een massale aanpak (paragraaf 2.5).  
 
 
2.2 Meldingen van acquisitiefraude: modus operandi en actoren 
 
De dossieranalyse geeft concrete informatie over hoe en door wie ondernemers zijn 
benaderd met een ‘gunstig’ aanbod. Voordat wordt ingegaan op de modus operandi 
van de aanbieder, zal eerst worden gekeken naar de malafide aanbieder zelf. De 
dossiers (N=200) geven een beeld van bedrijven die veel klachten tegen zich krijgen 
en van het kantooradres van de actoren. Ondernemers die melding maken van 
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acquisitiefraude geven daarnaast aan hoe ze zijn benaderd en welk product of dienst 
hen werd aangeboden. Het leggen van contact en het overreden van de klant zijn 
handelingen die vallen binnen de eerste akte van het script. Degenen die hebben 
ingestemd met het aanbod, geven bovendien aan welke middelen de malafide 
aanbieder gebruikt om hen te doen betalen, de tweede akte van het script. 
 
 Malafide aanbieders 
 
Hoe meer klachten een aanbieder tegen zich krijgt, hoe meer getwijfeld kan worden 
aan zijn integriteit. Meldingen kunnen meestal worden gezien als een bevestiging van 
het vermoeden dat niet alleen die ene ondernemer onoplettend heeft gehandeld, maar 
dat het komt door de misleidende handelwijze van de aanbieder.11 De 200 
bestudeerde meldingen waren gericht tegen 72 verschillende actoren. Drie aanbieders 
nemen zelfs 25% van de meldingen voor hun rekening. Ze hanteren elk een andere 
werkwijze: het bedrijf met de meeste meldingen (N=20) verstuurt bijvoorbeeld 
massaal spooknota’s;12 het tweede bedrijf biedt vermeldingen aan op Internet (N=16) 
en de malafide onderneming die de derde plaats inneemt (N= 14), afkomstig uit 
Spanje, misleidt ondernemers met een boodschap per post dat hun domeinnaam 
geupdated of geactualiseerd moet worden in een register.  
Het komt vaker voor dat internationale bedrijven actief zijn op de Nederlandse markt, 
het zijn de zgn. “international scale directory companies” waar het Europese 
handelsverkeer problemen van ondervindt, zo laten Alleweldt et al. (2008) zien in hun 
onderzoek.13 Het kan ook zijn dat deze bedrijven een Nederlandse 
dochteronderneming hebben, die zich ontfermt over de ‘eigen’ markt. 21% van de 
dossiers heeft betrekking op tien buitenlandse daderbedrijven. De bedrijven zijn 
afkomstig uit Engeland (N=4), Spanje, Zwitserland, Denemarken en Zweden.  
 

Geografische concentratie malafide activiteiten 
  
Veel van de 62 Nederlandse actoren bevinden zich opvallend genoeg in het Noorden 
van het land: ongeveer de helft van de malafide bedrijven komt er vandaan (N=33).14 
Daarnaast komen relatief veel bedrijven voor in Noord-Holland (N=14). Toch hoeft 
dit niet te betekenen dat de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd vanaf het 
opgegeven kantooradres bij de Kamer van Koophandel. Het zou vaak voorkomen, dat 
als kantooradres een privéadres van een familielid of een andere bekende wordt 
opgegeven.15 Bovendien verplaatsen de actoren zich met regelmaat en zijn er bij het 
SAF zelfs meerdere adressen bekend. Tijdens de dossieranalyse is gekeken naar het 
bedrijfsadres van de aanbieder, daaruit kwam een andere methode naar voren 

                                                 
11 Het SAF krijgt jaarlijks zo’n 3000 meldingen binnen over 200-250 malafide bedrijven (zie tabel 3 in 
hoofdstuk 3). 
12 Zoals eerder aangegeven: een melding bij het SAF wil overigens niet zeggen dat een melder ook 
daadwerkelijk heeft ingestemd met het aanbod. Ondernemers kunnen bij het SAF ook een 
klachtenformulier invullen wanneer ze het aanbod hebben geweigerd, maar anderen willen 
waarschuwen voor de misleiding. Dit zou volgens het SAF met name bij spooknota’s het geval zijn. 
13 Het is bijvoorbeeld voor de Nederlandse slachtoffers des te moeilijker om tegen een ongewild 
contract te ageren, omdat de afstand en onbereikbaarheid van de dader groter is/lijkt wanneer wordt 
vermeld dat bijvoorbeeld het Spaanse recht van toepassing is op het contract. 
14 Het gaat om 33 van de 62 Nederlandse bedrijven. Er komen 17 bedrijven uit Groningen. In Drenthe 
en Overijssel zijn er beide 6 gevestigd, en 4 in Friesland.  
15 Dit blijkt onder meer uit gerechtelijke uitspraken, zoals Gerechtshof Amsterdam, LJN: BD4795, 
106.002.102/01 (19 juni 2008). 
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waardoor de malafide actor voor klanten ongrijpbaar blijft: ten minste 10 bedrijven 
maken gebruik van een virtueel kantoor. De actor heeft dan zijn ‘virtuele’ 
kantooradres in bijvoorbeeld Amsterdam, maar binnenkomende post en telefoontjes 
op dat adres worden automatisch doorgestuurd naar de daadwerkelijke kantoorruimte 
in Groningen. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan. 
Deze concentratie van malafide aanbieders in het Noorden van het land zou al langer 
bestaan, zo blijkt uit oudere politiegegevens over acquisitiefraude.16 Het laat zien dat 
er tussen januari 2000 tot oktober 2001 tegen 138 bureaus meer dan 5 klachten zijn 
binnengekomen, het ging om zo’n 80% van het totaal aantal meldingen in die periode. 
De politie is toen nagegaan of het opgegeven kantooradres in het handelsregister ook 
daadwerkelijk klopte. 16 bedrijven (10%) stonden ingeschreven in de Randstad 
(Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) of Overijssel, terwijl ze daadwerkelijk 
vanuit Drenthe of Groningen opereerden. In werkelijkheid bleek 71% van de 138 
bedrijven te zijn gevestigd in Noord-Nederland. 
 
Hoe het komt dat de daders opvallend vaak werken vanuit Groningen, bestaat geen 
sluitende verklaring. Volgens een respondent (Respondent 15) zou het zijn te 
herleiden tot de activiteiten van een tweetal broers, die zich in de jaren tachtig bezig 
hielden met misleidende acquisitie. De malafide ondernemers die nu actief zijn, 
zouden bij hen hebben gewerkt en later voor zichzelf zijn begonnen.  
Deze “besmetting” van malafide acquisitiepraktijken tussen de actoren wordt ook 
bevestigd door rechtbank Groningen,17 door welke instantie een 
advertentieacquisiteur werd veroordeeld. De acquisiteur leidde niet alleen 
advertentieverkopers op, maar hij stimuleerde hen ook eigen bedrijven op te richten 
om hun werkzaamheden uit te oefenen, zo bleek uit het vonnis. Ook hiervoor werden 
nieuwe verkoopmedewerkers ‘opgeleid’ en begeleid. De organisatiestructuur, het 
netwerk van malafide bedrijven, is kenmerkend voor de handelwijze van de actoren. 
Voor klanten is het daardoor bovendien vaak onduidelijk met welk bedrijf ze te 
maken hebben.18

Het biedt tevens een verklaring voor de samenwerkingsverbanden tussen de bedrijven, 
zoals die door het SAF worden vermoed. Door het vergelijken van gegevens van de 
KvK, SIDN,19 het soort uitgave, de opmaak van contracten/nota’s en gebruikte 
incassobureaus probeert het SAF verbanden te leggen tussen de spelers.  
Op basis van het dossieronderzoek komen eveneens deze (vermoedelijke) banden20 
tussen de malafide bedrijven naar voren. Een voorbeeld: Uit de Kamer van 
Koophandel gegevens blijkt moederbedrijf X de bedrijven A, B en C te beheren; alle 
drie de aanbieders zijn bekend bij het SAF. Daarnaast hebben de documenten van 
bedrijf D dezelfde layout als van A en hebben ze hetzelfde rekeningnummer. Ook 
                                                 
16 De Stichting Eerlijk Zaken Doen, voorganger van het SAF, en het fraudeteam van de politie in 
Noord-Nederland hebben in het verleden samen meldingen verzameld, waarvan een overzicht wordt 
gegeven (de periode januari 2000 tot oktober 2001). De gegevens zijn afkomstig uit een intern 
document van de politie “Acquisitiefraude stand van zaken” (Kok, 2002). 
17 Rechtbank Groningen, parketnummer 18/996503-05 (7 juni 2005). 
18 Het Gerechtshof Amsterdam stelde zelfs in een civiele procedure aangespannen tegen een malafide 
aanbieder: “Allereerst is er sprake van een organisatiestructuur waarvoor geen logische verklaring is 
te vinden, anders dan dat deze bedoeld is om potentiële klanten in het ongewisse te houden over de 
(achterliggende) identiteit van de verschillende advertentiebedrijven” (LJN: BD4795, 19 juni 2008). 
19 SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is verantwoordelijk voor de uitgifte en 
registratie van de .nl domeinnamen (www.sidn.nl). 
20 De bankrekening van de malafide actor vormt eveneens een goede bron voor het in kaart brengen van 
het netwerk van de aanbieder; wie zijn de zakenpartners dan wel zusterbedrijven? Wie krijgen er salaris 
uitbetaald?  
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blijkt een andere malafide actor (E) dezelfde adresgegevens te hebben als A/B/C. 
Voorts blijkt een belangrijk contactpersoon (van bedrijf B) ook betrokken te zijn bij 
de handelsactiviteiten van bedrijf (F). De misleidende handelspraktijken van de 
afzonderlijke bedrijven staan dus niet op zichzelf. 
 

Benaderingswijze 
 
Bij de benadering van klanten kan het onderscheid worden gemaakt tussen een 
massale en een op de individuele organisatie gerichte aanpak. Met de massale 
benadering doelen we met name op de spooknota: de actor verzendt massaal een op 
een factuur lijkende aanbieding en wacht wie er toehapt. Daarnaast kan worden 
gedacht aan de grootschalige verzending voor aanbiedingen ten aanzien van een 
‘gratis registratie’ in een (internationale) bedrijvengids. Steeds staat er in de kleine 
letters aangegeven dat het slechts gaat om een aanbod. Er is sprake van een op het 
bedrijf gerichte benadering wanneer de melder persoonlijk contact heeft met de actor, 
zoals bij telefonische verkoop. In 71% van de bestudeerde gevallen (N=142) is 
hiervan sprake. De massale benadering komt in 26% van de gevallen voor (voor N=5 
is de benaderingswijze onbekend). Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat 
het SAF niet consequent de meldingen van spooknota’s registreert. Door de 
grootschalige aanpak krijgt ze hiervan – vanzelfsprekend – met vlagen veel meldingen 
binnen, maar deze zijn vooral van ondernemers die de truc doorzien en enkel willen 
waarschuwen.  
 
Via welk medium worden de klanten benaderd? Van bedrijven die persoonlijk zijn 
benaderd wordt er in 87% van de gevallen (N=128) telefonisch contact gezocht door 
de malafide aanbieder en een “gunstig aanbod” gedaan. Dit valt ook af te lezen uit 
tabel 1, waarin is gekeken op welke wijze en via welk medium de potentiële klanten 
zijn benaderd. 
 
Tabel 1: Benaderingswijze 
 Benaderingswijze   
Methode van acquisitie Persoonlijk Massaliteit Totaal 
Telefoon 128 0 128 
Vertegenwoordiger 4 0 4 
Post 3 49 52 
Mail/sms/fax/website 6 4 10 
Onbekend 1 0 1 
  142 53 195 
N onbekend = 5     

 
Sommige ondernemers krijgen een geadresseerde fax toegestuurd (N=6) met het 
verzoek om een “gratis vernieuwing” voor een registratie of “gegevenscontrole” van 
een bedrijfpresentatie. Meestal wordt de klant naar aanleiding van deze fax opgebeld 
en misleid door de mededeling dat hier al mee was ingestemd en nu snel moet worden 
besloten, omdat het een tijdelijk aanbod betreft. Het is dus mogelijk dat actoren 
meerdere communicatiemiddelen inzetten.21  

                                                 
21 In de genoemde gevallen wordt de ondernemers alsnog telefonisch opgebeld en tijdens het 
acquisitiegesprek misleid tot het tekenen van een document. Omdat de melder in de bestudeerde 
dossiers aangeeft dat de fax de wijze is waarop ze zijn benaderd, hebben wij deze verklaring 
overgenomen.  
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Misleiding vindt niet alleen plaats op afstand. Bij 7 melders kwam een 
vertegenwoordiger22 langs om hen een ingewikkelde telefonische informatiedienst 
aan te bieden. De ondernemer zou via een centrale computer informatie kunnen sturen 
naar potentiële klanten, waarvoor de klanten een duur 0900-nummer moeten bellen. 
Het gaat hier meestal om een 1-jarig proefcontract, dat automatisch wordt omgezet in 
een veel duurder 3-jarig contract, dit laatste staat alleen vermeld in de voorwaarden. 
De vertegenwoordigers zijn in de meeste gevallen erg succesvol; 6 van de 7 klanten 
uit de bestudeerde dossiers hebben toegezegd. Dit zou volgens hen komen omdat de 
verkopers uitermate vriendelijk en behulpzaam overkomen.  
 
Van 53 gevallen waarin een massale opzet werd gebruikt om ondernemers te 
benaderen, werd in 3 gevallen de e-mail ingezet als middel. Dit is een vrij nieuwe 
methode. In deze mail staat dat de ondernemer alleen hoeft door te klikken op de link 
wil hij gebruikmaken van een aanbod dat “helemaal gratis en vrijblijvend is”. Er 
wordt bovendien vermeld dat er geen addertjes onder het gras zitten. Via eenmaal 
doorklikken gaat de melder – vaak zonder dat hij het weet – een contract aan. Het 
eerste jaar is inderdaad gratis, maar daarna ontvangt de ondernemer een factuur voor 
de automatische verlenging waar wel voor betaald moet worden. Op de nota wordt 
verwezen naar de algemene voorwaarden.  
 
 Aangeboden dienst of product 
 
De misleidende praktijken van de aanbieders zijn gericht op het laten tekenen van een 
document dat kan doorgaan voor een rechtsgeldige overeenkomst. Onder het mom 
van een “gegevenscontrole” wordt er een fax(offerte) gestuurd, en bij spooknota’s 
wordt juist de suggestie gewekt dat de klant een betalingsverplichting heeft, terwijl de 
nepfactuur slechts een aanbod is. De misleidende praktijken kunnen voorkomen bij 
het aanbieden van diverse diensten en producten.  

Figuur 1:  Wat wordt er aangeboden?

Vermelding 
internetsite /cd-rom 

43,5%

Domeinnaamfraude 
11,0%

Spooknota 13,0%

Anders 5,5%
Onbekend 2,0%

Vermelding uitgave 
25,0%

                                                 
22 Drie van hen werden eerst opgebeld, om toestemming te vragen voor de komst van de 
vertegenwoordiger. Om die reden staat in de tabel N=4. 
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Wat er ook wordt aangeboden aan de klant, de tegenprestatie is of waardeloos en/of 
ligt ver boven de marktconforme prijs. 137 dossiers (68,5%) hebben betrekking op het 
plaatsen van een vermelding of advertentie, waarbij het meestal gaat om een 
vermelding op een internetsite (43,5%) (zie ook figuur 1). Op deze websites staat een 
adressendatabase waarin de consument allerlei bedrijven kan opzoeken op naam, 
adres of trefwoord, net zoals websites van de Telefoongids of Gouden Gids. De 
betreffende internetgidsen zijn echter onbekend bij het grote publiek, waardoor de 
ondernemer weinig klanten bereikt met zijn bedrijfspresentatie.  
Ook wanneer ondernemers een vermelding of advertentie plaatsen in fysieke uitgave 
(25%) denken zij gericht te adverteren in een tijdschrift met een duidelijke doelgroep 
of voor een “goed doel”. Zo zegt een malafide bureau kleurgidsen te maken voor 
zieke kinderen wat de bereidheid bij ondernemers om te adverteren vergroot. In 
andere gevallen lijkt het tijdschrift gericht te zijn op bijvoorbeeld brandpreventie, 
milieuzorg of gezondheidszorg, maar bereikt het gezien de beperkte oplage (ca 500 
exemplaren, zie case 1) nooit zijn doelgroep.  
 
Van domeinnaamfraude werd in 11% van de bestudeerde dossiers melding gedaan. 
Bij deze verschijningsvorm23 wordt de ondernemer gebeld met de mededeling dat een 
ander bedrijf – genoemd wordt een concurrent, of zelfs pornosite – dezelfde 
domeinnaam wil kopen als die van de klant, maar dan met een andere extensie. De 
aanbieder doet zich voor als een officieel registratiekantoor en wil de ondernemer de 
mogelijkheid bieden om deze extensie te reserveren, maar dan moet hij wel direct 
beslissen. Het verkoopverhaal is echter gelogen – een dergelijk registratiekantoor 
bestaat niet – bovendien ligt het bedrag voor de reservering van de domeinnaam ver 
boven de marktconforme prijs.  
 
Acquisitiefraude kan ook betrekking hebben op producten die achteraf waardeloos 
blijken te zijn. Door de verkooppraatjes van de aanbieder worden de klanten om de 
tuin geleid. De producten brengen bijvoorbeeld veel meer kosten met zich mee, 
bereiken de beloofde doelgroep niet en/of belangrijke algemene voorwaarden worden 
verzwegen of niet nagekomen. Een voorbeeld hiervan is het eerder genoemde 0900-
nummer waarvoor potentiële klanten moesten betalen. 
  
Bij de spooknota (13%) zit de misleiding vooral in het verwarringsgevaar waar de 
malafide aanbieder met zijn massale mailing op inspeelt (zie ook case 3). Het is enkel 
bijzaak welk product of dienst de actor eigenlijk aanbiedt, want hij is nimmer van plan 
deze tegenprestatie te leveren. Een voorbeeld hiervan is de spookfactuur van de Biz 
Telefoongids24 waarbij de aanbieder de klant probeert te misleiden met een 
professioneel opgemaakte (nep)nota. Bovendien staan op een aangehechte acceptgiro 
de gegevens van de klant al voorgedrukt, waardoor de suggestie wordt gewekt dat hij 
reeds een betalingsverplichting heeft, terwijl het slechts om een aanbod gaat. 

                                                 
23 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de misleidende handelwijze van domeinnaamfraude Box 
F, paragraaf 4.3.  
24 De Reclame Code Commissie heeft zowel in 2006 als in 2008 geoordeeld dat het voor klanten niet 
dan wel onvoldoende duidelijk is dat het ‘aanbod’ van Biz Telefoongids (ofwel: de spooknota) een 
reclame-uiting betreft, en dat deze misleidend is (RCC 18 maart 2008, dossiernummer 08-005; 
Reclame Code Commissie 14 februari 2006, dossiernummer 05-0587). 
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Akte 2: Doen betalen 
 
Eenmaal ingestemd met het aanbod – schriftelijk dan wel mondeling – volgt de 
tweede akte: het afdwingen van de betaling. Tabel 2 geeft inzicht in de maatregelen 
die malafide actoren nemen om hun klanten te bewegen de factuur te betalen.  

Tabel 2: Maatregelen malafide actoren 
Geen   

 

 

 incassobureau 
Dreiging inzet 
incassobureau 

Inzet  
incassobureau 

 
Totaal 

Geen contract aangegaan 70 0 0 70 
Reactie indien contract aangegaan:         

- briefwisseling met actor 14 5 16 35 
- juridische briefwisseling 3 0 2 5 
- betalingsherinnering 11 4 6 21 
- civiele procedure 1 0 0 1 
- anders 5 1 4 10 

 104 10 28 142 
N onbekend = 58         

Van de melders zegt 35% (N=70) nergens mee te hebben ingestemd en daarna ook 
geen contact meer te hebben gehad met de aanbieder. Hoewel het uit 58 dossiers niet 
mogelijk was om af te leiden of en welke middelen de aanbieder heeft ingezet om de 
ondernemer te laten betalen (missings), bieden de overige dossiers genoeg informatie 
over de genomen maatregelen.  
 
De 72 melders die ongewild of onbewust een contract zijn aangegaan, weigeren 
aanvankelijk aan hun betalingsverplichting te voldoen gezien de oneerlijke of 
misleidende manier waarop het contract tot stand is gekomen. Dit wordt 
vanzelfsprekend door de malafide aanbieder ontkend. De actor doet er vervolgens 
alles aan om de ondernemer zijn betalingsverplichting te laten nakomen. Er worden 
betalingsherinneringen verstuurd waarin de klant wordt gewezen op een openstaande 
schuld (N=21). In de meeste gevallen komt er een briefwisseling op gang (N=40), 
waarin de gedupeerde de totstandkoming van het contract aanvecht. De actor probeert 
hem vervolgens te overtuigen van de legitimiteit van de overeenkomst en van zijn 
correcte handelwijze. In 5 gevallen heeft de ondernemer de hulp van een advocaat 
ingeroepen voor de correspondentie. Bovendien biedt het SAF juridische hulp aan 
gedupeerde ondernemers, bijvoorbeeld door het aanreiken van voorbeeldbrieven. Dit 
heeft ze in ten minste 11 van de bestudeerde gevallen gedaan.  
Om verdere conflicten te voorkomen en toch geld te verdienen, doen de malafide 
bedrijven vaak in de briefwisseling een schikkingsvoorstel. Dit kan inhouden dat het 
slachtoffer in plaats van 3 jaar maar 1 jaar vastzit aan het contract. De actor heeft in 
18 dossiers een schikking proberen te treffen, maar geen van de gedupeerde 
ondernemers is hier op ingegaan. 
 
In de briefwisseling wordt vaak al gedreigd met maatregelen die worden genomen als 
de klant volhardt in het niet betalen. De aanbieder zal dan een incassobureau 
inschakelen en er kan een civielrechtelijke procedure worden gestart, waarbij de 
kosten naar aanleiding van het “veroordelend vonnis” voor rekening van de 
ondernemer zullen komen. Dat het niet alleen bij dreigen blijft, blijkt uit de 28 
meldingen waarin de actor een incassobureau in de arm heeft genomen. De bureaus 
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nemen vaak de correspondentie en het versturen van de aanmaningen voor hun 
rekening, zo blijkt ook uit tabel 2.  
Het inschakelen van een incassobureau komt afschrikwekkend over op de 
ondernemer, maar deze bureaus zijn vermoedelijk gelieerd aan het malafide bedrijfje, 
zo blijkt uit gegevens van het SAF. Dat het geen professionele bureaus zijn, is vaak op 
te maken uit de correspondentie van de incassobureaus. Op de brieven prijken 
regelmatig nagemaakte logo’s en er komen knullige zinsconstructies en spellingfouten 
in voor. Zo staat in een toegestuurde brief aan een melder:  
 
“Ik verzoek U en voorzoveel nodig sommeer ik U voormeld bedrag ad [bedrag] 
binnen 14 dagen op mijn/onze rekening over te maken, bij gebreke waarvan wij 
opdracht hebben rechtsmaatregelen te nemen”. 

 
In het dossieronderzoek komt slechts één keer voor dat het slachtoffer door het bedrijf 
voor de rechter is gedaagd. De betreffende ondernemer is toen veroordeeld, maar 
heeft daarna hoger beroep aangetekend.  
Ons jurisprudentieonderzoek (zie hoofdstuk 5) laat zien dat aanbieders wel vaker 
civiele procedures starten. Het is dan aan de klant om te bewijzen dat hij door de 
malafide aanbieder is misleid. 
 
 
2.3  Case 1: Adverteren in fysieke printuitgaven 
 
De handelwijze van de daderonderneming(en) uit case 1 kan worden gezien als de 
‘oervorm’ van acquisitiefraude.25 Misleiding bij het werven van nieuwe klanten voor 
advertenties in fysieke printuitgaven waarbij de tegenprestatie waardeloos is, vindt al 
heel lang plaats. Het gaat om vermeldingen in (adres)gidsen, vaktijdschriften of goede 
doelen blaadjes, maar ook meer specifiek om het plaatsen van personeelsadvertenties. 
Ondernemers willen met het adverteren een gerichte doelgroep bereiken, waar de 
acquisitiebureaus met hun ‘periodieken’ op inspelen. Naast de misleidende 
verkooptechnieken van de aanbieders kan ook de kwaliteit van de tegenprestatie 
worden aangevochten; de advertentieblaadjes bereiken hun doelgroep niet door een 
zeer geringe oplage, ca. 500 exemplaren, of worden soms niet eens verspreid. Het is 
voor de ondernemers commercieel niet interessant om een dergelijk contract met een 
aanbieder aan te gaan, want de blaadjes hebben geen reële publiciteitswaarde.26  
Op basis van gerechtelijke uitspraken,27 documentatie en verklaringen van het SAF 
zal in deze paragraaf een casusbeschrijving worden gegeven.28 In één van de civiele 
procedures tegen het malafide bedrijf dat in deze casus centraal staat, zijn getuigen 
gehoord. Gedupeerden en ex-medewerkers hebben toen bruikbare verklaringen 
afgelegd over de werkwijze van de betrokken aanbieder, waaraan zal worden 
gerefereerd. De casusbeschrijving vindt plaats aan de hand van de twee aktes van het 
script.  

                                                 
25 www.fraudemeldpunt.nl 
26 Zo concludeerde ook Rechtbank Groningen, LJN: BD3924 (18 juni 2008) 
27 Gerechtshof Amsterdam, LJN: BD4795 (19 juni 2008); Rechtbank Groningen, zaaknummer 78946 / 
HA ZA 05-382 (21 maart 2007), waarvan hoger beroep: Gerechtshof Leeuwarden, rolnummer: 
107.001.796/01 (28 oktober 2008). 
28 De bedrijven uit de casusbeschrijving zijn onlangs failliet gegaan, daarom wordt in verleden tijd 
geschreven.  
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In deze case wordt de handelwijze beschreven van vijf malafide bedrijven die zich 
bezig houden met advertentieverkoop. De bedrijven (B, C, D, E, en F) worden geleid 
door meneer A, die enig aandeelhouder is van een holding (bedrijf A). Zijn 
advertentiebureaus exploiteren elk diverse tijdschriften voor het bedrijfsleven 
waarvoor adverteerders worden geworven. De titels van de tijdschriften wekken 
vertrouwen, doordat ze lijken op die van officiële uitgaven of professioneel klinken, 
maar ze zijn tegelijkertijd nietszeggend over de inhoud. Voorbeelden van in het 
verleden gepubliceerde tijdschriften zijn ‘Ondernemers Journaal’, ‘Handelsvisie’, 
‘Banenvisie’ en ‘Economische Magazine’.  
 

Akte 1: Verwerven van instemming 
 
De bedrijven van A werkten op dezelfde wijze. Het acquisitiebedrijf belde naar de 
klant met de vraag wie er binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor het plaatsen van 
advertenties, omdat er nog een fax zou liggen ter bevestiging. Hierdoor kreeg de 
acquisiteur de beschikking over contactgegevens van het bedrijf (naam, telefoon, fax).  
Enige tijd later werd deze verantwoordelijke van het bedrijf opgebeld. Tijdens het 
gesprek werd er gesuggereerd dat er al eerder contact zou zijn geweest en er toen 
mondeling afspraken waren gemaakt over een te plaatsen advertentie. Nu ligt er enkel 
nog een opdrachtbevestiging die “slechts als formaliteit” moet worden ondertekend, 
en/of een advertentie die nog gecontroleerd moet worden voordat deze geplaatst 
wordt. In de meeste gevallen zou er eerst een opdrachtbevestiging en een advertentie 
per fax zijn verstuurd, waarna er achteraan werd gebeld, zo blijkt uit de verklaringen 
van ex-medewerkers. 
De klant had echter nooit een advertentietekst aan het bureau van A afgeleverd. Om 
hun verhaal kracht bij te zetten verzamelden de medewerkers van A van tevoren 
bedrijfsadvertenties uit bestaande tijdschriften of kranten, of bij concurrerende 
(malafide) uitgevers, die vervolgens werden gekopieerd of nagemaakt. Hierdoor werd 
de klant opzettelijk in verwarring gebracht, want: “blijkbaar heb ik die advertentie 
toch eerder aan hun gegeven”. Een gedupeerde gaf tijdens de civiele procedure aan, 
dat A hem dit tijdens een verkoopgesprek zelfs tegenwierp: natuurlijk zou de klant al 
hebben toegezegd! Hoe was hij anders aan zijn advertentie zijn gekomen? Door deze 
misleidende beweringen bracht A ‘zijn’ klanten aan het twijfelen.  
Om de klanten sneller te laten ondertekenen zouden er volgens de ex-medewerkers 
bewust foutjes in de advertentie worden gezet. De ondernemer was hierdoor eerder 
geneigd deze gedachteloos te verbeteren en ondertekend terug te sturen. 
 
Bij aanvang van een gesprek noemde eigenaar A nooit zijn eigen naam; hij gebruikte 
enkel gefingeerde namen of hij zou zijn naam soms niet eens noemen, zo verklaarden 
ex-medewerkers. Door de snelheid van het gesprek was het voor klanten vaak niet 
duidelijk waar het nu precies over ging. Volgens de oud-werknemers was A er goed in 
om mensen te overreden totdat ze tekenden. Hoewel de klanten niet altijd overtuigd 
waren van de gemaakte afspraken, werden ze onder druk gezet en overgehaald een 
handtekening te plaatsen. Er zou namelijk een “deadline zijn bij de drukker”, 
waardoor de klant snel moest beslissen. Of hij beweerde zelfs al kosten te hebben 
gemaakt bij de drukker. Als de klant weigerde te ondertekenen, dan zouden er stappen 
worden ondernomen en kreeg hij de rekening alsnog gepresenteerd. Door deze 
dreigementen gingen sommige klanten toch overstag, zo blijkt uit verklaringen van 
ex-medewerkers en gedupeerden.  
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Gedupeerde klanten hebben aangegeven dat zij meestal werden benaderd op een druk 
tijdstip of in een drukke periode in het jaar, waardoor ze veel aan hun hoofd hadden. 
Daardoor gingen ze eerder twijfelen of ze al dan niet eerder toestemming hadden 
gegeven voor de advertentieplaatsing. Volgens SAF is dit een veelgebruikte 
werkwijze, want door onverwacht en op een ongelukkig moment te bellen zijn klanten 
minder alert. 
 
Medewerkers kregen voor het voeren van acquisitiegesprekken een schriftelijke 
instructie waarin stond dat ze moesten beweren dat eerder contact was geweest met de 
klant. Zo verklaarde een oud-medewerker dat zijn verkoopverhaal bij het aanbieden 
van een regelvermelding in een adresgids de volgende strekking moest hebben:  
 
Als ik belde dan zei ik dat ik een jaar daarvoor contact met het bedrijf had gehad (wat 
dus niet waar was), dat een grote advertentie toen vanwege de kosten niet aan de orde 
was en of ik ervan uit mocht gaan dat ze weer met een normale regelvermelding 
zouden volstaan. (…) Die gegevens zijn in principe overal vandaan te halen. De 
meeste mensen dachten, als ik ze belde: als het zo eerder is gegaan dan zal het wel 
goed zijn. Na het telefoongesprek stuurde ik dan een opdrachtbevestiging per fax. Als 
die fax niet ondertekend retour kwam belde ik om te vragen om alsnog te 
ondertekenen. (Gerechtshof Amsterdam, LJN: BD4795, 19 juni 2008) 
 
Deze vasthoudendheid van het advertentiebureau werd tijdens de civiele procedure 
ook bevestigd door gedupeerde ondernemers; zij werden steeds teruggebeld, totdat ze 
zich zodanig onder druk gezet voelden dat ze hun handtekening plaatsten onder de 
faxofferte.  
 
De medewerkers moesten bellen namens verschillende bedrijfjes van A, waarbij ze 
gefingeerde namen gebruikten. Klanten die al waren benaderd door bedrijf B werden 
vervolgens ook gebeld namens bedrijf C, D, E en/of F. Als blijk van de ‘bestaande’ 
zakelijke relatie werd gerefereerd aan uitspraken die de ondernemers in de eerdere 
verkoopgesprekken hadden gedaan. Hierdoor raakte de gedupeerde ondernemer in 
verwarring, en werd vervolgens opnieuw gedupeerd:29

 
Ik herinner mij dat in de telefoongesprekken werd gerefereerd aan dingen die ik 
inderdaad had gezegd, maar die ik niet had gezegd tegen de persoon die mij op dat 
moment belde. Ik wist dat echter niet meer zeker waardoor ik nog meer begon te 
twijfelen.(…) er werd gerefereerd aan opdrachten die ik al zou hebben verstrekt. 
(Gerechtshof Amsterdam, LJN: BD4795, 19 juni 2008) 

 
Dat de vijf advertentiebureaus onderdeel uitmaakten van dezelfde organisatie, was 
voor de klanten niet duidelijk. De rechter oordeelde zelfs dat deze organisatiestructuur 
louter was opgezet om de klanten “in het ongewisse te houden over de 
(achterliggende) identiteit van de verschillende advertentiebedrijven.”30 De bedrijven 
leken namelijk op het eerste gezicht verspreid over heel Nederland te zitten, met 
nevenvestigingen elders, maar de werkzaamheden werden vanuit dezelfde stad in het 

                                                 
29 In Box D (paragraaf 3.3) wordt een inkijkje gegeven in de debiteurenadministratie van A. Hieruit 
blijkt eveneens dat veel organisaties vaker zijn benaderd door de A’s bedrijven en daardoor bij 
meerdere bureaus openstaande schulden hebben. 
30 Gerechtshof Amsterdam, LJN: BD4795 (19 juni 2008). 

 30  



Noorden van het land uitgevoerd. Als bedrijfspand werden woonadressen van 
familieleden opgegeven.  
 
 Akte 2: Doen betalen  
 
Door het sluiten van de overeenkomst heeft de klant een betalingsverplichting en de 
verkoper een prestatieverplichting. Klanten die niet uit zichzelf betaalden, werden 
door A onder druk gezet. Er werden betalingsherinneringen verstuurd voor de 
geplaatste advertentie(s) en er werd herhaaldelijk opgebeld door de 
debiteurenadministratie. Een ex-medewerker verklaarde:  
 
“Ik moest daarbij andere namen gebruiken en telkens mijn stem verdraaien. Een 
aantal debiteuren had namelijk schulden bij verschillende bedrijven van [naam 
aanbieder]. Het was de bedoeling dat mijn stem uiteindelijk, als dat nodig was, 
dreigend klonk. Ik heb mensen aan de telefoon gehad die in tranen waren, van wie 
bijvoorbeeld een echtgenoot een baan erbij had genomen om alle schulden te betalen 
en dan moest ik ze ook nog eens om bedragen vragen.” (Gerechtshof Amsterdam, 
LJN: BD4795, 19 juni 2008) 
 
Eén van de gedupeerden gaf aan dat hij “tientallen malen per week” werd gebeld met 
de vraag waar de betalingen bleven. Hierdoor voelde hij zich zo onder druk gezet, dat 
hij overging tot betaling. 
 
Met de klanten werd bij het sluiten van de overeenkomst nooit gesproken over de 
oplage, de prijs of het verspreidingsgebied, zo blijkt uit de gerechtelijke uitspraken. 
Voor ons onderzoek hebben we tijdschriften bestudeerd die door A zijn uitgegeven. 
Bij de oplage- en verspreidingsgegevens uit het colofon staat vaag beschreven wie de 
doelgroep is (“het hoger kader voor het MKB”) en de frequentie van de uitgave (bijv. 
“driemaal per jaar”). Dergelijke tijdschriften worden volgens het SAF niet periodiek 
uitgebracht, maar worden pas gedrukt als er genoeg adverteerders zijn.31  
Om geen verdere argwaan te wekken, kregen de klanten van A na plaatsing van een 
advertentie in één van zijn tijdschriften een bewijsexemplaar opgestuurd. Op die 
manier leken de malafide bedrijven toch aan hun prestatieverplichting te voldoen. 
Maar uit een getuigenverklaring is gebleken dat er van elke uitgave slechts 250-500 
exemplaren werden gedrukt die alleen aan de adverteerders werden gezonden. 
Bovendien zou zo’n beperkte oplage zijn om geld te besparen én om te voorkomen 
dat er geen (malafide) concurrenten zouden gaan azen op de (gedupeerde) 
adverteerders, want: degenen die bij A hebben geadverteerd, zijn blijkbaar makkelijk 
over te halen.  
De tijdschriften die A uitgaf verschilden nauwelijks qua invulling en opzet van elkaar; 
geen van de uitgaven had een duidelijk profiel of dito doelgroep, zo constateerde de 
rechter.32 De tijdschriften bestonden uit ca. 25 pagina’s, waarvan de helft bestond uit 
advertenties. De overige pagina’s werden opgevuld met algemene ‘redactionele’ 
artikelen. Deze artikelen blijken letterlijk afkomstig te zijn van (websites van) andere 
organisaties, zo blijkt tevens uit onze bestudering van de tijdschriften.33 De 

                                                 
31 Dit vermoeden wordt ook uitgesproken door Rechtbank Groningen in een vergelijkbare zaak als de 
onderhavige casus (LJN: BD3924, 11 juni 2008). 
32 Gerechtshof Amsterdam, LJN: BD4795 (19 juni 2008) 
33 Uit een uitspraak van de rechtbank Groningen wordt het gebruik van plagiaatartikelen eveneens 
vermoed: “Bedoelde teksten wekken bij de rechtbank de indruk dat zij zijn overgenomen (gekopieerd) 
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plagiaatartikelen informeren de lezer over bijvoorbeeld een nieuwe overheidsregeling; 
een luxe auto die binnenkort op de markt komt, of de kwaliteit van platte luidsprekers. 
De onderwerpen zijn niet specifiek gericht op een speciale doelgroep. 
 
 
2.4 Case 2: Vermeldingen in internetgidsen  
 
De actoren uit de tweede casus bieden vermeldingen aan op websites en 
internetgidsen. Bedrijfspresentaties op het Internet zorgen immers voor meer 
bekendheid bij het publiek. Deze internetgidsen cq. -databases zijn te vergelijken met 
de website van de Gouden Gids of de Telefoongids, waarin alle bedrijven staan 
vermeld. Door te zoeken op bedrijfsnaam, plaatsnaam of trefwoord (branche, product 
e.d.) kan op deze websites naar organisaties worden gezocht. De malafide bedrijven 
bieden eenzelfde soort dienst aan als de bekende internetgidsen maar voor een prijs 
die ver boven de marktprijs ligt. Bovendien zijn deze websites meestal onbekend bij 
het grote publiek waardoor ze commercieel minder interessant zijn.  
 
In deze casus staat het bedrijf G centraal, een holdingmaatschappij in opdracht 
waarvan internetgidsen verkocht worden. Volgens SAF werkt het al jaren samen met 
minstens 15 verkoopmaatschappijen, die juridisch gezien niet altijd aan haar gelieerd 
zijn maar wel vermeldingen in zijn internetgidsen verkopen. De meeste relaties 
blijken ook uit de gegevens van de Kamer van Koophandel. Deze ondernemingen 
houden zich overwegend op dezelfde manier bezig met de verkoop van vermeldingen 
in internetgidsen. Ze exploiteren steeds een of meerdere eigen internetgidsen, waarop 
klanten een advertentie kunnen plaatsen of een vermelding kunnen krijgen. Op basis 
van documentatie en interviews bij het SAF zal aan de hand van het script een 
beschrijving worden gegeven van de casus. 
 

Akte 1: Verwerven van instemming  
 
De bedrijfsnaam of de naam van de internetgids van de actor lijkt vaak op die van een 
bekende organisatie, waardoor wordt meegelift op diens betrouwbare naam en 
reputatie. Ondernemers die worden benaderd zijn daardoor ook wel in de 
veronderstelling dat ze een overeenkomst afsluiten met deze bekende organisatie, of 
dat er sprake is van een samenwerkingsverband. Deze indruk wordt bewust gecreëerd 
en versterkt door de logo’s van deze bonafide organisaties, die soms worden 
nagemaakt, op de website van de actor te plaatsen. Deze actor plaatst eveneens links 
naar de officiële websites van deze organisaties; het gaat voornamelijk om 
brancheverenigingen en lokale overheden. Hierdoor wordt bij de klant een 
ongerechtvaardigd gevoel van vertrouwen gewekt. 
 
Net als bij de verkoop van advertenties (case 1) volgen de callcenter-medewerkers bij 
het aanbieden van een vermelding een script. Bij de bedrijven van G zouden meer dan 
honderd personen werkzaam zijn. Uit een belscript, dat het SAF in handen heeft, 
blijken de misleidende bewoordingen die door de verkopers worden gebruikt. Bij 
aanvang van het telefoongesprek wordt er gesuggereerd dat er al eerder contact is 
geweest met het bedrijf. De klant zou in het verleden hebben aangegeven dat hij 
alleen voor de (toen nog gratis) standaardvermelding in aanmerking wilde komen, wat 
                                                                                                                                         
uit voorlichtende mededelingen van overheidsinstellingen en organisaties zonder winstoogmerk.” 
(LJN: BD3924, 11 juni 2008) 
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dus niet zo is. Vervolgens vraagt de acquisiteur of de klant een duurdere uitgebreide 
bedrijfspresentatie wil, of dat hij de standaard bedrijfsvermelding voldoende vindt. De 
callcenter medewerker moet volgens het script daarbij de veelvoorkomendheid van 
een dergelijke vermelding benadrukken: “Binnen uw branche is het inderdaad 
gebruikelijker” (…) “…heb ik het idee.” De ondernemer zou “dus prima (kunnen) 
volstaan met een gewone vermelding”. Daarna wordt een reactie van de ondernemer 
afgewacht. Na een positieve respons geeft de medewerker aan dat ze vanwege de 
populariteit van de dienst “de investering hebben kunnen verlagen van 120 naar 100 
euro….”34 In het belscript staat expliciet aangegeven dat de medewerkers na het 
noemen van het bedrag een stilte moeten inlassen, en met de opmerkingen: “Dat is 
toch mooi meegenomen?” of: “Alle kleine beetjes helpen hè?” het enthousiasme bij de 
klant moeten prikkelen. 
Het genoemde bedrag is echter een maandbedrag en het contract heeft in de meeste 
gevallen een looptijd van 36 maanden. De maandbedragen kunnen overigens 
schommelen per bedrijf. Deze belangrijke contractgegevens worden tijdens het 
gesprek onduidelijk genoemd of zelfs achterwege gelaten. Bij de ondernemer wordt 
bewust ingespeeld op de verwachting, dat men het bij dergelijke aanbiedingen 
gewoonlijk heeft over jaarbedragen en het genoemde bedrag een redelijke prijs per 
jaar zou zijn. 
Nadat de klant heeft ingestemd met het aanbod, worden de bedrijfsgegevens 
telefonisch doorgenomen en ter controle worden de gegevens nog gefaxt. “Als u ze 
(de fax red.) dan vanmiddag nog even retourneert met datum/naam/handtekening dan 
gaan wij voor u aan de slag.” De nonchalante houding van de verkoper, die wordt 
voorgeschreven in het belscript, zorgt ervoor dat de klant niet of minder argwanend 
tegenover het aanbod staat.  
 
Door het misleidende verhaal waarmee de klant wordt overrompeld en aangespoord 
om direct te ondertekenen, neemt de ondernemer de fax niet goed door. De strekking 
van het telefoongesprek komt niet overeen met de inhoud van ondertekende offerte. 
Op de toegezonden fax staan de gegevens voor de bedrijfspresentatie al voorgedrukt, 
meestal inclusief het bedrijfslogo, waardoor eveneens de indruk wordt gewekt dat al 
sprake is van een bestaande overeenkomst. Doordat de bedrijfspresentatie prominent 
op de offerte wordt weergeven, staan de belangrijke contractgegevens (prijs, 
contractduur) verdekt en in kleine letters opgesteld, zoals: “kosten p.mnd.”.  
Net als in case 1 worden door de aanbieder opzettelijk kleine foutjes in de 
bedrijfsvermelding geplaatst, zodat de fax eerder verbeterd en ondertekend wordt 
teruggestuurd. Ook hier worden gedupeerde klanten meestal onverwacht gebeld en op 
een onhandig tijdstip of in een ongelukkig tijdvak. 
 
De handtekening van de klant vormt voor de aanbieder hét bewijs voor een 
rechtsgeldige instemming, ook al wilde de klant de (nieuwe) overeenkomst niet 
aangaan. Er worden door de telefonische verkopers van de bedrijven van G ook 
andere misleidende mededelingen gedaan, waardoor het voor de klant onduidelijk is 
dat er een aanbod wordt gedaan en een contract wordt afgesloten.  
Zo wordt in andere gevallen door de aanbieder gesuggereerd dat het enige wat de 
klant zou moeten doen het controleren van de bedrijfsgegevens is, die per fax aan hem 
worden verstuurd. Hij wordt verzocht om die direct te ondertekenen en te retourneren, 

                                                 
34 Vanwege de herleidbaarheid hebben we gekozen voor fictieve bedragen, welke niet ver afwijken van 
de oorspronkelijk genoemde prijzen. 
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want er zou haast bij zitten. Doordat het slechts zou gaan om een “gegevenscontrole” 
realiseert de klant zich niet dat hij door het tekenen vastzit aan een (nieuw) contract. 
Ook als een klant na het horen van het aanbod zijn standaardvermelding wil annuleren 
of ‘uit het bestand’ wil worden gehaald, geeft de verkoper aan dat ook bij annulering 
de fax ondertekend en geretourneerd dient te worden. Door het plaatsen van de 
handtekening wordt daarentegen het tegenovergestelde bereikt: binding aan een nieuw 
contract.  
 
Nadat de aanbieder de faxofferte heeft ontvangen, wordt de ondernemer opnieuw 
gebeld, ditmaal in het kader van een controlegesprek; dit gesprek wordt opgenomen 
door de aanbieder. Vervolgens wordt de ondertekende aanbieding per aangetekende 
brief verstuurd aan de klant, inclusief de algemene voorwaarden. Daarin staat 
aangegeven dat de nieuwe klant binnen acht dagen de overeenkomst kan annuleren. 
Door deze controlehandelingen kan de actor zich later juridisch indekken. 
  
 Akte2: Doen betalen  
 
Pas bij het ontvangen van de factuur, meestal zo’n 3 maanden later, realiseert een 
klant zich dat hij een (duur) contract is aangegaan, dat hij eigenlijk niet had gewild. 
Klanten die weigeren te betalen krijgen te maken met diverse juridische middelen 
waarmee de actor de betalingsverplichting wil afdwingen, zo blijkt uit documentatie 
van het SAF. Als contractpartij heeft G zich juridisch goed ingedekt, want er zijn 
opnames van een controlegesprek en het contract is bovendien per aangetekende brief 
verzonden. Voor de klant is de annuleringsperiode inmiddels al verstreken en het is 
voor hem achteraf moeilijk aan te tonen dat er tijdens het telefoongesprek misleidende 
uitlatingen zijn gedaan.  
Nadat een klant van één van de dochterbedrijven besluit niet te betalen en schriftelijk 
verweer voert om het contract te vernietigen, wordt hij benaderd door een 
medewerker van moederbedrijf G. Er wordt dan geprobeerd te komen tot een 
compromis door de looptijd van het contract te verkorten. Als de klant hier niet mee 
akkoord gaat, volgt een juridische correspondentie waarin wordt gewezen op de 
‘legitieme’ handelwijze van de onderneming en worden door de klant aangevoerde 
standpunten cq. wilsgebreken ontkracht. Ook wordt er al gedreigd met het inzetten 
van een incassobureau. De aanbieder heeft altijd nog een tape met het controlegesprek 
achter de hand als bewijs dat de klant mondeling heeft ingestemd. 
 
Als een klant volhardt in het niet betalen, wordt incassobureau H ingeschakeld. Het 
bureau zou volgens gegevens van het SAF gelieerd zijn aan G. Het incassobureau 
wijst in haar briefwisseling, in handen van de onderzoekers, nogmaals op de 
zorgvuldige handelwijze van de aanbieder: na een “informatief gesprek (…) inzake 
webvertising” volgde een “vrijblijvende offerte”. Na tekening heeft “het 
verificatiegesprek” plaatsgevonden en is een aangetekende brief verzonden met de 
algemene voorwaarden, waarin de mogelijkheid tot annulering stond vermeld.  
Aangezien de klant daar geen gebruik van heeft gemaakt, is voor H de zaak klip-en-
klaar:  
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“Derhalve blijven er 2 mogelijkheden over om deze zaak op te lossen. Of u gaat per 
omgaande over tot betaling van [bedrag] of wij zullen overgaan tot dagvaarden en, 
na veroordelend vonnis, de zaak overdragen ter verdere afwikkeling aan een 
gerechtsdeurwaarder. Uw adres en handelsvorm zijn inmiddels bij de KvK en 
plaatselijke autoriteiten geverifieerd. Zoals reeds eerder aan u kenbaar gemaakt 
zullen de bijkomende kosten van de deurwaarder, kosten kantongerecht, 
advocaatkosten en dergelijke op u worden verhaalt. (…)”  
 
De aangehaalde zinsneden zijn een letterlijke weergave van de brief van het 
incassobureau, waar dus ook slordige taal- en spelfouten insluipen. Op het eerste oog 
komt het taalgebruik in deze ‘juridische brief’ professioneel over, maar H valt in 
herhaling en de dreigende boodschap wordt daardoor duidelijk: de nonchalante 
houding van de verkoper was een val. G toont een grimmig gezicht wanneer er niet 
wordt betaald voor de standaardvermelding.  
In verschillende gevallen is na de strenge brieven van het incassobureau tevens een 
“conceptdagvaarding” verstuurd. Uit het jurisprudentieonderzoek is tevens gebleken 
dat ondernemingen van G (gedupeerde) ondernemers daadwerkelijk voor de rechter 
hebben gedaagd. Deze juridische stappen of enkel de dreiging ervan, kunnen de klant 
zodanig afschrikken, dat hij de facturen als nog betaalt uit angst voor procedures en de 
extra kosten. 
  
Maar voor welke tegenprestatie betalen de klanten van G? De websites die door de 
dochterondernemingen worden geëxploiteerd, zien er op het eerste gezicht 
professioneel uit. Bij nadere bestudering valt echter op dat ze vrij eenvoudig zijn 
opgezet. Het bestand van de adressendatabase ziet er al goed gevuld uit, vermoedelijk 
doordat de gegevens integraal zijn overgenomen uit die van de Telefoongids. Er 
bestaat in sommige internetgidsen namelijk ook de mogelijkheid om naar 
particulieren te zoeken. Door het goedgevulde gegevensbestand kunnen (potentiële) 
klanten het idee krijgen dat het blijkbaar om een goedlopende, professionele gids gaat, 
waarbij al een heleboel bedrijven zijn aangesloten.  
Naast de eigen bedrijvendatabase staan op de website voornamelijk veel links naar 
andere webpagina’s, zoals het dagelijks nieuws afkomstig van landelijke dagbladen of 
van gratis nieuwssites; actuele aandelenkoersen en ‘handige’ informatie voor 
ondernemers, zoals links naar de Kamer van Koophandel of een brancheorganisatie. 
 
 
2.5 Case 3: Spooknota’s  
 
Bij de onpersoonlijke benaderingswijze zit de misleiding niet in de verkooppraatjes of 
de druk die wordt uitgeoefend door de aanbieder, maar in de presentatie van het 
toegestuurde document. Per post of fax krijgt de ondernemer een aanbod toegestuurd 
voor – in de meeste gevallen – een vermelding in een (inter)nationale gids, maar dan 
verhuld in de vorm van een “gratis update” of “registratie”; een enquête of in de vorm 
van een factuur. Alleweldt et al. (2008) hebben oneerlijke en misleidende 
handelspraktijken van internationaal opererende “directory companies” onderzocht, 
die ondernemers in Europa misleidende aanbiedingen toesturen voor een vermelding 
in een internationale adresgids (zie Box A).  
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Box A: Registratieformulier 
In hun onderzoek richten Alleweldt et al. (2008) zich op directory companies die door het massaal 
versturen van (registratie)formulieren ondernemers in diverse Europese landen duperen. Ter 
illustratie zal de handelwijze van een internationaal opererende aanbieder worden beschreven. 
De actor opereert onder verschillende handelsnamen en heeft zusterbedrijven die werken vanuit 
verschillende Europese landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Roemenië. 
Ondernemers ontvangen een mailing form per post of fax met de mededeling dat het bedrijf 
informatie verzamelt voor een bedrijvengids, zodat andere bedrijven geïnformeerd kunnen worden 
over de bedrijfsactiviteiten en de talen die er worden gesproken. Bovenaan het formulier staat: “To 
update your company profile, please print, complete and return this form. (Updating is free of 
charge). Only sign if you want to place an insertion.” (De dikgedrukte letters zijn overgenomen.) 
Het bijwerken van de registratie is weliswaar gratis, maar het registreren blijkt geld te kosten. Het 
is een eenvoudig invulformulier waarbij de ondernemer zijn contactgegevens moet opgeven en 
moet aanvinken welke talen er worden gesproken. Op de achtergrond van het formulier prijkt het 
beeldmerk van de Europese Unie. De prijs van deze dienst staat verstopt in de kleine letters 
onderaan het formulier: I hereby order a subscription with service provider [naam aanbieder]. I 
will have an insertion to its database for three years. The price per year is euro 965. Voor de 
algemene voorwaarden wordt verwezen naar de website.  

In deze paragraaf zullen wij stilstaan bij de zgn. spooknota; offertes die lijken op een 
nota. Er wordt dieper ingegaan op de Kamer van Koophandel-mailing uit de inleiding 
(paragraaf 1.1). Daarbij moet eerst een onderscheid worden gemaakt tussen een 
spooknota en een valse factuur. Bij een spooknota lijkt het document op een factuur, 
maar wanneer het goed wordt doorgenomen blijkt het een aanbod/offerte voor een 
dienst te betreffen. Hoewel de aanbieder met de aangehechte acceptgiro de indruk wil 
wekken dat de ondernemer een betalingsverplichting heeft, is hiervan dus nog geen 
sprake. In kleine letters staat bijvoorbeeld vermeld “Dit is een aanbod en geen 
factuur.” Pas wanneer de ‘nota’ wordt ondertekend, wordt akkoord gegaan met het 
gedane aanbod. Bij een valse factuur doet de malafide actor alsof er aan de 
ondernemer een dienst/product is geleverd, waarvoor hij nu moet betalen. Er wordt 
bijvoorbeeld bedankt voor de bestelling en er wordt op aangestuurd dat het 
verschuldigde bedrag zo snel mogelijk moet worden overgemaakt. Maar er was 
nimmer een bestelling gedaan, dus er bestaat ook geen betalingsverplichting. Doordat 
de verzender van de nota dit wel beweert heeft hij het document opzettelijk valselijk 
opgemaakt.  
  

Inspelen op verwarringsgevaar 
 
Bij de onpersoonlijke aanpak van acquisitiefraude wordt niet gewerkt met ‘het script’, 
aan de hand waarvan we de persoonlijke benadering van aanbieders hebben besproken 
(zoals in case 1 en 2), want juist door één handeling – het plaatsen van de 
handtekening onder de acceptgiro – verwerft de actor zowel de instemming van de 
klant (akte 1) als een machtiging tot betaling (akte 2). Bij een massale benadering van 
potentiële klanten wordt bewust ingespeeld op het verwarringsgevaar. De misleiding 
zit veeleer in de presentatie van het document cq. het aanbod, dan in de misleidende 
aanbieding van de dienst an sich. Spooknota’s kunnen betrekking hebben op allerlei 
diensten en producten, veelal is op het eerste gezicht niet duidelijk wat er wordt 
aangeboden. Meestal is het een verkapt aanbod voor een opname in een (internet)gids, 
maar ook wordt gepoogd ondernemers te laten betalen voor een landelijke 
milieubijdrage (zie Box B), of een “verplichte” registratie voor een beroepsgroep of 
van een domeinnaam.  
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De nepfacturen ogen meestal professioneel, zowel qua inhoud als opmaak, waardoor 
het lijkt alsof er daadwerkelijk een betalingsverplichting bestaat. Aan de spooknota is 
een acceptgiro gehecht waar alleen nog maar een handtekening onder hoeft te worden 
geplaatst; de naam van de ondernemer en het contractbedrag zijn al ingevuld. Het 
verschuldigde bedrag staat duidelijk genoemd en het document is voorzien van een 
referentie/klantnummer,dat een bestaande zakelijke relatie suggereert. Dit is ook te 
zien bij spookfactuur van Kantoor voor Klanten (zie bijlage 1).  
Met hun bedrijfsnaam, factuur en website vertoonde het bedrijf Kantoor voor Klanten 
grote gelijkenissen met de Kamer van Koophandel. Het bedrijf speelde bewust in op 
het verwarringsgevaar35 dat als gevolg hiervan bij de ondernemers in Nederland zou 
kunnen ontstaan. Dit verwarringsgevaar heeft zich ook verwezenlijkt nu ondernemers 
zijn overgegaan tot betaling van de factuur, omdat ze in de veronderstelling waren te 
betalen aan de Kamer van Koophandel. Ironisch genoeg hebben sommigen 
daadwerkelijk geld overgemaakt aan de Kamer van Koophandel en niet aan de 
malafide actor. 
De actoren hebben aangegeven dat zij deze aanbiedingsbrief in het kader van een 
promotiestunt voor hun zoekmachine, genaamd kvkhandelsregister.nl, hebben 
verstuurd. Daarbij wisten ze dat de huisstijl leek op die van de Kamer van 
Koophandel, maar beweerden ze dat ze zich “geen enkel moment hebben 
gerealiseerd” dat het onduidelijkheid zou kunnen opleveren. De voorzieningenrechter 
oordeelde echter dat de groep wel degelijk “te kwader trouw heeft gehandeld en 
bewust heeft getracht onvoldoende onoplettende ondernemers op een geraffineerde 
wijze ertoe te bewegen op een bankrekening van de groep te betalen in de volle 
wetenschap dat die ondernemers dat nimmer zouden doen, indien zij niet in de 
onjuiste veronderstelling zouden zijn gebracht dat zij aan de Kamer van Koophandel 
betaalden.” 
Op de spookfactuur staat in de kleine letters vermeld – op de derde regel – dat het gaat 
om een aanbieding: “Uw registratie bij de Kamer van Koophandel is gescheiden van 
onze dienstverlening. Dit is geen factuur maar een aanbod.” 
 
 Voorbereiding: Investeren in tijd en geld 
 
Bij een massale benadering van potentiële klanten lijkt er, in vergelijking met de op 
het bedrijf gerichte benadering, meer voorbereiding nodig te zijn. Achter de 
omvangrijke mailing van Kantoor voor Klanten is een aantal maanden aan 
voorbereiding vooraf gegaan, zo blijkt uit het vonnis36 van de voorzieningenrechter. 
Vijf personen handelend ‘namens’ diverse rechtspersonen hebben zich bezig 
gehouden met deze truc. Zes maanden van tevoren werd de website 
kvkhandelsregister.nl al geregistreerd, waarna een maand later het woord/beeldmerk 
Kantoor voor Klanten bij Benelux Bureau voor het Intellectueel eigendomsrecht werd 
gedeponeerd. De BV Kantoor voor Klanten is drie maanden voor de truc opgericht. 
Rond dezelfde tijd werd een abonnement aangevraagd bij een bedrijf dat zich 
                                                 
35 De voorzieningenrechter constateerde in het Kort Geding dat de Kamer van Koophandel had 
aangespannen tegen Kantoor voor Klanten, dat de nepfacturen van de actoren “qua logo, opmaak, 
kleurstelling, lay out en gebruikte handelsnaam (KvK) en aanduidingen (handelsregister), een dermate 
sterke gelijkenis (vertonen) met de facturen die jaarlijks door de Kamer van Koophandel worden 
verstuurd (…) dat er sprake is van een aanzienlijk verwarringsgevaar voor ondernemers. Ook de 
website (…) vertoont qua lay out, opmaak, grafische vormgeving, kleurstelling en domeinnaam, een 
sterke gelijkenis met de website van de Kamer van Koophandel.” (Rechtbank Rotterdam, zaak-
/rolnummer: 323862/KG ZA 09-104, 9 april 2009). 
36 Idem. Rechtbank Rotterdam, zaak-/rolnummer: 323862/KG ZA 09-104 (9 april 2009). 
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gespecialiseerd heeft in het aanleveren van adressendatabestanden, waardoor de 
beschikking werd verkregen over 1,4 miljoen adressen van ondernemers. Voor het 
drukken van de facturen werd contact gezocht met de drukker. De tekst voor de 
factuur en de adressen zijn echter later geprint door een ander bedrijf. Ondertussen 
had een consultancy bedrijf van één van de actoren contact gezocht met het 
postbedrijf Sandd voor de massale verzending van de poststukken. Er werd 
afgesproken dat de verzending in drie etappes zou plaatsvinden. Tegen de tijd dat het 
eerste deel van de facturen werd verzonden, was de website kvkhandelsregister.nl, 
waaraan in de factuur werd gerefereerd, ook in de lucht.  
Naast een tijdsinvestering vraagt een dergelijke massale actie ook om genoeg 
financiële middelen, in verband met de kosten die gepaard gaan met het drukken en 
het verzenden van de documenten. Sommige mailings blijken afkomstig van bekende 
actoren, die meer ervaring hebben met de misleidende handelspraktijken. 
Vermoedelijk hebben zij genoeg geld verdiend met andere malafide activiteiten om de 
grootschalige acties te financieren.  
 
De massale mailings kunnen door hun opzet, als eenmalige actie, herhaaldelijk 
worden uitgevoerd. Het SAF krijgt dan ook met vlagen nieuwe meldingen binnen van 
‘oude’, bekende spooknota’s. Aanbieders die in het verleden al eens door de Reclame 
Code Commissie zijn gewaarschuwd vanwege de ontoelaatbaarheid van deze 
misleidende reclame-uiting, laten zich hierdoor niet afschrikken en verspreiden de 
nota’s opnieuw.37 Ook wordt er uitgeweken naar het buitenland (zie ook Box B). 
 

 

Box B: Dezelfde spooknota in het buitenland 
Een Nederlandse aanbieder wilde zijn geluk in het buitenland beproeven, maar de Duitse 
autoriteiten hebben hem kort daarna veroordeeld voor de verzending van spooknota’s. Dezelfde 
spooknota had hij eerder massaal verspreid in Nederland, waarin hij als ‘Nederlands Instituut voor 
milieu en bedrijf’ ondernemers een factuur stuurde van 83,30 euro voor de ‘Landelijke bijdrage 
CO2’. De aard van de bijdrage lichtte hij toe in een bijlage: “Als ondernemer bent u verplicht een 
bijdrage te leveren aan ons milieu”, zo begon de brief (de onderstreping is overgenomen). Verderop 
werd duidelijk dat wanneer de ondernemer deze nepfactuur zou betalen hij advies zou krijgen over 
milieubesparende maatregelen gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot, waardoor hij 
uiteindelijk een “bijdrage aan het milieu” zou leveren.  

                                                 
37 Uitspraken van de Reclame Code Commissie gedaan op 18 maart 2008 (dossiernummer: 08.0050 en 
dossiernummer: 08.0051); op 14 februari 2006 (dossiernummer. 050587) en 1 november 2005 
(dossiernummer. 05.0451). 
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Hoofdstuk 3 Gedupeerden en schade 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Malafide actoren doen veel moeite een goede, integere indruk te maken om zo het 
vertrouwen te winnen en te behouden van hun klanten, zo kwam naar voren uit de 
bestudeerde cases. Tijdens de verkoopgesprekken spelen ze in op gerechtvaardigde 
verwachtingen van ondernemers, bijvoorbeeld door niet de gebruikelijke jaarprijs te 
noemen maar de maandprijs voor de dienst. De schending van deze alledaagse 
vertrouwensregels zal voor de ondernemer een negatieve weerslag hebben op zijn 
algehele vertrouwen in het economisch handelsverkeer. Deze immateriële schade laat 
zich maar moeilijk meten. De opgedrongen betalingsverplichting kan worden gezien 
als de materiële schade van de misleidende handelspraktijken. In dit hoofdstuk zal 
worden stilgestaan bij de gevolgen van acquisitiefraude: de gedupeerde organisaties 
en de financiële schade.  
Ten eerste wordt in dit hoofdstuk stilgestaan bij gegevens over de prevalentie van 
misleidende handelspraktijken (paragraaf 3.2). Daarbij wordt gekeken naar de 
resultaten uit de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) (WODC, TNS NIPO, 
2009), een landelijk surveyonderzoek onder ondernemers. De binnengekomen 
meldingen van het Steunpunt Acquisitiefraude geven een meer gedifferentieerd beeld. 
Er zal worden gekeken naar het aantal meldingen; de aanbieders waarover klachten 
zijn binnengekomen en het schadebedrag dat in de loop der jaren is gemeld.  
Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 concreter gekeken naar de aard van de klachten aan 
de hand van de 200 bestudeerde dossiers. Er wordt een beschrijving gegeven van de 
algemene kenmerken van de melders (branche, bedrijfsgrootte, bedrijfslocatie), de 
wijze waarop gedupeerde organisaties met aanbiedingen hebben ingestemd en de 
omvang van het gemelde schadebedrag.  
Gegevens van het SAF geven enig inzicht in de aard en omvang van acquisitiefraude, 
maar een degelijke schatting van de omvang van de schade is niet mogelijk aangezien 
de meldingsbereidheid van de gedupeerden vrij laag is. Het schaamtegevoel van de 
ondernemer weerhoudt hem ervan om melding te maken. Ook hebben niet alle 
ondernemers door dat zij worden gedupeerd (Alleweldt et al., 2008). Om de omvang 
van de schade van acquisitiefraude in kaart te brengen, hebben wij, in samenwerking 
met vier Nederlandse banken, 28 bankrekeningen van malafide bedrijven onderzocht. 
Betalingen van klanten op de rekening van de malafide actor laten zien hoeveel in een 
bepaalde periode met de truc kan worden verdiend. Hoeveel betalen organisaties 
volgens de bankafschriften van de actor voor de dienst, en om welke bedragen gaat 
het? In paragraaf 3.4 worden deze resultaten gepresenteerd. 
 
 
3.2 Prevalentie van acquisitiefraude 
 
In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de omvang van acquisitiefraude in Nederland. 
Jaarlijks doet de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven onderzoek naar slachtofferschap 
van ondernemers. Hieronder zal worden stilgestaan bij de gegevens over 
acquisitiefraude die via deze grootschalige enquête zijn verzameld. Voorts wordt 
ingegaan op de meldingsgegevens van het SAF in de periode 2004-2008.  
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 Schatting omvang: Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 
 
Slachtofferschap van misleidende handelspraktijken komt zijdelings aan de orde in 
Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB), waardoor er op basis van deze 
grootschalige enquête geen volledig beeld kan worden gegeven van het fenomeen in 
Nederland. Voor het jaarlijkse onderzoek wordt aan ondernemers (N=38.000) 
gevraagd wat hun ervaringen zijn met diefstal, inbraak, vernieling, geweld en 
werknemerscriminaliteit. Op de open vraag met welke andere vormen van 
criminaliteit zij zich geconfronteerd zagen, geven sommige ondernemers uit zichzelf 
aan dat zij het slachtoffer zijn geworden van spooknota’s dan wel acquisitiefraude. In 
de MCB 200838 gaf 0,5% van de ondervraagden aan slachtoffer te zijn geworden van 
een spooknota en 0,2% van acquisitiefraude. Wanneer deze percentages worden 
omgerekend naar de totale populatie van waaruit de steekproef is getrokken, zouden 
in 2008 in Nederland zo’n 2.880 bedrijven het slachtoffer zijn geworden van 
spooknota’s en zo’n 1.150 van acquisitiefraude. Op basis van deze gegevens kunnen 
echter geen harde uitspraken worden gedaan over de omvang van het slachtofferschap 
van misleidende handelspraktijken, omdat door het onderzoeksdesign hier niet 
consequent en concreet naar wordt gevraagd. Bovendien worden slechts vijf 
sectoren39 in het onderzoek meegenomen. Door de lage prevalentie van deze delicten 
in de MCB kunnen er moeilijker schattingen worden gemaakt over de omvang van 
acquisitiefraude in het hele bedrijfsleven. De genoemde aantallen moeten daarom 
worden gezien als een absolute ondergrens. 
  

Meldingen Steunpunt Acquisitiefraude 
 
Organisaties die zich al dan niet gedupeerd voelen kunnen bij het SAF melding maken 
van misleidende handelspraktijken. Daartoe dient op de website van de stichting een 
meldingsformulier te worden ingevuld, waarna de meldingen worden verwerkt in de 
database. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van het aantal meldingen dat de 
afgelopen vijf jaar is binnengekomen. De genoemde aantallen zijn exclusief de 
meldingen van spooknota’s.40  
Het SAF is in 2003 gestart met het verzamelen van meldingen en het geven van 
juridisch advies. Zoals uit tabel 3 valt af te lezen krijgt het meldpunt jaarlijks 
gemiddeld 3000 meldingen binnen. Een organisatie kan in één jaar meerdere 
meldingen doen van misleidende handelspraktijken, waardoor het aantal meldingen 
hoger ligt dan het aantal melders. Gedupeerden kunnen deelnemer worden van de 
stichting, waarna ze juridische hulp krijgen bij het aanvechten van hun contract. Deze 
groep melders zal daarna eerder geneigd zijn een tweede melding te doen, omdat ze 
bekend zijn met het meldpunt. Niet alle melders zijn gedupeerd; er worden ook 
misleidende handelspraktijken gemeld door ondernemers die niet op het aanbod zijn 
ingegaan. 
                                                 
38 Ten behoeve van dit onderzoek is door het WODC gekeken welke gegevens over acquisitiefraude via 
de MCB is verzameld: Notitie acquisitiefraude bedrijfsleven o.b.v. MCB 2008, door F. Willemsen 
(3p.). 
39 Het gaat om de sectoren detailhandel, zakelijke dienstverlening, horeca, bouw en transport. 
Slachtofferschap van organisaties actief in sectoren zoals de zorg, het onderwijs, de industrie of de 
financiële dienstverlening worden buiten beschouwing gelaten. Ook overheidsorganisaties worden niet 
ondervraagd.  
40 Zoals eerder aangegeven krijgt de stichting met vlagen veel meldingen binnen van deze 
grootschalige mailings. Deze worden niet consequent verwerkt in de database, omdat het veelal gaat 
om melders die niet gedupeerd zijn en dan ook geen juridisch advies nodig hebben. 
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Tabel 3: Meldingen Steunpunt Acquisitiefraude 2004-2008 

Jaar Aantal 
melders 

Aantal 
meldingen Aanbieders Betwist 

contractbedrag 
Betaald 

contractbedrag 
2004 1.592 2.537 248 3.318.436 522.062
2005 1.468 2.034 258 3.150.255 295.612
2006 2.558 3.401 270 3.602.124 318.004
2007 3.091 3.698 229 5.141.457 134.931
2008 2.446 2.954 246 5.536.465 138.793
totaal 11.155 14.624   17.430.300 1.409.402

Als er meerdere meldingen binnenkomen tegenover één bedrijf is het waarschijnlijker 
dat het gaat om een aanbieder die ondernemers moedwillig misleidt bij het aanbieden 
van zijn dienst of product. Het aantal malafide aanbieders ligt elk jaar rond de 250. 
Deze aantallen worden bewust niet bij elkaar opgeteld, omdat sommige malafide 
ondernemingen door de jaren heen slachtoffers maken. Zij kunnen worden 
aangemerkt als ‘veelplegers’. Bepaalde spelers in de markt geven bovendien leiding 
aan meerdere bedrijven waarover meldingen binnenkomen (zie ook case 1 en 2). BV’s 
kunnen zonder veel moeite worden opgericht, overgenomen of weer verdwijnen. Het 
SAF ziet dan ook vaak dezelfde spelers in een andere gedaante op de markt 
terugkomen. Gezien de onderlinge relaties tussen de bedrijven zou het aantal malafide 
ondernemingen naar beneden kunnen worden bijgesteld.  
 
Een belangrijk onderscheid dat gemaakt moet worden wanneer we het hebben over de 
schade, is het verschil tussen het betwiste contractbedrag en het daadwerkelijk 
betaalde bedrag aan de actor. Juridisch gezien is er een contract afgesloten en heeft de 
klant een betalingsverplichting jegens de aanbieder. Maar wanneer gedupeerden zich 
bij het aangaan van het contract misleid achten, weigeren ze meestal de ontvangen 
factuur te betalen. In de periode 2004-2008 is door gedupeerde ondernemers bij het 
SAF een bedrag van ca. 17,4 miljoen euro aan betwiste (openstaande) bedragen 
gemeld. Het gaat hierbij om het (totale) contractbedrag, waaraan ondernemers 
ongewild dan wel onbewust vastzitten. Per melder gaat het om een gemiddeld 
schadebedrag (contractbedrag) van meer dan 1.550 euro.  
Sommige slachtoffers hebben echter al een deel van het contractbedrag betaald. Van 
de 17,4 miljoen euro aan ongewild aangegane contracten is meer dan 1,4 miljoen 
overgeboekt naar de rekening van de malafide actor. Dit bedrag is de daadwerkelijke 
financiële schade van acquisitiefraude dat geregistreerd staat. 
 
De gegevens van het SAF zijn echter niet volledig, doordat de meldingen niet altijd 
zorgvuldig worden ingevuld en er ook bij de registratie soms fouten insluipen, zo 
bleek uit het dossieronderzoek. Zo wordt op het meldingsformulier nogal eens het 
maand- of kwartaalbedrag ingevuld – dat vermeld staat op de eerste factuur – in plaats 
van het totale contractbedrag waarnaar wordt gevraagd en waar de klant uiteindelijk 
aan is gebonden. De (potentiële) schade voor de klant ligt in die gevallen vele malen 
hoger dan het bedrag dat wordt gemeld bij het SAF. Bovendien krijgt het melden van 
de schade minder prioriteit op het verkorte meldingsformulier en het 
machtigingsformulier. Gezien deze onvolkomenheden bij de registratie zal het 
daadwerkelijke schadebedrag een stuk hoger liggen dan wordt gemeld. 
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3.3 Meldingen acquisitiefraude: gedupeerden en schade 
 
Door in te zoomen op afzonderlijke meldingen van acquisitiefraude kan een betere 
beschrijving worden gegeven van de aard van het fenomeen. Op basis van de 200 
bestudeerde dossiers wordt in deze paragraaf gekeken naar onder meer welke 
organisaties zich nu hebben ‘laten’ misleiden: zijn het kleine (startende) ondernemers, 
of ook het midden- en grootbedrijf? Kenmerken van melders van acquisitiefraude, 
zoals de branche, de locatie en de grootte van het bedrijf, komen aan de orde. 
Daarnaast wordt gekeken of de ondernemer heeft ingestemd met de dienst of het 
product; welke maatregelen het dubieuze bedrijf heeft genomen bij wanbetaling, en 
wat de omvang is van het (betwiste) contractbedrag.  

 
Gedupeerden 

 
Hoewel er een concentratie bestaat van malafide aanbieders in de noordelijke 
provincies (zie hoofdstuk 2), krijgt het SAF meldingen binnen van gedupeerden uit 
heel Nederland. Slachtofferschap van misleidende handelspraktijken is dus niet 
regiogebonden. Van de 200 bestudeerde dossiers komen de meeste meldingen uit 
Zuid-Holland (N=36), Gelderland (N=35), Noord-Brabant (N=29) en Utrecht (N=23).  
 
Malafide actoren beperken zich in hun benadering niet alleen tot kleine organisaties, 
zo blijkt uit het dossieronderzoek. Op het meldformulier hebben 148 organisaties 
aangegeven hoe groot hun bedrijf is, zie ook tabel 4.  

 

Tabel 4: Bedrijfsgrootte melders en instemming aanbod 

Bedrijfsgrootte aantal in % waarvan  
ingestemd 

waarvan niet 
ingestemd onbekend 

Kleinbedrijf 107 72,3% 63 (59%) 41 3 
Middenbedrijf 30 20,3% 18 (60%) 12 0 
Grootbedrijf 11 7,4% 7 (64%) 4 0 
 148 100,0% 88  57 3 
N onbekend = 52       

Box C: Case 2 – ‘Veelpleger’  
Bedrijf G uit case 2 misleidt ondernemers bij het aanbieden van vermeldingen in internetgidsen. 
Gedupeerde klanten worden onbewust en ongewild gebonden aan een driejarig contract voor een 
vermelding in een onbekende internetgids van 100 euro of meer per maand. De afgelopen 5 jaar 
heeft het SAF al veel meldingen binnengekregen van gedupeerde klanten: 1635 meldingen. Het 
totaal gemelde bedrag waaraan de klanten contractueel vastzitten is meer dan 6,4 miljoen euro. 
Hiervan hebben gedupeerden 319.000 euro betaald. Er kan terecht worden gesproken van een 
veelpleger, aangezien meer dan een derde van het betwiste (contract)bedrag bij het SAF (ca. 17,4 
miljoen) kan worden verweten aan de spelers uit case 2. 

Ruim 72,3% van de 148 meldingen is afkomstig van een organisatie bestaand uit 1-9 
personen (het kleinbedrijf). Van de middenbedrijven (10-99 personen) zijn 20,3% van 
de meldingen binnengekomen en de overige 7,4 % is gemeld door grootbedrijven 
(100+personen). Onder de 17 grote organisaties zat onder andere één gemeente; twee 
ziekenhuizen en twee zorginstellingen; een scholengemeenschap en een internationaal 
zakelijk adviesbureau. Zoals valt af te lezen uit tabel 4 laten kleine en grote bedrijven 
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zich relatief even vaak misleiden door het gunstige aanbod van de actor.41 Deze 
diversiteit aan benaderde en gedupeerde bedrijven, blijkt eveneens uit de analyse van 
bankgegevens (zie paragraaf 3.4) en andere onderdelen van de administratie van de 
actor (zie Box D). 
 
Van de binnengekomen meldingen zijn er relatief veel afkomstig uit de zorg en de 
welzijnsbranche (N=31), gevolgd door de zakelijke dienstverlening (N=20) en de 
industrie (N=18). Dat grote zorginstellingen worden gedupeerd door malafide 
verkopers, blijkt ook uit eerdere kleinschalige onderzoeken uitgevoerd op initiatief 
van het SAF. In één van de onderzoeken42 werden zorginstellingen gevraagd hun 
administratie te controleren op bankrekeningnummers van malafide bedrijven. Het 
bleek dat de actoren voor bijna 103.000 euro aan facturen hadden opgestuurd, 
waarvan de 25 zorginstellingen nietsvermoedend ca. 60% hadden betaald. Als 
verklaring waarom deze sector gevoelig zou zijn voor acquisitiefraude wordt gegeven, 
dat de instellingen door de liberalisering van de markt commerciëler dienden te gaan 
handelen. Naamsbekendheid is een belangrijkere rol gaan spelen. De fusies binnen de 
sector zouden ook hebben geleid tot onduidelijkheden binnen de organisatie over wie 
verantwoordelijk is voor het advertentiebeleid, waardoor medewerkers langs elkaar 
heen werken.  

 

Box D: Case 1 - Inkijkje in de debiteurenadministratie 
Een deel van de debiteurenadministratie uit case 1, dat het SAF in handen heeft gekregen, laat ook 
de variëteit aan gedupeerde organisaties zien die door de acquisitiebureaus zijn misleid. Het geeft 
een overzicht van te vorderen bedragen over de periode 2000 – 2002, ofwel: gedupeerde 
ondernemingen die (aanvankelijk) weigeren te betalen aan de malafide bedrijven van A. Veel 
klanten hebben een betalingsverplichting bij meerdere bedrijven van A. Het gaat (omgerekend) om 
bijna 227.000 euro dat door A moet worden opgeëist bij de ‘wanbetalers’, zo blijkt uit de 
administratie:.  
Het brede scala aan klanten bestaat uit zowel kleine als grote ondernemingen uit uiteenlopende 
branches, gemeenten, onderwijsinstellingen etc. Zo komen onder meer in zijn administratie voor: 
een lunchroom (1.800 euro); een huisartsenpost (1.400 euro); een kinderdagverblijf (2.700 euro); 
een onderwijsorganisatie (5.000 euro); bankfilialen (7.200 euro); het gevangeniswezen (3.200 
euro); politiekorpsen (1.500 euro); een Nederlandse gemeente (8.100 euro) en een grote 
telefoonmaatschappij (9.000 euro).  

 Wijze van instemming 
 
Organisaties maken melding van verschillende vormen van misleidende 
handelspraktijken (zie ook figuur 1, hoofdstuk 2). Maar op welke wijze stemmen de 
ondernemers in met het aanbod? De aard van het product of de dienst en het medium 
waarmee de klant wordt benaderd is bepalend voor de wijze waarop de klant al dan 
niet instemt met het aanbod.  
Niet alle benaderde organisaties uit het dossieronderzoek stemden in met het aanbod 
van het malafide bedrijf; 87 melders sloeg het aanbod af (voor N=13 onbekend). In 
figuur 2 wordt een overzicht gegeven van of, en zo ja, hoe organisaties hebben 

                                                 
41 Daarbij moet wel worden aangetekend dat er 52 bedrijven niet zijn meegenomen. 
42 Het betreft een afstudeeronderzoek uit 2005 van studenten van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen uitgevoerd onder begeleiding van het SAF. Door de studenten zijn zorginstellingen 
geënquêteerd en is gevraagd naar een zgn. schaderapport, waar de organisaties aan de hand van een lijst 
met bankrekeningnummers van malafide actoren hebben moeten aangeven of de rekeningnummers 
voorkomen in hun administratie. Van de 59 geënquêteerde zorginstellingen hebben er 25 een 
zgn.‘schaderapport’ teruggestuurd. 
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Figuur 2: Wijze van instemming
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ingestemd met het aanbod naar aanleiding van de verkeerde voorstelling van zaken. 
Indien de klant direct op de hoogte was geweest van de verkoopvoorwaarden (prijs, 
kwaliteit, contractsduur) zou hij nooit akkoord zijn gegaan. 
Klanten kunnen zowel schriftelijk als mondeling instemmen met een aanbieding en 
daardoor officieel een contract aangaan. In 50% van de bestudeerde cases was dit het 
geval. De meeste organisaties (33%) zijn gebonden aan het contract omdat ze een 
handtekening hebben geplaatst onder een offerte. Ook kan toezegging per mail 
plaatsvinden, wanneer wordt doorgeklikt op een link van een e-mail waardoor de 
klant onbewust akkoord gaat met de algemene voorwaarden. In 3% van de 
bestudeerde gevallen vond dit plaats.  
 
Gedupeerde klanten hebben soms niet door dat zij door ondertekening een (nieuw) 
contract zijn aangegaan, zo blijkt eveneens uit de dossieranalyse. Het document wordt 
ondertekend in de veronderstelling dat ze daarmee van het contract af zijn, althans zo 
doet de malafide aanbieder hen geloven. Hij beweert juist dat de ondernemer 
automatisch vastzit aan het contract, wanneer hij niets van zich laat horen. Alleen 
door het document te ondertekenen kan de klant onder de overeenkomst uitkomen (zie 
ook case 2). In één van de dossiers ondertekende de klant de factuur en schreef er 
daarnaast in de grote letters op: “zoals telefonisch afgesproken geen verlenging.” Hij 
werd door de aanbieder toch gehouden aan het contract, want in de kleine lettertjes 
stond vermeld: “door tekening gaat u akkoord met bovenstaande aanbieding.” 
Gedupeerde klanten verklaren deze mededeling over het hoofd te hebben gezien en te 
zijn afgegaan op de bewering van de malafide actor.  
 
Tot slot kunnen organisaties worden gehouden aan een mondelinge toezegging. In 
14% van de bestudeerde dossiers was de klant op die wijze een nieuwe overeenkomst 
aangegaan. Mondelinge toezegging komt met name voor bij domeinnaamfraude . 
Klanten krijgen dan een telefoontje van de aanbieder waarin wordt verteld dat een 
concurrent of een dubieus bedrijf aast op hun domeinnaam en worden vervolgens 
onder druk gezet om direct te reageren op het aanbod (zie Box F, paragraaf 4.3). 
Wanneer ze aangeven dit te willen doen, zegt de verkoper de recorder aan te zetten 
om de mondelinge instemming vast te leggen. Pas dan worden de 

 44  



verkoopvoorwaarden zoals de daadwerkelijke prijs genoemd, die vele malen hoger 
ligt dan de marktprijs.  
 
 Gemeld schadebedrag  
 
Zodra de klant heeft ingestemd met het aanbod, is hij gebonden aan het contract en 
heeft hij een betalingsverplichting aan de actor. Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat ook 
gedupeerden het er vaak niet bij laten zitten en de betalingsverplichting aanvechten. 
Van de 200 meldingen is het gemelde (contract)bedrag 328.280 euro, een potentiële 
schade van 1.641 euro per binnengekomen melding. Slechts 14 melders (7%) hebben 
betaald; door hen is 10.873 euro overgeboekt naar de malafide actoren. De meeste 
melders hebben dus vroegtijdig door dat er sprake is van misleiding en betalen niets. 
Echter, gezien de eerder geschetste methodologische kanttekeningen, ligt de gemelde 
schade (de opgegeven contractbedragen) waarschijnlijk hoger. 
Van deze 14 betalende melders hebben 5 het totaalbedrag al overgeboekt en 9 melders 
alleen een gedeelte van het bedrag. Sommige klanten hebben aanvankelijk niet door 
dat ze zijn misleid, pas na betaling van enkele termijnen komen ze hier achter. Eén 
van de melders realiseerde zich pas te zijn misleid, nadat er een televisie-uitzending 
was geweest over de listige handelwijze van het malafide bedrijf.  
Om hun klanten aan te zetten tot betaling van de factuur hebben malafide bedrijven 
diverse methoden, zoals naar voren kwam in paragraaf 2.2. In 3 gevallen hebben 
dreigingsmiddelen, zoals het versturen van aanmaningen en het inschakelen van een 
incassobureau, de klant toch overgehaald om te betalen.  
 
 
3.4 Schade van acquisitiefraude 
 
Over de omvang van de schade van de misleidende handelspraktijken is maar weinig 
bekend. Het SAF schat de jaarlijkse schade van acquisitiefraude voor het 
bedrijfsleven, de overheid en de gesubsidieerde sector op 400 miljoen euro. De 
meldingen bij het SAF geven maar een beperkt beeld van de schade, dat blijkt vooral 
wanneer de schade in individuele gevallen onder de loep wordt genomen (zie Box E). 
Ondernemers die zich al dan niet te laat realiseren dat zij zijn misleid of dat is 
gepoogd hen te misleiden doen melding bij het steunpunt. Voor een schatting van de 
daadwerkelijke financiële schade bieden deze gegevens weinig aanknopingspunten, 
omdat de meeste melders de toegestuurde nota van de actor op advies niet betalen. 
Hierdoor zou wel een schatting kunnen worden gegeven van de poging tot fraude. 
Vanwege de lage meldingsbereidheid zouden de geregistreerde meldingen gezien 
moeten worden als “het topje van de ijsberg”, zo beweren experts op het gebied van 
misleidende handelspraktijken uit diverse Europese landen (Alleweldt et al., 2008: 6). 
De geringe meldingsbereidheid zou gelegen zijn in de schuld- en schaamtegevoelens 
waarmee gedupeerde ondernemers kampen. Daarnaast zou er een “lack of awareness” 
zijn bij getroffen bedrijven (idem: 7-8). Sommige klanten zijn zich namelijk 
überhaupt niet van hun slachtofferschap bewust en betalen klakkeloos de nota’s. Hoe 
groot dit dark number is – de groep (on)bewuste niet-melders – is onbekend.  
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Box E: Case 1 - Geregistreerde schade vs. werkelijke schade 
In de periode 2003–2008 heeft het SAF 136 meldingen binnengekregen tegen de bedrijven uit case 
1. Het totaal gemelde contractbedrag bedraagt bijna 110.000 euro waarvan 36% is betaald. Wanneer 
dit schadebedrag wordt vergeleken met de aangegane betalingsverplichtingen van (slechts) tien 
gedupeerde bedrijven, die collectief een civiele procedure* hebben aangespannen tegen actor A, 
kan worden geconcludeerd dat de geregistreerde schade slechts een klein deel is van de 
daadwerkelijke schade van acquisitiefraude. De tien bedrijven die door A zijn misleid, hebben 
gezamenlijk meer dan 137.000 euro betaald aan advertenties in tijdschriften die niet zouden worden 
verspreid (wanprestatie). De kosten voor het plaatsen van één advertentie kon in case 1 al oplopen 
tot 9.000 euro. Eén van de gedupeerde organisaties vorderde bijna 50.000 euro terug; het had 10 
verschillende plaatsingsovereenkomsten afgesloten met de bedrijven van A. De 
betalingsverplichtingen hebben zo kunnen oplopen, doordat klanten telkens opnieuw werden 
benaderd door dezelfde medewerkers maar die namens een ander bedrijf van A belden.  
De gedupeerde organisaties zijn in het gelijk gesteld: A’s malafide bedrijven moesten het 
totaalbedrag van 137.000 euro terugbetalen.  
 
* Rechtbank Groningen, zaaknummer 78946 / HA ZA 05-382 (21 maart 2007), waarvan hoger 
beroep: Gerechtshof Leeuwarden, rolnummer: 107.001.796/01 (28 oktober 2008). 

 Bankrekeningen als onderzoeksbron 
 
Voor het aanbieden van hun diensten ontkomen malafide bedrijven er niet aan om 
zich te laten registreren bij dienstverleners en officiële instellingen, zoals de Kamer 
van Koophandel, de Belastingdienst én bij de bank. Door de bekendheid en 
traceerbaarheid bij deze instellingen wekken ze bij het publiek impliciet de schijn te 
goeder trouw te handelen. Deze ‘sporen’ bieden zowel voor klanten als voor 
dienstverleners en toezichthouders aanknopingspunten om grondiger onderzoek te 
doen naar het malafide bedrijf waarmee ze een overeenkomst aangaan. Op de factuur 
is bijvoorbeeld het rekeningnummer van de aanbieder terug te vinden, want daar dient 
de klant het verschuldigde geldbedrag op over te maken.  
Voor het onderzoek zijn, in samenwerking met vier Nederlandse banken, 28 
bankrekeningen43 van malafide aanbieders onderzocht. Het SAF houdt een overzicht 
bij van rekeningnummers van actoren. Het gaat om bedrijven waarvan ze vijf of meer 
meldingen heeft ontvangen, óf waarvan zij het vermoeden heeft dat het een nieuwe 
loot aan de tak is van een reeds bekende aanbieder. Aan de vier banken hebben we de 
rekeningnummers van de (malafide) cliënten doorgegeven. De banken hebben 
vervolgens per rekening44 een transactieoverzicht overhandigd, dat inzicht geeft in de 
inkomende en uitgaande transacties; de tegenrekeninghouders en vermeldingen bij de 
overboekingen.  
De bestudeerde periode van de transacties verschilt per bank en per rekening. Het was 
niet altijd mogelijk om voor een bevraging ver terug te gaan in de tijd. Bij de 
interpretatie van de gegevens dient hiermee rekening te worden gehouden. Hoewel 
door deze beperking geen volledig beeld kan worden gegeven van de veroorzaakte 
schade van acquisitiefraude, geven de transacties wel inzicht in de verdiensten en 
werkwijze van de actoren.  
 
                                                 
43 Rekening 1 t/m 3 zijn afkomstig van Bank A; rekening 4 t/m 17 komen van Bank B; rekening 18 t/m 
24 van Bank C en Bank D leverde de transactiegegevens van rekening 25 t/m 28. 
44 Niet alle rekeningnummers die aan de vier banken zijn overhandigd, leverden resultaat op voor wat 
betreft de inkomsten van gedupeerden. Van de 41 bevraagde rekeningen zijn er 13 buiten beschouwing 
gelaten omdat de rekening inmiddels was opgeheven; de bank de rekening had geblokkeerd, of omdat 
op de rekening slechts kleine bedragen werden bij- en afgeboekt die weinig met de bedrijfsactiviteiten 
te maken hadden.  
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 Inkomsten van de malafide actoren 
 
Tot nu toe hebben we op basis van de gegevens van het SAF een beschrijving 
gegeven van de schade, gedaan vanuit het perspectief van de gedupeerde klant. De 
bankgegevens bieden daarentegen een andere invalshoek: wat verdienen de malafide 
aanbieders eigenlijk aan acquisitiefraude? De analyseresultaten van de 28 
bankrekeningen staan weergegeven in tabel 5. In de derde kolom van de tabel staat 
aangegeven hoeveel maanden aan transacties zijn bestudeerd. De gegevens in de 
daaropvolgende kolommen (kolom 4 t/m 6) hebben betrekking op die bestudeerde 
periode. Het schadebedrag per overboeking (kolom 6) is het gemiddelde bedrag dat 
klanten hebben overgeboekt; het totaal aan inkomsten van de aanbieders (kolom 4)  
is gedeeld door het aantal overboekingen van klanten (kolom 5). Voor de 
vergelijkbaarheid is in de laatste kolom berekend wat deze resultaten voor de 
inkomsten op jaarbasis zouden betekenen.  
Welke overboekingen afkomstig zijn van klanten, kan worden afgeleid uit de 
vermeldingen bij de transacties; er wordt verwezen naar een factuurnummer of de 
periode waarvoor wordt betaald. Ook komt de omvang van de overgemaakte bedragen 
overeen met veel voorkomende tarieven die door de actor worden gehanteerd. 
 
Van de bestudeerde rekeningen (N=28) verdienen 12 rekeninghouders cq. malafide 
bedrijven45 meer dan 100.000 euro per jaar met de misleidende handelspraktijken. 
Twee bedrijven zouden op jaarbasis zelfs meer dan een miljoen verdienen (rekening 
25 en 26). Zo zet het bedrijf achter rekening 25 naar verwachting meer dan 4,3 
miljoen euro om per jaar met het aanbieden van vermeldingen in haar internetgids. 
Dat zij over een groot klantenbestand beschikt, blijkt uit de 3782 overboekingen die 
zijn gedaan in de 7 maanden die zijn bestudeerd. De actor laat de klanten per kwartaal 
betalen, waardoor van de 3.782 transacties ook een groot deel afkomstig is van 
bestaande klanten, die voor een volgend kwartaal betalen. Het schadebedrag per klant 
kan dus groter zijn dan het gemiddeld overgeboekte bedrag. Rekeninghouder 26 biedt 
dezelfde diensten aan, waarbij naar verwachting jaarlijks 1,6 miljoen euro wordt 
verdiend. Het gemiddeld overgeboekte bedrag en het aantal overboekingen is lager; in 
zeven maanden tijd vonden er 1.995 transacties plaats van gemiddeld 480,28 euro. 
Maar tegenover deze hoge inkomsten van de aanbieders staan in casu ook hoge 
uitgaven, zo blijkt eveneens uit de bankgegevens. Om een groot publiek te bereiken 
schakelen deze malafide actoren veel callcentermedewerkers in, die klanten 
benaderen met een ‘gunstige’ aanbod.  
 
Uit de tabel kan worden afgelezen dat niet op alle rekeningen veel overboekingen 
door klanten worden gedaan. Op sommige rekeningen hebben er weinig of geen 
betalingen plaatsgevonden; de scam is inmiddels uitgewerkt, de laatste betalingen 
druppelen nog binnen en de rekening wordt tot slot opgeheven (rekeningen 7, 8, 17 
t/m 22). Bij de analyse zijn ook deze rekeningen meegenomen, omdat zowel alle 
inkomende als  

                                                 
45 Rekening 1, 3, 4, 9, 12, 13, 15, 16, 24 t/m 29. Rekening 8 wordt hier buiten beschouwing gelaten, 
omdat inkomsten op jaarbasis een vertekend beeld geven. Het jaarbedrag is namelijk afgeleid van de 
bestudeerde periode van nog geen twee weken. Bovendien zijn er veel bedragen op de rekening, die via 
automatische incasso zijn geïnd, kort daarna op verzoek van ontevreden klanten weer door de bank 
teruggeboekt. 
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uitgaande transacties inzicht geven in de handelwijze van de actor. Uit de analyse 
blijkt bovendien dat de malafide aanbieders – naast de bestudeerde rekening – 
meerdere rekeningen op hun naam hebben staan, al dan niet bij dezelfde bank.  
Regelmatig worden er bedragen bij- of afgeboekt naar andere, eigen rekeningen, of 
naar het moederbedrijf.46 Zo blijkt het bedrijf achter rekening 3 nog vier andere 
bankrekeningen op zijn naam te hebben staan. Bovendien worden er grote bedragen 
overgemaakt naar de holdingmaatschappij en een zusterbedrijf. De bestudeerde 
rekeningen geven dus slechts een deel van de inkomsten weer van de malafide 
actoren. 

 

Tabel 5: Inkomsten malafide aanbieder  
no Aangeboden 

product of dienst 
Maand Totaal 

inkomsten 
aanbieder  

Aantal 
overboekingen 
gedupeerden  

Gemiddeld 
overgeboekt 
bedrag  

inkomsten per jaar 
(omgerekend)  

1 2 3 4 5 6 7 
1 vermelding website 2 79.300,00 248 319,76 475.800,00 
2 vermelding website 10 43.120,00 36 1.197,78 51.744,00 
3 vermelding uitgave 14 912.000,00 580 1.572,41 781.714,29 
4 vermelding uitgave 3 51.727,00 91 568,43 206.908,00 
5 spookfactuur 8 5.733,00 15 382,2 8.599,50 
6 vermelding website 1,5 8.793,00 22 399,68 70.344,00 
7 incasso 2 3.152,03 13 242,46 18.912,18 
8 product 0,35 27.938,00 53 527,13 957.874,29 
9 vermelding website 3,5 64.654,00 23 2.811,04 221.670,86 

10 product 1 5.280,00 26 203,08 63.360,00 
11 product 3 17.033,00 27 630,85 68.132,00 
12 vermelding uitgave 3 29.007,00 20 1.450,35 116.028,00 
13 vermelding uitgave 2 36.506,00 22 1.659,36 219.036,00 
14 vermelding website 2 4.559,70 13 350,75 27.358,20 
15 vermelding uitgave 1,5 19.934,00 18 1.107,44 159.472,00 
16 vermelding website 3 26.555,00 30 885,17 106.220,00 
17 vermelding uitgave 4 4.752,00 2 2.376,00 14.256,00 
18 vermelding uitgave 9 1.254,00 1 1.254,00 1.672,00 
19 vermelding uitgave 12 200,00 2 100,00 200,00 
20 vermelding uitgave 14 4.486,00 1 4.486,00 3.845,14 
21 vermelding website 12 4.736,00 1 4.736,00 4.736,00 
22 vermelding uitgave 13 6.900,83 3 2.300,28 6.370,00 
23 vermelding uitgave 17 68.000,00 44 1.545,45 48.000,00 
24 product 13,5 519.679,67 1.763 294,77 461.937,48 
25 vermelding website 7 2.559.012,00 3.782 676,63 4.386.877,71 
26 vermelding website 7 958.158,00 1.995 480,28 1.642.556,57 
27 vermelding website 12 161.855,00 409 395,73 161.855,00 
28 vermelding uitgave 11 44.800,00 318 140,88 48.872,73 

  191,35 5.669.125,23 9.558 33.093,91 10.334.351,95 

Naast de lage meldingsbereidheid onder de gedupeerden melden maar weinig 
ondernemers hun ervaringen bij het SAF. In bijlage 5 worden in een tabel de 
inkomsten van de aanbieder (uit tabel 5) vergeleken met de meldingen die het SAF 
binnenkreeg over de aanbieder (de rekeninghouder). Ook daar wordt bevestigd dat de 

                                                 
46 Bijvoorbeeld op de rekeningen 11, 12, 13, 14, 16, 19, 26, 27 en 28. 
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SAF-meldingen maar een beperkt beeld geven van de totale schade van 
acquisitiefraude. 
 
Bedrag per overboeking 
 
De klanten van de malafide actoren zitten door de misleidende handelwijze vast aan 
een contract. Afhankelijk van het product of de dienst die wordt aangeboden en de 
aanbieder, worden er andere verkoopvoorwaarden gesteld. Er zijn bij de bestudeerde 
rekeningen dan ook grote verschillen terug te vinden in de prijs, de contractduur en de 
betalingsfrequentie waaraan de klant is gebonden.47

Bij vermeldingen in een fysieke printuitgave gaat het vaak om een eenmalige 
plaatsing. Zoals uit tabel 5 kan worden opgemaakt, wordt er gemiddeld een hoger 
bedrag overgeboekt48 voor een advertentieplaatsing dan voor andere aangeboden 
diensten (rekening 3, 12, 13 en 22). Het gaat om bedragen tussen de 1.500-1.650 euro 
per overboeking. 
Voor een vermelding in een internetgids zitten ondernemers al snel vast aan een 
contract voor één jaar of zelfs drie jaar. In de meeste gevallen dienen de klanten per 
maand of per kwartaal te betalen voor hun vermelding. Dit zagen we ook terug in de 
mutatieoverzichten van de rekeningen. In de bestudeerde periode boekt dezelfde klant 
meer dan één keer een maand- of kwartaalbedrag over. Het schadebedrag per klant is 
dus meestal groter dan het gemiddeld overgeboekte bedrag (tabel 5, kolom 5). Door 
de spreiding van de betalingen zien de klanten minder snel in, dat ze (te) veel geld 
uitgeven voor een vermelding op Internet. Zo zagen wij op rekening 26 betalingen 
door een groot bekend fitnesscentrum van 1.150 euro per kwartaal. Op jaarbasis zijn 
de kosten voor dit bedrijf 4.500 euro. Maar bij deze malafide aanbieder gaat het 
meestal om een driejarig contract, waardoor deze klant uiteindelijk 13.500 euro 
(€4.500 x 3) betaalt voor een vermelding in een internetgids.  
 
“Gunstige” aanbiedingen zijn er in allerlei soorten en maten, waardoor er 
prijsverschillen ontstaan tussen de overboekingen van klanten. Die prijsverschillen 
zien we met name terug bij het plaatsen van een vermelding in een tijdschrift: de 
afmeting van de advertentie bepaalt de prijs.49 Maar ook voor een vermelding op de 
website zijn er meerdere prijsklassen af te leiden uit de transacties. Het gaat dan om 
vaste prijzen. Zo was op rekening 1 het meest overgeboekte bedrag 175,00 euro50 dat 
moet worden betaald voor een standaardvermelding in de internetgids. Klanten 
kunnen het aantal trefwoorden bij hun vermelding uitbreiden en per trefwoord moeten 
ze dan meer betalen. Dit biedt een verklaring voor de andere, hogere bedragen, die 
veel voorkwamen op de bankrekening: 300,00 euro (65x), 600,00 euro (17x) en 
                                                 
47 Naast de bestudering van de rekening hebben wij steeds gekeken met welke bedrijfsactiviteiten de 
rekeningenhouder cq malafide actor zich bezig houdt; hoe gaat hij te werk en wat zijn de algemene 
voorwaarden van de overeenkomst. Dit laatste is veelal op te maken uit meldingen die zijn 
binnengekomen bij het SAF en de onderliggende documenten die door melders zijn meegestuurd. De 
voorwaarden voor het plaatsen van een vermelding in een internetgids zijn soms ook op de website te 
vinden.  
48 Op de rekeningen 17 t/m 22 vonden slechts enkele, laatste overboekingen van klanten plaats. Het 
gemiddeld overgeboekte bedrag ligt in die gevallen hoger, omdat het in de meeste gevallen gaat om 
geïnde bedragen door het incassobureau. Doordat het om slechts enkele bedragen gaat, geeft het 
gemiddelde bedrag een vertekend beeld van de verdiensten van de actor per overboeking. Om die reden 
worden de rekeningen buiten beschouwing gelaten. 
49 Zie bijvoorbeeld rekening 3, 5 en 15 
50 De bedragen zijn afgerond om te voorkomen dat de bevindingen tot individuele actoren zijn te 
herleiden. 
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900,00 euro (23x); het zijn de duurdere aanbiedingen. Zo kan voor een kapper de 
zoektermen “kapper/kapsalon” en “persoonlijke verzorging” genoeg zijn. Maar 
zorginstellingen willen dat hun doelgroep, zieken en andere hulpbehoevenden, hen 
kunnen vinden aan de hand van meerdere trefwoorden: zorgcentra, spoed, 
hulpverlening, medisch centrum etc. Zo bleek op rekening 1 een zorginstelling de 
standaardvermelding flink te hebben uitgebreid; ze betaalde ruim 1.700 euro. 
 
 Gedupeerden 
 
De algemene voorwaarden van de overeenkomst bepalen dus de hoogte en de 
frequentie van de betaling van de klant. Hij kan dus getekend hebben voor een 
eenmalige opdracht of kan gebonden zijn aan een langer lopend contract met 
meerdere betaalopdrachten per maand, kwartaal of per jaar. Bij meerdere betalingen 
op de rekening van de malafide actor zou gesproken kunnen worden van ‘herhaald 
slachtofferschap’; want na de eerste betaling zou de klant zich immers kunnen 
realiseren dat hij wordt gedupeerd. Op een groot aantal rekeningen51 hebben 
gedupeerden meerdere keren een overboeking gedaan. De regelmatige 
(drie)maandelijkse betalingen vormen een solide bron van inkomsten voor de actor 
(zie o.a. rekening 25, 26, 27).  
Hoewel het bij het plaatsen van een advertentie meestal om een eenmalige opdracht 
gaat, kunnen de kosten voor de klant ongemerkt hoog oplopen wanneer hij meerdere 
plaatsingscontracten heeft ondertekend. Malafide aanbieders hebben verschillende 
trucs om ondernemers ongemerkt nieuwe contracten te laten ondertekenen. 
Bijvoorbeeld door de smoes dat de faxofferte niet goed is aangekomen, waarna de 
klant een nieuw contract krijgt toegestuurd ter ondertekening. Dit keer gaat het om 
een vermelding in een ander(e) tijdschrift of internetgids (zie case 1 en 2). Op 
rekening 3 hadden meer dan 30 bedrijven meer dan één keer geld overgeboekt voor 
het plaatsen van een advertentie. De advertentiekosten kunnen erg oplopen, dat blijkt 
uit de betalingen van een computerbedrijf, dat heeft in 14 maanden in totaal 67.600 
euro overgemaakt, een zorgverzekeraar heeft 22.000 euro betaald en een 
zorginstelling 12.500 euro. 
 
Voor zover uit de transactieoverzichten kon worden afgeleid,52 worden allerlei 
soorten organisaties (groot-klein) uit diverse branches benaderd en gedupeerd. Naast 
kleine bedrijven als kappers, bakkerijen en bouwbedrijfjes raken ook grote 
ondernemingen benadeeld. Dat blijkt ook uit het bovenstaande voorbeeld waarin 
verzekeraars en computerbedrijven grote bedragen hebben overgemaakt.  
Voorts bleek uit de transactie-overzichten dat ook niet-commerciële instellingen 
geraakt worden zoals ziekenhuizen en (semi)overheidsinstellingen.  
Een aantal malafide aanbieders53 gaat bij het benaderen van klanten duidelijk selectief 
te werk; een oververtegenwoordiging van bepaalde branches zagen we bij rekening 
17: van de 28 overboekingen waren er 8 afkomstig van onderwijsinstellingen en 9 van 
hulpverlenings- en zorginstellingen, waaronder een liefdadigheidsinstelling voor 
daklozen. De bedrijven betalen 1.000 euro voor hun vermelding in de internetgids. 

                                                 
51 Rekeningen 1, 3, 4, 9, 16, 24, 25, 26, 27 en 28. 
52 Uit sommige transactieoverzichten kon moeilijk worden opgemaakt wie de tegenrekeninghouder 
was; alleen het tegenrekeningnummer stond vermeld op het overzicht. 
53 Rekening 1, 2, 3 en 16. 
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Op vrijwel alle rekeningen vinden alleen overboekingen van klanten uit Nederland 
plaats. Een enkele keer zagen we overboekingen van buitenlandse bedrijven terug, 
met name uit België.54

 
Kortom, de bestudeerde bankrekeningen bieden vruchtbare informatie ten aanzien van 
de inkomsten van de malafide actoren. Wat een malafide actor met zijn truc verdient 
hangt onder meer af van de soort aangeboden dienst, de contractvoorwaarden (prijs, 
looptijd, betalingsfrequentie), het succes van de scam (de duur) en de grootte van het 
malafide bedrijf (het aantal medewerkers). Hoewel de aard en de omvang van de 
overboekingen op 28 rekeningen van elkaar verschillen, hebben de malafide actoren 
in de 191 maanden aan bestudeerde transacties gezamenlijk 5,7 miljoen euro 
verdiend. Een van de actoren neemt bijna de helft van deze inkomsten voor zijn 
rekening.  
De verdiensten van de aanbieders zullen echter veel hoger zijn dan hier is 
gepresenteerd, aangezien wij slechts een beperkte periode hebben bestudeerd. Daarbij 
komt dat de malafide aanbieders er meerdere bedrijfsrekeningen op na houden waar 
inkomsten op worden overgeboekt. Gezien de omvang van de schade en het aantal 
bedrijven dat slachtoffer wordt van de misleidende handelspraktijken, is er geen reden 
acquisitiefraude te beschouwen als een bagatelmisdrijf. 

                                                 
54 Rekening 22 en 24. 
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Hoofdstuk 4 Kenmerken van acquisitiefraude  
 
 
 
4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt naar aanleiding van literatuuronderzoek wat dieper ingegaan 
op enkele kenmerken van acquisitiefraude. In paragraaf 4.2 wordt een schets gegeven 
van de vormen van dit type fraude die in het buitenland voorkomen. Vervolgens 
zullen, voortbordurend op de beschrijvingen van de cases in hoofdstuk 2, de 
technieken worden geanalyseerd die door malafide aanbieders worden gebruikt om 
klanten te misleiden (paragraaf 4.3). Tenslotte worden in paragraaf 4.4 enkele 
bevindingen weergegeven over de wijze waarop malafide aanbieders hun slachtoffers 
in de klem zetten om nakoming te verzekeren van hun contractuele verplichtingen.  
 
 
4.2  Misleidende handelspraktijken in het buitenland 
 
Acquisitiefraude is een begrip dat alleen in ons land wordt gebruikt. In Vlaanderen 
worden malafide aanbieders ‘reclameronselaars’ genoemd.55 De term ‘ronselen’ doet 
meer recht aan de manier van klantenwerving dan ‘acquireren’, omdat ronselen 
onvrijwilligheid impliceert,56 wat juist kenmerkend is voor deze fraudevorm. De 
klanten worden immers vaak zonder aankondiging of bestaande zakenrelatie ‘koud’ 
opgebeld (cold calling). Het nadeel van het begrip is dat het, evenals de Nederlandse 
begripsomschrijving, te veel de nadruk legt op rommelen met advertenties, 
telefoongidsen, en internetgidsen. Een rondgang in de Engelstalige literatuur leert al 
snel dat deze focus te beperkt is.  
Acquisitiefraude wordt in deze literatuur aangemerkt als een (small) business scam. 
Het woord ‘acquisition fraud’ of enig ander woord dat verwant is aan acquireren, 
komt in de Engelstalige literatuur57 niet voor. Scams kan het beste worden vertaald als 
‘oplichtingspraktijken’. Daarbij wordt niet gedoeld op het juridische begrip 
‘oplichting’ uit het Wetboek van Strafrecht, maar op een bredere sociologische 
definitie van het begrip waarbij misleiding plaatsvindt. Naast scams worden ook de 
termen schemes en fraud gebruikt in deze context. 
In de wetenschappelijke literatuur hebben wij weinig ‘hits’ aangetroffen. Small 
business scams spreken onderzoekers kennelijk niet echt aan.58 Een uitzondering 
vormt het eerder genoemde onderzoek van Alleweldt et al. (2008) die misleidende 
                                                 
55 Unizo-studiedienst (2008). Unizo-actieplan voor de aanpak van reclameronselaars.. De Unie van 
Zelfstandig Ondernemers (Unizo) werpt zich in België op als meld- en aanspreekpunt voor 
ondernemers die slachtoffer zijn geworden van acquisitiefraude. 
56 Van Dale: ron·se·len, ronselde, h geronseld met list of geweld aanwerven: soldaten ~
57 Het begrip ‘acquisition fraud’ heeft in het buitenland niet eenzelfde betekenis als in Nederland. In 
Brits onderzoek wordt onder ‘acquisition fraud’ indirecte belastingfraude verstaan, doordat een 
intermediair bedrijf ‘verdwijnt’ en daardoor verzuimt BTW te betalen (Ruffles & Williams, 2005; Levi 
et al., 2007). In een ander onderzoek wordt ‘acquisition fraud’ veel ruimer gedefinieerd als oneerlijke 
handelspraktijken die zich kunnen voordoen wanneer (in casu) een overheidsorganisatie contracten 
afsluit, zoals het uitsluiten van andere partijen door het maken van onderlinge prijsafspraken, het niet 
naleven van het contract, maar ook collusie of omkoping (Defense Acquisition University, 2007). 
58 Naar consumentenfraude is al veel wetenschappelijk onderzoek verricht (zie literatuurinventarisatie 
Holtfreter et al., 2005) en ook naar specifieke vormen, zoals telemarketingfraude (Shover & Goffey, 
2002; Shover et al, 2003; Shover et al, 2004, Chapman, 1993).  

 53  



handelspraktijken in business-to-business relaties in de Europese Unie nader 
onderzocht. Verder zijn er in het verleden populaire, informatieve boeken geschreven 
over oplichting, waarin ondernemers worden gewaarschuwd voor de slinkse 
handelwijze van oplichters. Zo schrijft Kitching (2001) vanuit zijn eigen (vroege) 
ervaring als inkoper over ‘purchasing scams’ waar bedrijven mee te maken krijgen.  
Consumentenbewegingen, slachtofferorganisaties en autoriteiten in Australië,59 
Nieuw Zeeland,60 de Verenigde Staten61 en het Verenigd Koninkrijk62 krijgen 
regelmatig meldingen binnen van ondernemers die het slachtoffer zijn geworden van 
een scam. De onderwerpen waarop deze scams betrekking hebben zijn heel 
gevarieerd. Gemeenschappelijk kenmerk is steeds wel dat de klant (het slachtoffer) 
instemt met een product of dienst, waarvan hij naderhand spijt krijgt. Hij voelt zich 
door de verkooptechniek van de aanbieder misleid.  
 
Sommige typen scams hebben betrekking op grootschalige verzendingen van e-mails 
of facturen, bij andere wordt de individuele persoonsgerichte benadering gebruikt om 
de klant te misleiden. Zo wordt bij de premium rate scam63 grootschalig te werk 
gegaan. Deze scam verschilt enigszins van de massale verzending van de spooknota’s 
(ook wel de false billing scam genoemd), omdat er wordt geprobeerd bij de 
ondernemers een reactie uit te lokken. De ondernemer krijgt een fax of e-mail waarin 
hem bijvoorbeeld een prijs wordt beloofd, of waarin hij een opdrachtbevestiging of 
factuur krijgt voor een dienst die hij nooit heeft afgenomen, of een product, dat hij 
nooit heeft besteld. Afhankelijk van de inhoud hiervan willen ondernemers uit 
vreugde of ergernis direct contact opnemen met het (malafide) bedrijf, waarvoor zij 
een speciaal telefoon- of faxnummer moeten gebruiken met een hoog tarief. De 
oplichters nemen uiteraard niet op, maar verdienen wel aan deze contactpogingen 
(‘hits’).  
Bij een meer persoonlijke benadering, zoals via telefonische acquisitie, kunnen 
malafide bedrijven zich voordoen als verkoper van allerlei diensten of producten, 
zoals kantoorproducten, advertenties/vermeldingen, domeinnaam- of 
productregistraties, marktonderzoeken en zelfs het taxeren van het bedrijf. Een 
veelvoorkomende vorm van oplichting waarvoor wordt gewaarschuwd, is de office 
supply scam, waarbij kantoorproducten ver boven de marktconforme prijs worden 
verkocht. De malafide bedrijven misleiden de klant door bijvoorbeeld bij de verkoop 
van kantoorpapier de prijs per pak (500 vel) te noemen, terwijl het gebruikelijk is om 
te praten over de prijs per doos (2500 vel, 5 pakken). Doordat de klant uitgaat van de 
prijs per doos en de schriftelijke voorwaarden niet nauwkeurig doorneemt, gaat hij 
door ondertekening akkoord met een te hoge prijs. Dezelfde trucs zien we terug bij 
(Nederlandse) acquisitiefraude, wanneer er advertenties of vermeldingen worden 
aangeboden tegen veel te hoge bedragen. Misleiding bij de opname in een 
adressendatabase wordt ook wel de business directory scam genoemd. Ook het EU-
onderzoek richtte zich op deze “misleading and unfair practices” uitgevoerd door de 
zgn. “directory companies” (Alleweldt et al., 2008).  
 
Malafide bedrijven liften vaak mee op de betrouwbare en gezaghebbende reputatie 
van andere organisaties. Zo wordt bij de charity publishing scam de suggestie gewekt 

                                                 
59 Australian competition en consumer commission (ACCC), http://www.scamwatch.gov.au/  
60 Ministry of Consumer affairs, http://www.consumeraffairs.govt.nz/scamwatch/index.html 
61 Federal Trade Commission (FTC), http://www.ftc.gov/bcp/menus/business/fraud.shtm 
62 Office of Fair Trading (OFT), http://www.oft.gov.uk/advice_and_resources/small_businesses/scams/ 
63 Office of Fair Trading (OFT), http://www.oft.gov.uk/advice_and_resources/small_businesses/scams/ 
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dat bij een uitgave wordt samengewerkt met een goed doel, waaraan tevens de 
advertentieopbrengsten ten goede komen. Ook wordt er door of namens een 
overheidsorganisatie gebeld (bogus government agency scam), omdat bedrijven door 
een nieuwe wettelijke regeling verplicht zouden zijn om zich bijvoorbeeld te laten 
registreren of om een verplichte bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld het milieu. Een 
soortgelijke truc is de domeinnaamfraude (domainname scam), waarbij ondernemers 
worden gebeld door een malafide bedrijf dat zich voordoet als een registratiekantoor 
met de leugen dat iemand anders hun domeinnaam met een andere extensie wil 
‘kapen’ (zie ook Box F, paragraaf 4.3). 
Bij de valuation scam64 worden ondernemers, die er aan denken hun bedrijf te 
verkopen, misleid door een ‘makelaar’, die belooft het bedrijf te zullen taxeren en op 
zoek te gaan naar kopers. Na een voorschot te hebben betaald voor de te verlenen 
diensten, wordt nooit meer iets van het malafide bedrijf vernomen.  
 
Daarnaast worden ondernemers gewaarschuwd voor scams waarbij de oplichter zich 
voordoet als (potentiële) klant. Het bedrijf doet dan veel moeite om een opdracht 
binnen te halen door van te voren kosten te maken en kostbare goederen al richting de 
klant te verzenden. De ‘klant’ verdwijnt vervolgens met de goederen en zijn herkomst 
is niet meer te achterhalen (de TTY of ‘heavy’ pre shipping scam65). Bij een 
soortgelijke truc lijkt de klant na het sluiten van de deal aanvankelijk te veel te hebben 
betaald, waardoor de ondernemer geld terugboekt (overpayment scam). Het blijkt 
achteraf te gaan om een valse cheque of creditcard; de ondernemer is niet alleen zijn 
product kwijt maar ook het ‘terugbetaalde’ bedrag.  
De werkwijze van de bovengenoemde scams, waarbij de ondernemer in goed 
vertrouwen vooruitbetaalt, lijkt op die van de Nigeriaanse advance fee fraud (ook wel: 
419 fraude) (Schoenmakers et al., 2009), waarvan meestal consumenten of gewone 
burgers het slachtoffer worden. De modus operandi van de scams waarvan 
consumenten het slachtoffer worden (consumentenfraude) en die bedrijven raken, 
verschillen maar weinig van elkaar. Door de actor worden dezelfde misleidende 
verkooppraatjes gebruikt om het slachtoffer te overreden, en op eenzelfde manier 
wordt geprobeerd om het ‘target’ met geld over de brug te laten komen. Deze 
overeenkomsten in modus operandi zien we terug bij telemarketing fraude66 en meer 
in het bijzonder bij misleidende praktijken van boiler rooms, ook wel cold calling 
scams67onder consumenten. De autoriteiten die zich in het buitenland bezig houden 
met consumentenfraude ontfermen zich meestal ook over bedrijven die slachtoffer 
zijn geworden van oplichtingspraktijken. 
 
Uit dit overzicht komt naar voren dat in de eerder genoemde landen het probleem van 
de scams in het bedrijfsleven aan de orde wordt gesteld. Opmerkelijk is dat er een 
grote diversiteit aan scams bestaat waarvan ondernemers het slachtoffer worden. 
Malafide actoren spelen dus niet alleen in op de behoefte aan naamsbekendheid van 
                                                 
64 Samar Srivastava, ‘When criminals come calling’, 28 maart 2007. bron: 
http://www.inc.com/articles/2007/03/scams.html 
Rich Mintzer, ‘Common small-business scams’, 25 januari 2007. Bron: 
http://www.entrepreneur.com/management/legalcenter/article173648.html 
65 idem Srivastava, 2007; Mintzer, 2007.  
66 Shover & Coffey (2002); Shover, Coffey & Hobbs (2003) en Shover, Coffey & Sanders (2004) 
67 Zie onderzoeken van Financieel Expertise Centrum (FEC) (2004) en Australian Securities & 
Investments Commission (ASIC) (2002). Boiler rooms zijn malafide bedrijven die consumenten 
onverwacht benaderen (cold calling) en hun onder een valse voorstelling van zaken (onbetrouwbare) 
financiële producten aanbieden.  
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ondernemers, waartoe de Nederlandse definitie van acquisitiefraude zich beperkt. In 
Nederland is weinig bekend over de aard en omvang van deze andere scams.  
 
 
4.3 Misbruik van vertrouwen 
 
Hoe kan ‘acquisitiefraude’ en hoe kunnen – meer in het algemeen – de small business 
scams getypeerd worden? Is het een voorbeeld van white collar crime? Vaak wordt 
gesteld dat acquisitiefraudeurs het vertrouwen van hun klanten hebben beschaamd. 
Schending van vertrouwen is volgens Sutherland (1940) het belangrijkste kenmerk 
van white collar crime. Maar welk vertrouwen wordt eigenlijk geschonden door 
malafide aanbieders? In deze paragraaf gaan wij op deze vraag in en geven wij aan op 
welke wijze malafide aanbieders vertrouwen wekken, om dit vertrouwen vervolgens 
te beschamen.  
 
Het verschil tussen de door Sutherland bedoelde schending van vertrouwen en de 
schending van vertrouwen die door malafide aanbieders wordt teweeggebracht kan 
het beste geïllustreerd worden aan de hand van een actueel voorbeeld: de fraude van 
Madoff (zie o.a. Gregoriou & Lhabitant, 2008; Clauss, Roncalli & Weisang, 2009). 
Zoals bekend was Bernard Madoff een geziene figuur in de high society van 
Manhattan. Als voormalig voorzitter van de Nasdaq en succesvol directeur/eigenaar 
van de beleggingsfirma BMIS had Madoff een vrijwel onbevlekt, hoog aanzien in de 
financiële wereld. Iedereen kent inmiddels de afloop. Tot verbijstering van vrijwel 
iedereen stortte de firma als een kaartenhuis ineen. Madoff bleek zijn beleggers 
ongeveer 20 jaar lang voorgelogen te hebben. In plaats van de inleggelden te 
investeren in aandelen, werden deze uitgekeerd als zogenaamde beleggingswinsten. 
Een dergelijke Ponzi scheme kan alleen maar blijven draaien zo lang er steeds weer 
nieuwe klanten instromen. Madoff was de belichaming van BMIS. Goede en zeer 
vermogende vrienden, liefdadigheidsinstellingen, hedge funds, alle waren – in de 
eerste plaats – klant bij Madoff, de filantroop, en niet bij BMIS. Iedereen vertrouwde 
zijn geld toe aan hem, niet alleen omdat hij voor zeer integer werd aangezien, maar 
ook omdat hij als heel competent belegger werd beschouwd. Madoff stond garant 
voor stabiele rendementsuitkeringen van 10-12%. per jaar. Er was dus een persoonlijk 
vertrouwen van de beleggers in Madoff.  
Zijn fraude voldoet precies aan de begripsomschrijving van Sutherland van white 
collar crime; immers het gaat hier om een zeer respectabel persoon die in het kader 
van zijn beroep een misdrijf pleegt. Het vertrouwen dat hij op basis van zijn persoon 
en positie genoot heeft hij geschonden, en daarom zou Sutherland dit misdrijf 
getypeerd hebben als een "violation of delegated or implied trust" (Sutherland, 1940: 
3; 1983). Madoff is een “trusted criminal” (Friedichs, 2004).  
Zijn malafide aanbieders ook “trusted criminals”? Ja en nee. Nee, omdat de aanbieder 
en/of zijn organisatie niet of nauwelijks bekend is, laat staan een goede reputatie 
heeft. De klant wordt in een split second geconfronteerd met de aanbieder en het 
contact is te vluchtig en te kort om van een persoonlijk vertrouwen te kunnen spreken. 
Het vertrouwen van de klant in de aanbieder is eenvoudigweg het vertrouwen dat in 
de interacties uit het alledaagse leven bestaat. Misztal (1994) definieert dit vertrouwen 
kernachtig als “the confidence in a relationship that the other party will act honorably 
and fulfill legitimate expectations”. Het is het vertrouwen dat iemand heeft in de 
loodgieter die zijn lekkage komt repareren, of in medeweggebruikers wanneer hij 
deelneemt aan het verkeer. Elke automobilist vertrouwt erop dat zijn tegenligger op de 
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rechterbaan blijft rijden. Zonder de aanwezigheid van dit soort alledaags vertrouwen 
dat wij in onbekenden (moeten) stellen, is het sluiten van zakelijke transacties of het 
deelnemen aan het verkeer uitgesloten. Het hebben van vertrouwen is sociologisch 
gezien dan ook nodig om met onzekerheden te kunnen (samen)leven (Van de Bunt & 
Huisman, 2004: 110). Anders dan het door Sutherland bedoelde vertrouwen is dit 
vertrouwen onpersoonlijk en niet gebonden aan positie. Wij vertrouwen de 
tegenligger zonder hem te kennen. Er is nog een ander verschil. Het persoonlijk 
vertrouwen is een vorm van ‘blind vertrouwen’; schending hiervan is een grote schok 
voor de ander, en het wordt dikwijls als verraad van vriendschap en vertrouwen 
gezien. Alledaags vertrouwen is veeleer voorwaardelijk. Wij vertrouwen de loodgieter 
for the time being. Als er indicaties zijn van onbetrouwbaarheid of gebrek aan 
vakmanschap, wordt de relatie opgezegd. Schending van dit vertrouwen roept andere 
reacties op; hoe hebben we zo stom kunnen zijn deze loodgieter in te schakelen?  
Bij de klanten van de malafide aanbieders overheerst dit laatste gevoel; hoe hebben 
wij er zo gemakkelijk kunnen instinken? Slachtoffers verwijten zichzelf dat ze te 
gemakkelijk hun vertrouwen gaven. Dit zelfverwijt is een van de redenen waarom 
slachtoffers er van af zien om aangifte te doen of een civiele actie aan te spannen. 
Negatieve ervaringen onder deelnemers aan het economisch verkeer – zowel 
consumenten als ondernemers – zullen leiden tot meer wantrouwen en cynisme, dat 
het aangaan van nieuwe samenwerkings- en handelsrelaties bemoeilijkt (Friedrichs, 
2004: 9). Terugkomende op de vraag of malafide aanbieders – evenals Madoff – 
trusted criminals zijn. Ja, ook malafide aanbieders schenden vertrouwen, alleen is dit 
anders van karakter dan het persoonlijke vertrouwen waarop Sutherland doelde. 
 
Hoe hebben zij er zo gemakkelijk kunnen instinken? Het antwoord hierop is dat de 
malafide aanbieder op een handige wijze in heeft gespeeld op de alledaagse regels 
(verwachtingen) van hun klanten; hij speelt bijvoorbeeld in op verwachtingen die 
binnen de branche gangbaar zijn (prijs, oplage en verspreiding) en op 
veelvoorkomende, alledaagse gewoonten van gewone mensen, zoals het niet lezen 
van de kleine letters na een ‘duidelijk’ telefoongesprek. Dit inspelen op impliciete 
verwachtingen is één van de drie misleidingstechnieken die wij in de modus operandi 
van malafide aanbieders onderscheiden. Wij zullen eerst de twee andere technieken 
bespreken, ‘mimicry’ en ‘impression management’, waarmee de malafide aanbieder 
een goede, betrouwbare reputatie wil creëren om bij de klant geen argwaan te wekken.  
 

Mimicry 
 
Mimicry (of nabootsing) is een bekend verschijnsel in de natuur. Een dier probeert uit 
defensieve of agressieve bedoelingen zoveel mogelijk gelijkenis te vertonen met een 
ander dier. Bij de agressieve vorm van mimicry (Peckhamian mimicry) wil het dier 
herkend worden als een ongevaarlijk dier om zo zijn prooi gemakkelijk te kunnen 
aanvallen. Zo zijn er voorbeelden van spinnen die in uiterlijk en beweging een mier 
nabootsen, en zo in staat zijn insecten te verschalken. De ervaringsregel van kleine 
insecten dat zij niet-bevreesd behoeven te zijn voor mieren werd hen fataal. 
Deze mimicry speelt zich ook af in de wereld van de acquisitiefraude. Het is één van 
de technieken waar de malafide aanbieders zich van bedienen om klanten te 
misleiden. Voortdurend treffen wij in ons materiaal voorbeelden aan van mimicry, of 
het nu de gelijkenis van namen van de bedrijven of van hun producten betreft, steeds 
wordt getracht mee te liften op de goede reputatie van het nagebootste bedrijf of het 
product. Juristen spreken hier van het stichten van een aanzienlijk 
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“verwarringsgevaar” door de malafide aanbieders. Al diverse keren in deze rapportage 
is het voorbeeld genoemd van de KvK-mailing. In hoofdstuk 2 werd beschreven dat 
niet alleen de naam KvK, maar onder meer ook de opmaak van de factuur de 
suggestie moest wekken dat het hier een standaardrekening betrof van deze alom 
bekende organisatie. Ook in case 2 treffen wij veel nabootsing aan. De naam van het 
malafide bedrijf, dat helaas om privacyredenen niet genoemd kan worden, klonk erg 
geruststellend. De naam van het aangeboden product moest de indruk wekken dat de 
klant hier met een zeer bekende Internetgids te maken had. Wat de malafide aanbieder 
er niet bij vertelde, was dat voor een vermelding in deze bekende Internetgids niet 
betaald behoeft te worden en dat de klant wél voor een vermelding in zijn veel minder 
bekende gids moest betalen.  
 

Impression management 
 
Iedere persoon of elk samenwerkingsverband wil een bepaald beeld van zichzelf naar 
buiten toe uitdragen. Onder impression management worden alle activiteiten verstaan 
die erop gericht zijn om de buitenwereld van dat beeld te overtuigen (Goffman, 1967: 
203 e.v.). De persoon die graag als goed echtgenoot te boek staat, zal dit in gezelschap 
van anderen in woord en gebaar tot uitdrukking brengen. De belangrijkste zorg voor 
malafide aanbieders is dat zij naar de buitenwereld uitdragen dat zij bonafide 
ondernemers zijn. Dat doen bonafide ondernemers ook; ook zij moeten naar buiten toe 
uitdragen dat zij competente loodgieters of eerlijke dienstverleners zijn. Maar 
malafide aanbieders hebben het moeilijker dan bonafide ondernemers. 
Eerstgenoemden moeten namelijk tot uitdrukking brengen wat zij niet zijn, namelijk 
bonafide ondernemers; terwijl de bonafide ondernemer ervoor moet zorgen dat hij 
naar buiten toe uitdraagt dat hij de ondernemer is die hij ook feitelijk is. Malafide 
aanbieders moeten dus meer letten op hun performance. Uit de in hoofdstuk 2 
beschreven cases en uit het onderzoek naar de 28 bankrekeningen komt naar voren dat 
malafide aanbieders veel aandacht aan dit uiterlijk vertoon van bonafiditeit besteden. 
In de eerste plaats blijkt dat zij hun bedrijf correct registreren bij de Kamer van 
Koophandel en bij de Belastingdienst.68 Zij zorgen ervoor dat zij de verschuldigde 
belasting tijdig betalen. In de tweede plaats doen de bedrijven er veel aan om naar 
buiten toe een correcte indruk te maken. De meeste ondernemingen hebben een 
website waarop ze – weliswaar in holle frasen – hun bedrijfsactiviteiten beschrijven. 
Zij beklemtonen daarin dat de staf professioneel is opgeleid en sommige voegen er 
aan toe dat de personeelsleden een ‘code of conduct’ hebben ondertekend. Hoe die 
gedragscode luidt wordt evenwel niet geopenbaard. Er zijn malafide aanbieders die 
nieuwsbrieven uitgeven en sponsorgelden verstrekken aan een sportclub, kennelijk in 
een poging om hun maatschappelijke reputatie te versterken. De schone schijn wordt 
in een aantal gevallen nog verder versterkt doordat de aanbieders gebruikmaken van 
bedrijven die –virtueel – kantoorruimte en kantoorfaciliteiten verhuren. Zo kan de 
suggestie worden gewekt dat het bedrijf op het Weena te Rotterdam is gevestigd, 
terwijl het feitelijk opereert vanuit een zolderkamer in de nieuwbouwbuurt van 
Sappemeer. Helemaal bont maakt een grote malafide aanbieder het. Het bedrijf, dat 
ongeveer 150 medewerkers in dienst heeft, heeft een website, waarop een 
“fraudemeldpunt” is gevestigd. Het bedrijf toont zich bedroefd over de vele rotte 
appels in de branche en zegt om die reden samen met de slachtoffers van 
acquisitiefraude te willen werken aan het weren van deze malafide ondernemers. 
                                                 
68 Deze bedrijven staan niet ingeschreven bij de branche- of koepelorganisaties die zelfregulering 
stimuleren, zoals het Nederlandse Uitgeversverbond (NUV) of Het Oplage Instituut (HOI). 
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Daarom worden slachtoffers uitgenodigd om aan het bedrijf gegevens van 
acquisitiefraude te melden. De website vermeldt niet wat er vervolgens met de 
meldingen wordt gedaan; evenmin is er een hyperlink naar het SAF. 
  

Inspelen op alledaagse regels 
 
Via het SAF hebben wij de beschikking gekregen over een drietal belscripts en 
eveneens over een aantal opgenomen telefoongesprekken. Deze gesprekken betroffen 
merendeels de zogeheten controlegesprekken. Beide bronnen bieden een goed inkijkje 
in de wijze waarop de acquisitiegesprekken worden gevoerd. In elk gesprek zitten 
enkele handige ‘trucjes’ verborgen die de klant over de streep moeten trekken. Deze 
trucjes appelleren altijd aan (impliciete) verwachtingen, ervaringsregels of menselijke 
gewoonten of zwakheden. Bij wijze van illustratie enkele voorbeelden: 
 

• In de aanvang van het gesprek wordt door de aanbieder ten onrechte gesteld 
dat er al eerder zaken is gedaan met het bedrijf  

• De klant krijgt een keuze voorgelegd: “Ik bel u om te vragen of u wel interesse 
heeft in het uitgebreide adverteren op onze site....of dat u eigenlijk een 
basispresentatie/bedrijfsvermelding voldoende vindt” (citaat uit belscript) 

• “Aangezien steeds meer bedrijven deelnemen aan onze site hebben we de 
investering (sic!) kunnen verlagen van 140 naar 120 euro > STILTE < Dat is 
toch mooi meegenomen? Alle kleine beetjes helpen hè? (citaat uit belscript) 

• De aanbieder spreekt over een “speciale aanbieding van 100 euro” voor een 
vermelding in de database. De klant gaat redelijkerwijs uit van een jaarprijs, 
omdat het gebruikelijk is een jaarprijs te noemen en dit een marktconforme 
prijs betreft. De aanbieder speelt in op deze verwachting door op dit punt 
onduidelijk te spreken en vooral vaag te blijven over belangrijke voorwaarden 
van het contract, waarin 100 euro de maandprijs is van een langdurig contract. 

• Bij een toegestuurde fax overschreeuwt de “gegevenscontrole” van de 
bedrijfspresentatie de kleine letters waarin staat dat door ondertekening een 
nieuw contract wordt aangegaan. Er wordt opzettelijk een foutje gemaakt in de 
weergave van de naam van het bedrijf, om de klant een extra stimulans te 
geven snel terug te faxen. 

 
Nog meer dan bij de beide eerstgenoemde misleidingstechnieken is in Box F sprake 
van schending van vertrouwen, dat mensen in het alledaagse leven impliciet in elkaar 
hebben. In sommige gevallen van domeinnaamfraude beweert de actor namelijk een 
Europees registratiekantoor te zijn.69 Het is het vertrouwen dat iemand die opbelt de 
waarheid spreekt, dat het aangeboden product geen gebakken lucht is, dat de 
prijs/kwaliteit verhouding fair is, etc. De malafide aanbieder maakt misbruik van het 
onderlinge vertrouwen dat mensen in elkaar (moeten) hebben in het sociale verkeer.  
 

                                                 
69 Ironisch genoeg zijn het juist de malafide acquisitiebureaus (zie case 2), die voordeel trekken uit het 
ontbreken van toezicht op de registraties en daardoor domeinnamen kunnen vastleggen die veel lijken 
op andermans handelsnaam. 
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Box F: Modus operandi domeinnaamfraude 
In de volgende casus, waarin de aanbieder zich als een onpartijdige hulpverlener meldt, komen 
verschillende trucjes in onderling verband samen. Het gaat om de misleidende verkooptechnieken 
die worden gebruikt bij domeinnaamfraude.  
Door de aanbieder wordt direct gevraagd of de manager aanwezig is in verband met “een 
belangrijke kwestie” betreffende de bedrijfsdomeinnaam. Vervolgens wordt meegedeeld dat er een 
boeking is binnengekomen van een ander (internationaal) bedrijf ten aanzien van zijn 
bedrijfsdomeinnaam maar dan met een andere extensie, bijvoorbeeld .com/.eu/.biz/.org etcetera. 
Een concreet voorbeeld: Ondernemer Zwart heeft een bakkerij en beheert de website 
www.bakkerijzwart.nl. Volgens de dubieuze aanbieder aast een ander bedrijf op de domeinnaam 
www.bakkerijzwart.eu. 
De actor suggereert dat hij belt namens een officieel registratiekantoor handelend in het algemeen 
belang: “Wij bewaken en controleren alle domeinnaamregistraties die gedaan worden.” Dus 
wanneer zij een aanvraag binnenkrijgen waarvan de domeinnaam lijkt op een reeds bestaande 
handelsnaam, dan wordt met de eigenaar contact opgenomen om “even kort te polsen” en te 
controleren “of we de registratie kunnen toekennen aan een ander bedrijf”. Deze beweringen 
wekken vertrouwen bij de klant, maar zijn verzonnen. Een dergelijk toezichthoudende instantie 
bestaat niet. Ze laten tijdens het gesprek weten dat zij dat niet verplicht zijn te doen, maar ze bellen 
“uit klantgerichtheid” de rechtmatige eigenaar om te vragen of er bezwaren zijn tegen de registratie 
van de domeinnaam door een nieuw bedrijf.  
De ondernemer wordt tijdens het telefoongesprek onder druk gezet; er moet direct een beslissing 
worden genomen om domeinnamen met andere extensies te laten vastleggen. Anders doet het 
nieuwe bedrijf dit en komt zijn handelsnaam in gevaar. De druk wordt meestal opgevoerd door de 
mededeling dat de andere partij nog in de wacht staat. Op de domeinnaam van bakkerij Zwart uit 
het voorbeeld zullen maar weinig concurrenten azen, maar uit het dossieronderzoek bleek dat de 
dreiging vaak wordt vergroot door te beweren dat een bedrijf met een ‘twijfelachtige reputatie’ 
achter de aanvraag zit, zoals een pornowebsite. Uiteraard wil geen ondernemer met een dergelijk 
bedrijf geassocieerd worden. Met name kwetsbare doelgroepen, zoals kinderdagverblijven, 
fysiotherapeuten en masseurs, zullen hierdoor eerder geneigd zijn sneller in te stemmen met het 
aanbod. 

Geen perfecte toepassing van de technieken  
 

Na verloop van tijd, wanneer vele klanten zijn gedupeerd, wordt doorzien dat het om 
een scam gaat; de verkooppraatjes blijken niet waar en de opgebouwde reputatie 
slechts schone schijn. Uit de opgenomen acquisitiegesprekken en de opgemaakte 
documenten blijkt dat de malafide actoren goed hebben nagedacht over wat ze wel en 
niet moeten (ver)melden, ook de belscripts getuigen hiervan. Maar wanneer goed 
wordt gekeken, kunnen al scheurtjes worden ontdekt in het masker van de malafide 
aanbieder. 
Uit de casestudies en dossieranalyse komt bijvoorbeeld naar voren dat in de (officiële) 
documenten van de malafide aanbieder relatief veel spellingsfouten zijn terug te 
vinden, of rare zinsconstructies voorkomen. Ook brieven van incassobureaus zijn 
slordig geschreven. Het toppunt is waarschijnlijk de spookfactuur van LBCO270 (Box 
B, hoofdstuk 2), waarin de actor in een begeleidende brief met vele taalfouten aan 
ondernemend Nederland wilde duidelijk maken waarom het noodzakelijk was om een 
“milieubijdrage” te leveren.  
Bovendien wekt de onbereikbaarheid van de actor argwaan. Hoewel op de website en 
in de documenten contactgegevens staan vermeld, en soms een duur 0900-nummer 
moet worden gebeld, krijgt de klant niet altijd iemand te spreken. Ook het opgegeven 
adres blijkt nogal eens die van een virtueel kantoor te zijn, zo blijkt uit het 
dossieronderzoek en de casestudies. 
Het laat zien dat de aanbieders niet altijd de schijn van professioneel en integer 
ondernemerschap kunnen ophouden. Wat ook terug te zien is in de vele klachten van 
                                                 
70 Put (2009) en Van Soest (2008) gaan in op de knulligheid van deze spookfactuur. 
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gedupeerde klanten op Internet; op diverse fora wordt geklaagd en gewaarschuwd 
voor misleidende verkooppraktijken.  
 
 
4.4 Doen betalen 
 
Na de verworven instemming volgt de tweede akte, waarin geprobeerd wordt de klant 
te laten betalen. Klanten stuiten bij het reclameren dikwijls op de 
ondoordringbaarheid van het bedrijf van de malafide aanbieder. Door steeds nieuwe 
BV’s op te richten schermen zij de namen van de feitelijk betrokken medewerkers en 
bestuurders van het bedrijf effectief af (Van de Bunt & Van Wingerde, 2009; Van de 
Bunt et al., 2008). Bij registraties in het handelsregister en het openen van 
bankrekeningen wordt veelal gewerkt met katvangers, waardoor onduidelijk blijft wie 
er daadwerkelijk leiding geeft aan het bedrijf.  
Omgekeerd, laten de bedrijven zich gemakkelijk van een grimmige zijde zien, 
wanneer het tegenzit met het betaalgedrag van de klant. Malafide aanbieders 
schakelen eenvoudigweg incassobureaus in of voeren civiele acties tegen wanbetalers 
of tegen personen die het wagen hun ‘goede naam’ in diskrediet te brengen. Hierdoor 
draaien ze de rollen om: zij zijn gedupeerd en de tegenpartij moet zich 
verantwoorden.  
Uit de analyse van de 28 bankrekeningen komt naar voren dat in de helft van de 
gevallen sprake was van afboekingen naar een incassobureau. Zo heeft actor 3 
(rekening 3, bank A) 81.000 euro overgeboekt naar het incassobureau voor bewezen 
diensten. Het bedrag dat is binnengehaald door het incassobureau ligt hoger (102.000 
euro). Door de inspanningen van het bureau hebben toch nog 99 bedrijven betaald. 
Het gaat om 14% van zijn totale inkomsten.  
 

De frustraties van de gedupeerden 
 
Als onverwachte bijvangst troffen wij bij de overboekingen die op de 28 
bankrekeningen stonden vele uitingen aan van machteloosheid en frustratie van de 
betalende klanten. Om deze slachtoffers een stem te geven volgt hieronder een lijst 
van opmerkingen die wij op vijf bankrekeningen71 aantroffen. Er zijn veel meer 
negatieve opmerkingen terug te vinden met dezelfde strekking. De genoemde 
vermeldingen vormen enkel een illustratie. 
 
Er zijn klanten die wel betalen, maar niet goed weten waarvoor: 
 
“Graag factuur opsturen die heb ik niet ontvangen” 
“Graag ontvang ik een exemplaar want ik weet hier niet van” 
“AUB een bevestiging sturen” 
 
Sommigen excuseren zich zelfs voor de late betaling: 
 
“Advertentieruimte [naam magazine]– excuses voor de late betaling” 
 

                                                 
71 Niet op alle transactieoverzichten konden de bijschriften van slachtoffers worden gegeven.  
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Een klant houdt stug vast aan de gedane uitlatingen tijdens het telefonische 
verkoopgesprek:  
 
“Uitgaand van een jaarbedrag van 150 euro excl. BTW’ (niet 150 per maand red.) 

 
Aanbieders zijn ook bereid om een compromis te sluiten, zo blijkt uit: 
 
“Afkoopsom contract”  
“Opzeggen en afrekenen contract”  
“Coulanceregeling”  
“Finale kwijting” 
“Met afkoop [bedrag] in een keer overgemaakt”  
“Afgesproken per [maand] stopzetten gesproken met mevr [naam]” 
“1.000 euro overgeboekt: Conform afspraak dd […]” 
“Afbetaling gehele factuur, bedankt voor de betalingsregeling” 
 
De klanten betalen onder protest, en willen daarna niets meer van de actor vernemen: 
 
“Betaling onder protest”  
“Ons nooit meer bellen voor een advertentie”  
“Criminelen!”  
“Hoop nooit meer van u te horen”  
“Onder protest, aangifte politie gedaan”  
“Onder voorbehoud van latere ontwikkelingen en onder protest” 
“Tegen finale kwijting. Verwijder ons aub uit uw bestand” 
“Waar blijft mijn bevestiging dat dit de laatste is” 
“Laatste betaling aller tijden gelieve ons niet meer te benaderen” 
“Zoek maar uit kut”  
“Gaarne ons per direct schrappen uit u systeem” 
“Onder protest een aanklacht wegens misleiding en bedrog wordt voorbereidt”  
“Oplichters!” 
“Me niet lastig vallen met die onxxxx” [tekst weggevallen red.] 
“Allerlaatste plaatsing geen telefoon meer” 
“Dit nooit weer” 

 
Uit deze vermeldingen wordt duidelijk dat deze ondernemers zich voelen 
beetgenomen. Bij de overboeking –het laatste contactmoment – willen ze nog uiting 
geven aan hun ongenoegen. 
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Hoofdstuk 5  Aanpak van acquisitiefraude 
 
 
 
5.1 Inleiding  
 
In de voorgaande hoofdstukken hebben we kennis gemaakt met het fenomeen 
acquisitiefraude en zijn de meest voorkomende vormen besproken. In dit hoofdstuk 
wordt gekeken naar de mogelijkheden om het probleem aan te pakken. In de aanpak 
van misleidende handelspraktijken kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
enerzijds het reageren op een concreet geval en anderzijds een situationeel 
preventieve aanpak van het probleem. Als eerste worden twee manieren van juridisch 
reageren besproken; er kan zowel worden gekozen voor een civielrechtelijke aanpak 
van het concrete geval (§ 5.2.1) als voor een strafrechtelijke aanpak (§ 5.2.2). In het 
Programma Financieel-Economische Criminaliteit (FinEC) geeft het Ministerie van 
Justitie aan dat een gedifferentieerde handhaving – zowel preventie als repressie –
nodig is. Bij fraudebestrijding ligt de focus primair op preventie, waarbij het 
bedrijfsleven wordt aangesproken op haar eigen verantwoordelijkheid bij het 
verminderen van frauderisico’s. In de ernstige gevallen, wanneer de fraude op “een 
arglistige wijze” plaatsvindt en er “planmatig” te werk wordt gegaan, zal de overheid 
optreden (Ministerie van Justitie, 2008). In het NPC wordt overlegd over de verdeling 
van de verantwoordelijkheid en de wederzijdse verwachtingen.  
In paragraaf 5.3 wordt stilgestaan bij de situationeel preventieve aanpak van 
acquisitiefraude. Daarbij wordt ingegaan op de eigen verantwoordelijkheid van 
ondernemers en van betrokken dienstverleners en (branche)organisaties. Deze aanpak 
is bedoeld om de misleidende handelspraktijken te voorkomen, in te dammen en 
enigszins te reguleren. De basisprocessen van het script van de misleiding worden 
gebruikt als ‘kapstok’, waaraan de preventieve actiemogelijkheden worden 
opgehangen. 
 
 
5.2 Juridische actiemogelijkheden 
 
Bij de bespreking van de juridische mogelijkheden zal steeds worden bekeken op 
welke civielrechtelijke en strafrechtelijke actiemogelijkheden de ondernemer een 
beroep zou kunnen doen en tegen welke belemmeringen in de dagelijkse praktijk 
wordt aangelopen. Het gaat om juridische mogelijkheden die in de interviews naar 
voren zijn gekomen dan wel uit het jurisprudentieonderzoek zijn gebleken. De 
aangehaalde gerechtelijke uitspraken moeten steeds worden gezien als een illustratie 
van de beroepsmogelijkheid. 
 
5.2.1  Civielrechtelijke mogelijkheden 
 

Factoren die het gebruik van civiele actiemogelijkheden beperken 
 
Om een juridische actie te kunnen instellen, dient de gedupeerde ondernemer in te 
zien dat hij is misleid. Dit is lang niet altijd het geval. Ondernemers die in het geheel 
niet in de gaten hebben dat zij zijn misleid, zullen vanzelfsprekend niet in actie 
komen. Dit geldt ook voor de omgekeerde situatie: ondernemers die tijdig door 
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hebben dat zij bedrogen worden – nog voor ergens mee ingestemd te hebben – lijden 
geen schade en hebben dan ook geen reden om juridische actie te voeren. 
 
De geringe actiebereidheid geldt in zekere zin ook voor ondernemers die te laat in de 
gaten krijgen dat zij zijn misleid. Wanneer zij eenmaal de betalingsverplichtingen van 
het contract geheel zijn nagekomen, is de kans dat zij hun geld terugkrijgen klein:  
 
“Een ondernemer kan moeilijk na 2 jaar nog zeggen dat hij die overeenkomst 
eigenlijk helemaal niet gewild heeft” (Respondent 11)  
 
Als de ondernemer slechts enkele termijnen heeft betaald, is de kans groter dat hij zijn 
geld terug kan krijgen. Dus de mate waarin de ondernemer zijn betalingsverplichting 
is nagekomen, bepaalt mede de kans dat hij daadwerkelijk geld terug zou kunnen 
krijgen. De betaling duidt immers op de aanvaarding van het aanbod. Over deze 
categorie slachtoffers gaat het in deze paragraaf. Hoe groot is de kans dat zij langs 
juridische weg teruggave kunnen claimen van de financiële schade?  
 
Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom benadeelde ondernemers 
besluiten géén actie ondernemen. Naast de zojuist genoemde kansberekening, spelen 
de procesrisico’s en -kosten een rol. Dit speelt niet alleen als de benadeelde 
ondernemer een gerechtelijke procedure wil starten. Uit enkele interviews komt naar 
voren dat wanneer de benadeelde ondernemer niet (meer) betaalt, menig aanbieder 
een civiele procedure start om te vorderen dat de betalingsverplichting wordt 
nagekomen. Voor de misleide ondernemer zijn de procesrisico’s en -kosten zowel in 
zijn rol als eiser als in zijn rol van gedaagde groot. Stel dat hij zijn geding verliest of 
dat de malafide aanbieder zijn vordering krijgt toegewezen, dan loopt de ondernemer 
het risico een veelvoud te moeten betalen van het oorspronkelijke schadebedrag. Het 
feit dat het bij acquisitiefraude dikwijls om betrekkelijk kleine bedragen gaat, 
vermindert de civiele actiebereidheid: 
 
“Ondernemers betalen (…) om er vanaf te zijn, ook mede omdat de bedragen van de 
facturen veelal niet heel hoog zijn” (Respondent 11) 
 
Dit laat onverlet dat benadeelden op principiële gronden een civiele procedure kunnen 
starten. Een voorbeeld hiervan is het geding dat enkele grote ondernemingen voerden 
om de misleidende handelspraktijken van de gedaagde aan te tonen.72 Deze grote 
ondernemingen kunnen zich uiteraard dergelijke principiële acties gemakkelijker 
veroorloven dan de kleine, gedupeerde ondernemer. In dit geval is de civiele 
procedure collectief gevoerd,73  meerdere gedupeerden hebben hun vordering 
gebundeld waardoor de kosten van de advocaat en het proces kunnen worden gedeeld, 
de positie van de gedupeerden sterker is en de malafide aanbieder mogelijk voor een 
                                                 
72 Gerechtshof Leeuwarden, zaaknummer 107.001.796/01 (28 oktober 2008). 
73 Zowel respondent 11 als respondent 12 geeft aan dat een collectieve procedure op twee manieren kan 
worden gestart. Allereerst is dit mogelijk uit naam van bijvoorbeeld een stichting (artikel 3:305 BW). 
Gedupeerden kunnen zodoende in het gelijk gesteld worden, maar het is niet mogelijk betaalde 
bedragen terug te ontvangen. Een tweede mogelijkheid is dat meerdere gedupeerden samen als eiser 
optreden, waarbij de feiten per ondernemer moeten worden aangevoerd en er om een collectieve 
beoordeling kan worden gevraagd. In dit geval kunnen betaalde bedragen wel worden teruggevorderd. 
Deze manier van collectief procederen is al eens geslaagd: Rechtbank Groningen, zaaknummer 78946 
HA ZA 05-382 (21 maart 2007), in hoger beroep: Gerechtshof Leeuwarden, zaaknummer 
107.001.796/01 (28 oktober 2008). 
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groter schadebedrag aansprakelijk wordt gesteld, zo geven enkele respondenten aan 
die ervaring hebben met het voeren van civiele procedures.  
 
Tussen het aanspannen van een juridische actie en helemaal niets doen, bestaat nog 
een tussenweg die gekozen kan worden door de benadeelde partij, namelijk zelf 
contact zoeken met de aanbieder om het geschil op te lossen.  
Ondernemers kunnen zowel telefonisch als per brief protesteren. Enkele respondenten 
geven aan dat dit weinig soelaas biedt en de aanbieder meestal reageert met een in 
forse bewoordingen opgestelde aanmaning en met brieven van incassobureaus of 
telefonisch niet bereikbaar is. Het heeft volgens hen meer effect om via een juridisch 
getoonzette briefwisseling – eventueel uit naam van een advocatenkantoor, maar 
duidelijk toegespitst op de concrete zaak – de situatie zodanig te herstellen dat de 
gedupeerde ondernemer in ieder geval geen aanmaningen meer ontvangt en de 
malafide aanbieder de zaak verder laat rusten. 
Uit de dossieranalyse (zie tabel 2 in hoofdstuk 2) kwam eveneens naar voren dat deze 
weg betrekkelijk vaak wordt bewandeld: in 20% van de bestudeerde cases heeft de 
gedupeerde klant een briefwisseling gehad met de malafide actor, waarvan in vijf 
gevallen een advocaat is ingeschakeld en er een juridische briefwisseling is gevoerd.74

 
Het instellen van een civiele actie 

 
De gedupeerde ondernemer heeft verschillende civielrechtelijke gronden waarop hij 
zich kan beroepen, zo is naar voren gekomen uit de interviews en het 
jurisprudentieonderzoek. De toepassing hiervan is afhankelijk van de specifieke vorm 
van de misleidende handelspraktijk. Daarnaast hangt de beoordeling van een zaak af 
van de omstandigheden van het specifieke geval, waar de kantonrechter zich iedere 
keer opnieuw over moet buigen.75  
 
In de eerste plaats kan een gedupeerde ondernemer stellen dat hij weliswaar het 
contract heeft getekend en/of heeft betaald, maar dat er geen overeenkomst is gesloten 
vanwege het ontbreken van wilsovereenstemming (artikel 3:33 BW). Hij beroept zich 
dan op het feit dat er geen sprake is geweest van een op een rechtsgevolg gerichte wil, 
geopenbaard in een verklaring. Ter illustratie van een toewijzing van deze civiele 
grond, oordeelde de rechtbank Zwolle-Lelystad76 als volgt:  
 
“Gelet op het ontbreken van de wil bij [naam klant] om een betaalde plaatsing van 
haar bedrijf op de site van [naam aanbieder] overeen te komen en de vaststelling dat 
[naam aanbieder] wist dat [naam klant] niet de wil had om een betaalde plaatsing 
overeen te komen, moet worden geoordeeld dat geen overeenkomst tussen partijen tot 
stand is gekomen.” (Rechtbank Zwolle-Lelystad, LJN BC 9931, 2 april 2008) 
 
Aangezien aan de rechter in veel gevallen wel een overeenkomst kan worden 
overhandigd, is er duidelijk bewijs voor het bestaan van een overeenkomst en zal een 

                                                 
74 Van 58 van de 200 bestudeerde dossiers is echter onbekend of de melder actie heeft ondernomen of 
zou gaan nemen tegen de malafide aanbieder. 
75 De uitspraken waarnaar wordt verwezen in de tekst en voetnoten, dienen daarom alleen ter illustratie 
van een dergelijk besproken verweer. 
76 Rechtbank Zwolle-Lelystad, LJN BC 9931 (2 april 2008).  
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beroep op het ontbreken van wilsovereenstemming veelal stranden.77 Het ontbreken 
van een wilsovereenstemming wordt daarom veelal niet als enige grond aangevoerd, 
zo blijkt uit de interviews.  

 
Twee wilsgebreken die al dan niet subsidiair aangevoerd kunnen worden zijn dwaling 
(artikel 6:228 BW) of bedrog (artikel 3:44 BW). Van dwaling is sprake wanneer de 
gedupeerde onder invloed van uitlatingen of het achterhouden van essentiële 
informatie door de aanbieder een overeenkomst aangaat en hij bij een juiste 
voorstelling van zaken de overeenkomst niet zou hebben getekend. Als de gedupeerde 
ondernemer in bijvoorbeeld case 2 had geweten dat het in plaats van een jaarlijks 
contract, maandelijkse bedragen betroffen, had hij zonder twijfel niet getekend. Ook 
de Rechtbank Groningen oordeelt dat de gedupeerde de overeenkomst niet zou zijn 
aangegaan bij een juiste voorstelling van zaken.78  
Als een overeenkomst tot stand is gekomen op basis van bedrog, heeft de gedupeerde 
getekend omdat er opzettelijk een onjuiste mededeling is gedaan, informatie is 
verzwegen of een andere kunstgreep is toegepast (artikel 3:44 BW). De klant zou zijn 
handtekening niet hebben geplaatst, wanneer dit niet zou zijn gebeurd. Case 1 is 
hiervan een goede illustratie omdat in het telefoongesprek bewust wordt gesuggereerd 
dat er reeds een zakelijke relatie bestaat en wordt beweerd dat de klant in een eerder 
telefoongesprek al heeft ingestemd met de advertentieplaatsing, terwijl dit niet het 
geval is. Er wordt opzettelijk een leugen verteld om de misleiding te kunnen 
realiseren.  
Een gedupeerde ondernemer heeft in een rechtszaak het gebruik van listige 
kunstgrepen eveneens aan kunnen tonen.79 In dit geval is in het telefonische gesprek 
voorafgaand aan de fax niet gesproken over het sluiten van een overeenkomst, de duur 
en de kosten daarvan. Door de aanbieder werd gesuggereerd dat het om een gratis 
(gemeentelijke) dienst ging, waarvoor alleen de gegevens werden gecontroleerd. Op 
de faxofferte werden deze essentiële contractgegevens bovendien op een verhullende 
wijze weergegeven.  
 
Wanprestatie (artikel 6:74 BW) is een andere civielrechtelijke grond om de 
overeenkomst aan te vechten. Hierbij wordt uitgegaan van de overeengekomen 
afspraken, maar het verwijt is dat deze niet zijn nagekomen zoals afgesproken of zoals 

                                                 
77 Ook de Rechtbank Arnhem, zaaknummer 520559 CV EXPL 07-8641 JM/77/BL (10 maart 2008) 
wijst de vordering af op basis van ontbreken van wilsovereenstemming: “Wilsovereenstemming kan 
tijdens genoemd aan de fax voorafgaande telefoongesprek niet zijn ontstaan, want anders had [naam 
aanbieder] niet vervolgens een voor akkoord te tekenen offerte verzonden.” en “Door zijn handelwijze 
roept [naam aanbieder], al dan niet bewust, de beslist niet te verwaarlozen kans in het leven dat een 
wederpartij als [naam klant] “er instinkt” en daarom moet [naam aanbieder] als meest gerede partij 
om dat te voorkomen het risico dragen van een – zoals hier – geslaagd beroep op het ontbreken van 
wilsovereenstemming.” 
78 Rechtbank Groningen zaaknummer 76086/ HA ZA 04-1010 (20 december 2006): . Ook door 
Rechtbank Utrecht is een beroep op dwaling toegewezen (zaaknummer 473692-CU-06-5887 (10 
januari 2007).  
79 Rechtbank ’s Gravenhage, LJN BA 3375 (12 april 2007) oordeelt dat “de werkwijze van [naam 
aanbieder] als misleidend valt te kwalificeren; een en ander valt aan te merken als het gebruik van 
listige kunstgrepen en derhalve als bedrog.” Dit vonnis wordt later met wijziging van gronden 
bekrachtigd, dan wordt het ontbreken van wilsovereenstemming aangenomen (Gerechtshof ’s 
Gravenhage, LJN BD 4170 (30 september 2008). 
Ook Rechtbank ’s-Hertogenbosch (LJN: BD0508, zaaknummer 543542 (24 april 2008) oordeelde in 
een tussenvonnis dat er sprake was van bedrog. Dit is in het eindvonnis bekrachtigd: Rechtbank ’s-
Hertogenbosch, rolnummer: 08-674 (9 oktober 2008). 
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mocht worden verwacht. Er wordt dus tekortgeschoten in de nakoming van de 
overeenkomst. Wanprestatie is voornamelijk goed aantoonbaar wanneer het om 
advertentiefraude gaat, zoals in case 1. Daarbij worden de advertentieblaadjes veelal 
in beperkte oplage gedrukt en niet of nauwelijks verspreid onder de beoogde 
doelgroep, in tegenstelling tot wat wordt vermeld in het colofon van het tijdschrift. De 
tijdschriften hebben voor adverteerders dan ook geen enkele reële 
publiciteitswaarde.80 Tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is 
bijvoorbeeld gegrond verklaard toen een malafide aanbieder weigerde informatie te 
verstrekken over de oplage en verspreiding van zijn tijdschriften.81 Oud-werknemers 
hadden eerder verklaard, dat deze enkel bij de adverteerders terecht zouden komen en 
niet werden verspreid onder de doelgroep.  
Wanprestatie is moeilijker aan te tonen wanneer er sprake is van een daadwerkelijke 
tegenprestatie voor de klant, zoals in case 2 of bij domeinnaamfraude (zie box F). Bij 
die verschijningsvormen wordt er na betaling een vermelding op een internetsite 
geplaatst of de domeinnaam geregistreerd. Van de geleverde tegenprestatie kan in elk 
geval de prijs-kwaliteit verhouding in twijfel worden getrokken. Door hun 
onbekendheid bij het grote publiek trekken de internetgidsen vermoedelijk weinig 
bezoekers (case 2), waardoor een vermelding nauwelijks commerciële waarde heeft 
voor de klant. De geregistreerde domeinnamen bij domeinnaamfraude zijn 
waarschijnlijk enkel doorlinks.  
Een beroep op wanprestatie is in het verleden wel geslaagd, toen bleek dat bij het 
zoeken op de relevante trefwoorden de bedrijfsgegevens van de klant niet ‘vindbaar’ 
waren.82 Maar bij deze laatste twee verschijningsvormen van misleidende 
handelspraktijken is een succesvol beroep op wanprestatie wel een stuk lastiger te 
voorspellen. 
 
Uit de jurisprudentie komt naar voren dat er ook andere minder voor de hand liggende 
civielrechtelijke mogelijkheden zijn. Het beroep op de onrechtmatige daad (artikel 
6:162 BW) is hiervan een voorbeeld. De malafide aanbieder handelt in dat geval 
onrechtmatig door: “een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of hetgeen 
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt” (artikel 6:162 
BW). De misleiding zoals naar voren komt in bestudeerde cases zal veelal in strijd 
zijn met ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer.83  
Als er onrechtmatig is gehandeld wordt de rechtspersoon hiervoor verantwoordelijk 
gehouden.84 De bestuurder zou ook verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Er moet 

                                                 
80 Zo oordeelde Rechtbank Groningen LJN: BD3924 (11 juni 2008). 
81 Rechtbank Groningen, zaaknummer 78946 HA ZA 05-382 (21 maart 2007); wanprestatie is 
toegewezen omdat opdrachtnemers toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichting, dit betrof de verspreiding van de tijdschriften.  
82 Zo oordeelde Rechtbank Amsterdam, rolnummer 10096-00 (22 mei 2001). De aanbieder stelde 
echter dat er slechts is overeengekomen dat de tekst geplaatst zou worden, niet dat deze 
bedrijfsvermelding ook op relevante steekwoorden gevonden zou kunnen worden. Maar, zo stelt de 
rechtbank: Daarmee miskent [naam aanbieder] dat bij de verkoop van een bedrijvengids op internet 
het er nu juist om gaat (en dat de afnemer – die veelal zelf geen of weinig verstand heeft van zaken zal 
hebben – dat ook mag verwachten) dat die gegevens ook daadwerkelijk gevonden kunnen worden.  
83 Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, LJN BD4795 (19 juni 2008); 
hierin oordeelt het Hof dat de handelwijze van de malafide aanbieder in strijd is met de zorgvuldigheid 
die in het maatschappelijk verkeer betaamt als bedoeld in artikel 6:162 BW. De handelwijze vormt een 
onrechtmatige daad (rechtsoverweging 2.17).  
84 Dit is het geval wanneer er onrechtmatig wordt gehandeld vanuit een overeenkomst (veelal het geval 
bij misleidende handelspraktijken). Anderzijds kan er ook onrechtmatig worden gehandeld uit naam 
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dan aangetoond worden hoe de bestuurder invloed heeft op de bedrijfsvoering en het 
dagelijks handelen van de werknemers. Volgens enkele respondenten is de 
bewijsvoering hiervoor echter moeilijk, met als gevolg dat de bestuurder door de 
‘bescherming’ van de rechtspersoon veelal buiten schot blijft.85  
Andere civielrechtelijke gronden om misleidende handelspraktijken aan te pakken zijn 
handelen in strijd met de wet, de goede zeden en de openbare orde86 (artikel 3:40 
BW), het onredelijk bezwarend beding87 (artikel 6:233, 6:36 BW) en de misleidende 
mededeling88 (artikel 6:194 BW).  
 
In die gevallen waarbij na een telefonisch verkoopgesprek het contract is getekend 
door een tekeningsonbevoegde werknemer kan het gedupeerde bedrijf een beroep 
doen op het ontbreken van toereikende volmacht, waardoor er in beginsel geen 
overeenkomst tot stand kan gekomen. Zo oordeelde het Hof ’s Hertogenbosch89 dat er 
met name bij telefonische verkoopgesprekken hoge eisen gesteld moeten worden aan 
de totstandkoming van overeenkomsten: 
 
“Daarbij mag in het bijzonder van de advertentieverkoper worden verlangd dat hij 
zich ervan vergewist of degene met wie hij probeert zaken te doen, bevoegd is om 
advertentieopdrachten te verstrekken” (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, LJN: AF1527, 
14 november 2002). 
 
Een beroep van de malafide aanbieder op het feit dat de klant door de betaling van de 
facturen zonder protest wel de schijn van volmachtverlening zou hebben gewekt (art. 
3:61 lid 2 BW), achtte het Hof niet gegrond. Het was in casu van doorslaggevende 

                                                                                                                                         
van de wet, dan ligt er geen overeenkomst ten grondslag, maar vangt de wet dit op. Een bestuurder kan 
in dat geval wel direct verantwoordelijk worden gehouden.  
85 Gerechtshof Amsterdam, LJN BD4795 (19 juni 2008); hierin oordeelt het Hof dat de bestuurder wel 
rechtstreeks invloed had op de handelwijze van de malafide ondernemingen. Er kan hem een 
persoonlijk verwijt worden gemaakt van het onrechtmatig handelen door de ondernemingen, hij heeft 
persoonlijk gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die hij jegens de gedupeerde ondernemer in acht 
had moeten nemen. Daarom is hij aansprakelijk voor de terugbetaling van de kosten en geleden schade 
(rechtsoverweging 2.17). 
86 Rechtbank Groningen, LJN: BD3924 (11 juni 2008) oordeelt dat de aanbieder in casu enkel uit was 
op het zichzelf te verrijken, een laakbaar motief dat in strijd is met de goede zeden: “Het door 
gedaagde – desondanks – benaderen van functionarissen en instellingen en het bewerkstelligen dat zij 
een “opdracht” verstrekken, is een handelen dat door een laakbaar motief – namelijk zelfverrijking ten 
kosten van een ander – wordt ingegeven. Het onder de gegeven omstandigheden doen van een aanbod 
om een advertentie te plaatsen is het plegen van een rechtshandeling, die door de strekking daarvan als 
onbehoorlijk dus in strijd met de goede zeden moet worden aangemerkt. Art. 3:40 BW bepaalt dat een 
rechtshandeling die door zijn strekking in strijd is met de goede zeden, nietig is.”  
87 Gerechtshof Leeuwarden, NJ 2003, 277 (12 februari 2003) oordeelde dat de ondernemer zich in de 
gegeven omstandigheden (zie uitspraak r.o.2.8 onder a t/m f) mag beroepen op de vernietigingsgrond 
van art. 6:233 aanhef en sub a BW: vernietiging algemene voorwaarden wegens onredelijke 
bezwarendheid, en op de reflexwerking van art. 6:236 sub b, omdat ze aangemerkt kan worden als een 
als ‘kleine’ ondernemer (zie ook: Alleweldt et al, 2008: 49). De algemene voorwaarden van de 
aanbieder werkten beperkend nu er voor de klant geen beëindiging van de overeenkomst mogelijk was, 
behalve ontbinding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van wezenlijke verplichtingen, 
maar geen andere grond voor beëindiging (zoals dwaling).  
88 Bij een mogelijk beroep op dit artikel hebben Alleweldt et al. (2008: 47-48) uitgebreid stilgestaan. 
Artikel 6:194 BW stelt de voorwaarde dat het moet gaan om een misleidende mededeling die openbaar 
cq publiekelijk wordt gedaan. Individuele aanbiedingen zoals die telefonisch worden gedaan, vallen 
daardoor buiten het bereik van het artikel. Tenzij de aanbieders op een structurele en professionele 
manier te werk gaan, zoals via het gebruik van een telefoonscript. 
89 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, LJN: AF1527, zaaknummer C0000817/HE (14 november 2002). 
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betekenis dat het telefonische advertentieverkoop betrof, omdat door deze “naar zijn 
aard opdringerige vorm van acquisitie” te gebruiken, de aanbieder bewust het risico 
heeft genomen dat hij te maken krijgt met een onbevoegd persoon.90 Bij de aanbieder 
ligt dan ook de onderzoeksplicht om bijvoorbeeld in het Handelsregister na te gaan 
wie er tekeningsbevoegd is.91  
Van de aanbieder kan bovendien worden verwacht dat hij de nodige zorgvuldigheid in 
acht neemt bij de telefonische verkoop. Hij kiest er immers zelf voor om klanten 
ongevraagd en onaangekondigd te benaderen, en roept daardoor “min of meer het 
risico van het ontstaan van misverstanden over zich af.”92 Doet de actor dit niet, dan 
horen de risico’s van misverstanden bij hem te worden gelegd.93 Er worden daarom 
ook hogere eisen gesteld aan de aanbieder ten aanzien van het bewijs van de 
totstandkoming van een rechtsgeldige overeenkomst. Zo oordeelde Rechtbank 
Zutphen dat er geen sprake was van een rechtgeldige overeenkomst, ook al beweerde 
de aanbieder dat de klant tijdens het telefonische verkoopgesprek (en controlegesprek) 
zou hebben ingestemd:  

 
“Het had op grond van zorgvuldigheidsoverwegingen op de weg van [naam 
aanbieder] gelegen de door haar gestelde opdracht op schrift te stellen en deze ter 
ondertekening aan [naam klant] aan te bieden. Nu [naam aanbieder] dit heeft 
nagelaten kan bepaald niet worden vastgesteld dat er sprake is van een rechtgeldig 
tot stand gekomen overeenkomst.” (Rechtbank Zutphen, zaaknummer 294727/07-147, 
21 maart 2007) 
 
Ook de rechtbank ‘s-Hertogenbosch94 achtte het niet bewezen dat er een 
overeenkomst was gesloten, omdat een opdrachtbevestiging met een originele 
handtekening ontbrak en “gesteld noch gebleken is dat [naam aanbieder] bewijs kan 
leveren dat de handtekening op de fax kopie van de opdrachtbevestiging 
daadwerkelijk door [de klant] is gezet.”  
 
In de bovenstaande gevallen lag de bewijslast op grond van de eis van zorgvuldig 
handelen bij de aanbieder, die geen overtuigend bewijs kon aanleveren voor een 
schriftelijke bevestiging. Dit is echter geen vaste jurisprudentie, maar het lijkt af te 
hangen van de beoordeling van de rechter in het specifieke geval. Respondenten 
benadrukken dat zodra er schriftelijk bewijs voorhanden is, het ontbreken van de wil 
op het sluiten van het contract maar moeilijk aan te tonen is. 

                                                 
90 Het Gerechtshof in Arnhem bevestigde deze uitspraak. In het arrest werd eveneens benadrukt 
betaling van de facturen niet als een bekrachtiging van het contract moet worden gezien: “(…) in dit 
geval zijn de facturen niet aan de afdeling van [naam tekeningsonbevoegde], maar aan een andere 
afdeling gestuurd en binnen betrekkelijk korte tijd na elkaar betaald, voordat men achter de hiervoor 
beschreven werkwijze van [naam aanbieder] kwam. Overigens is er geen reden uit de stilzwijgende 
betaling van de andere facturen de bekrachtiging door [naam klant] af te leiden.” (Gerechtshof 
Arnhem, rolnummer: 2004/1033, 4 oktober 2005) 
91 Zie ook: Rechtbank Groningen, LJN: BC5416 (13 februari 2008). 
92 Rechtbank Zutphen, zaaknummer 294727/07-147 (21 maart 2007) 
93 Zo werd door de Rechtbank ’s Hertogenbosch (zaaknummer CV.509166/536/07 (20 november 2007) 
verwoord: ”Naar vaste jurisprudentie behoren de risico’s van misverstanden met betrekking tot de 
totstandkoming van een overeenkomst door middel van telefonische advertentieacquisitie volledig te 
worden gelegd bij degene die zich van deze wijze van klantenwerving wil bedienen”.  
94 Rechtbank ’s Hertogenbosch, zaaknummer CV.509166/536/07 (20 november 2007). 
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Belemmeringen bij een civiele procedure 
 
Een gedupeerde ondernemer kan dus op verschillende civielrechtelijke gronden in 
actie komen. In de praktijk blijkt de bewijsvoering echter een groot knelpunt te zijn. 
De respondenten geven aan dat de positie van de gedupeerde ondernemer niet sterk is, 
omdat de aanbieder ervoor zorgt dat belastende informatie niet op papier staat. De 
onjuiste mededeling bijvoorbeeld dat een ander bedrijf een vrijwel gelijkluidende 
domeinnaam heeft gekozen staat niet op schrift (zie Box F). Ook in andere gevallen 
van misleiding is er een discrepantie tussen wat de aanbieder vertelt tijdens het 
telefoongesprek en waarvoor er daadwerkelijk getekend wordt. Het telefoongesprek 
zou in dit geval als bewijs moeten dienen, maar dit gesprek wordt (uiteraard) niet 
opgenomen, waardoor het woord van de gedupeerde ondernemer tegenover het woord 
van de dubieuze aanbieder staat. De overweging van de Rechtbank Amsterdam95 
illustreert het probleem van de bewijsvoering:  
 
“Niet vastgesteld kan worden wat in het eerste telefoongesprek is gezegd. (…) Het 
nadien gevolgde papieren traject is echter onberispelijk te noemen en rechtvaardigt, 
wat er ook telefonisch besproken moge zijn, geen beroep op dwaling, laat staan op 
bedrog. In de offerte en in de opdrachtbevestiging is precies uiteengezet wat de 
overeenkomst inhoudt en hoe de daaraan verbonden voorwaarden luiden. De daartoe 
bevoegde directeur van [naam klant] heeft de offerte zelf ondertekend en 
teruggestuurd. (…) Vervolgens is de opdrachtbevestiging verzonden aan en 
ontvangen door [naam klant]. Aldus moet voorshands worden aangenomen dat een 
rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen.” (Rechtbank Amsterdam, 
zaaknummer 326018 / KG 05-1927 TG, 17 november 2005) 
 
Ook in een recente uitspraak oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat de 
inhoud van de fax-offerte in casu voldoende duidelijk was om (eventueel onterechte) 
verwachtingen die zouden zijn gewekt tijdens het telefoongesprek te “repareren”:  
 
“(…) Het hof heeft hiervoor al geoordeeld dat de mededelingen in de fax omtrent de 
kosten van de plaatsing en de andere voorwaarden zodanig duidelijk waren dat 
eventuele onvolledige of mogelijk onjuiste mededelingen in het voorafgaande 
telefoongesprek daardoor zijn hersteld. (…)Daarbij komt dat [naam klant] zelf 
aangeeft dat het met betrekking tot het “gratis” zijn van de vermelding en de aard van 
de website – wel of niet van de plaatselijke gemeente – niet gaat om een expliciete 
mededeling van [naam aanbieder], maar om de conclusie die [naam klant] zelf heeft 
getrokken op grond van onder andere de naamgeving van de website. Het moet voor 
een ieder (…) duidelijk zijn dat de naam van een website niet alles zegt over de aard 
van de website.”(Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, zaaknummer HD 103.006.180, 1 
september 2009) 
 
Het hof legt dus de verantwoordelijkheid bij de ondernemer, want: ”van degene, die 
een formulier voor akkoord ondertekent, mag worden verwacht dit formulier goed 
door te lezen alvorens te tekenen. Ze erkent weliswaar dat de wijze van 
klantenwerving van de aanbieder “niet de schoonheidsprijs” verdient, maar hierdoor 
zou niet zonder meer sprake zijn van bedrog.  
 

                                                 
95 Rechtbank Amsterdam, zaaknummer 326018 / KG 05-1927 TG (17 november 2005). 
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De bewijspositie van de gedupeerde ondernemer wordt bovendien verzwakt wanneer 
de aanbieder de zogenaamde “controlegesprekken” opneemt. In deze gesprekken laat 
de aanbieder de ondernemer bevestigen dat hij akkoord gaat met de gestelde 
voorwaarden.96 De telefoon zou bovendien een onduidelijk medium zijn om diensten 
aan te bieden, omdat er bewust snel en onduidelijk wordt gesproken en er eerder 
verwarring kan ontstaan, zo vinden enkele respondenten met kennis van civiele zaken 
rond acquisitiefraude.   
In geval een telefoongesprek wel door de klant is opgenomen, geeft het transcript 
hiervan duidelijk de misleiding weer, zoals blijkt uit het geleverde tegenbewijs in 
recente zaken.97 Voor een ondernemer is het echter niet gebruikelijk om zijn 
dagelijkse gesprekken op te nemen. 
 
Naast de bewijsvoering is de kantonrechter in elke zaak afhankelijk van welke feiten 
er door de partijen worden aangedragen. Ondanks zijn vermoeden dat het in een zaak 
om misleidende handelspraktijken zou gaan, heeft de kantonrechter zich te houden 
aan de feiten die worden voorgelegd, zo verklaarde een respondent met ervaring in de 
rechtspraak (Respondent 18). Kantonrechters zouden volgens hem meestal ook niet op 
de hoogte zijn van elkaars uitspraken in de handelszaken. Ze beslissen zelf of hun 
uitspraken gepubliceerd worden.98 Volgens het SAF spelen de malafide aanbieders 
handig in op het feit dat er tussen rechters onderling weinig aandacht is voor 
dergelijke handelszaken. Ze zouden daarom bewust in de verschillende kantons 
procedures starten tegen wanbetalers. Het gaat steeds om betwiste contractbedragen 
lager dan 5000 euro, zodat alleen de kantonrechter bevoegd is om over de zaak te 
oordelen. 

 
Uitbreiding van de Wet Oneerlijke Handelspraktijken 

 
Zoals besproken biedt het civielrecht de gedupeerde ondernemer verschillende 
actiemogelijkheden, maar brengt het ook problemen met zich mee. Een mogelijke 
toekomstige oplossing voor de aanpak van oneerlijke handelspraktijken waar (kleine) 
ondernemers de dupe van worden, schuilt in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken 
(Wet OHP), zo opperden meerdere respondenten. 
In mei 2005 werd door het Europees Parlement en de Raad de ‘Richtlijn Oneerlijke 
Handelspraktijken’ vastgesteld.99 De strekking van de richtlijn is een algemeen 
verbod op oneerlijke handelspraktijken. Een handelspraktijk is oneerlijk wanneer het 
de gemiddelde consument ertoe brengt een besluit te nemen dat hij anders niet had 
genomen (Van Boom, 2008). De bijlage van de richtlijn bevat een zwarte lijst met een 
opsomming van handelspraktijken die onder alle omstandigheden als oneerlijk 
worden beschouwd en dus verboden zijn.  
In Nederland is de richtlijn vertaald in de Wet OHP, welke is opgenomen in de 
nieuwe afdeling 6.3.3a van het Burgerlijk Wetboek. Bij de handhaving is een grote rol 
weggelegd voor de Consumenten Autoriteit (CA) en de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM). Op grond van de speciaal daarvoor gewijzigde Wet handhaving 
consumentenbescherming, beschikken beide toezichthouders over de 
bestuursrechtelijke instrumenten ‘last onder dwangsom’, ‘bestuurlijke boete’ en/of 

                                                 
96 Bij het SAF is een opname van een eerste en van een ‘controlegesprek’ te verkrijgen. 
97 Rechtbank Zwolle-Lelystad, zaaknummer 362144 CV 07-7708 (2 april 2008) en Rechtbank 
Groningen, zaaknummer 76086/ HA ZA 04-1010 (20 december 2006). 
98 Bijvoorbeeld voor het publiceren van databanken en/of websites als www.rechtspraak.nl 
99 Richtlijn 2005/29/EG 
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‘openbaarmaking van de beschikking’ om op te treden tegen oneerlijke 
handelspraktijken. Daarnaast is er een civiele procedure mogelijk; de consument kan 
zelf een rechtsvordering instellen op grond van art. 6:193b BW en volgende (Van 
Boom, 2008).  
 
De meest gehanteerde methoden van malafide aanbieders – het aandringen per 
telefoon, e-mail of fax – staan op de zwarte lijst, die als bijlage bij deze nieuwe wet is 
gevoegd. Echter, de nieuwe afdeling richt zich slechts op handelspraktijken van 
ondernemingen jegens consumenten. Oneerlijkheid die zich voordoet binnen 
zogenaamde business-to-business (B2B) verhoudingen valt buiten het bereik van de 
wet. Als gevolg hiervan zijn agressieve en misleidende handelspraktijken uit de 
bestudeerde cases op grond van afdeling 6.3.3a BW niet als oneerlijk aan te merken 
zoals bedoeld in de Wet OHP. De Wet OHP laat de oneerlijkheid van een 
handelspraktijk dus afhangen van de hoedanigheid van degene tegen wie deze is 
gericht. De meeste respondenten blijken dit geen wenselijk onderscheid te vinden en 
zijn van mening dat (kleine) ondernemers eenzelfde bescherming zouden moeten 
krijgen als de consument. Veel ondernemers zijn volgens hen immers voor wat betreft  
het afnemen van diensten en producten, vergelijkbaar met een consument: 
 
“Stel dat iemand twee koffiezetapparaten koopt waarvan een voor zichzelf en de 
ander wordt bij het bedrijf neergezet. Voor degene die hij voor thuis koopt wordt hij 
wel beschermd en voor de andere niet. Dat is toch vreemd? Er is geen wezenlijk 
verschil tussen die twee aankopen.” (Respondent 3) 
 
Ook in situaties waarin consumenten via ‘cold calling’ worden overrompeld en op 
misleidende wijze worden overtuigd van het gunstige aanbod, genieten deze meer 
rechtsbescherming dan ondernemers die op eenzelfde manier100 benaderd worden.  
In Oostenrijk heeft men de nationale regelgeving wel uitgebreid door de Europese 
richtlijn van toepassing verklaren op “the target of commercial practice” 
(Umworbener), waar dus ook ondernemers onder vallen (Alleweldt et al., 2008: 24 
e.v.). Oostenrijk heeft bovendien specifieke wetgeving101, waardoor de misleidende 
aanbiedingen van de malafide bedrijven kunnen worden aangepakt.  

                                                 
100 Een voorbeeld hiervan zijn de misleidende aanbiedingen van het bedrijf Pretium Telecom, die door 
de Consumentenautoriteit een boete hebben gekregen van 87.000 euro en een last onder dwangsom 
onder. Het bedrijf maakte de consumenten in haar telefonische verkoopgesprekken onvoldoende 
duidelijk  met welk bedrijf ze te maken hadden en dat ze een nieuwe overeenkomst aangingen met een 
nieuwe telecomaanbieder. Uit 235 transcripts van telefoongesprekken bleek dat veel klanten in de 
veronderstelling waren met KPN te spreken. Callcentermedewerkers deden er onvoldoende aan om 
deze verwarring te voorkomen dan wel weg te nemen. Door hun voor meerdere uitleg vatbare uitingen 
zorgden zij bovendien voor meer verwarring (Besluit in zaak 22/Pretium Telecom BV, randnummer 
84-88). Hierdoor heeft het bedrijf in strijd gehandeld met het artikel 7:46H lid 1 BW (meedelen 
identiteit en commercieel oogmerk bij aanvang van het telemarketinggesprek).  
Hoewel het gaat om artikelen afkomstig uit de Wet Koop op Afstand, kan worden betoogd dat deze 
misleidende manier van verkoop ook onder de Wet Oneerlijke Handelspraktijken geschaard kan 
worden. De Consumentenautoriteit nam op 4 december 2008 het besluit in zaak Pretium Telecom 
(Kenmerk: CA/NB/22/200, Besluit in zaak 22/Pretium Telecom B.V.). Kort daarvoor – op 15 oktober 
2008 - was de Wet OHP inwerking getreden. 
101 Artikel 28a van deze wetgeving (het Oostenrijkse UWG) luidt: "Het is verboden om, binnen de 
reikwijdte van de bedrijfsactiviteiten en voor mededingingsdoeleinden, reclame te maken voor opname 
in gegevenslijsten, zoals de gele gids, de telefoongids of vergelijkbare gidsen, door middel van een 
betalingsformulier, postwisselformulier, factuur, voorstel tot correctie of op vergelijkbare manier, of 
om de vermelding in zulke gidsen direct aan te bieden zonder onmiskenbaar en tevens op een grafisch 
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Door meerdere respondenten wordt dan ook gewezen op de noodzaak de Wet OHP uit 
te breiden naar de B2B-verhoudingen. Op dat moment kan er ook bestuursrechtelijk 
tegen de misleidende praktijken van de acquisitiefraudeurs worden opgetreden. 
 
5.2.2 Strafrechtelijke actiemogelijkheden 
 
De tweede vorm van juridisch reageren is via het strafrecht. Een benadeelde 
ondernemer kan door het doen van een aangifte een strafrechtelijke actie instellen. 
Maar evenals bij de civielrechtelijke actie, verloopt dit niet zonder problemen. 
 
 Factoren die het gebruik van strafrechtelijke actiemogelijkheden beperken 
 
Lang niet alle benadeelde ondernemers zullen aangifte durven doen. Slachtoffers van 
misleidende handelspraktijken blijken zich te schamen. Zij vinden dat zij stom zijn 
geweest en zouden het erg vervelend vinden als hun stommiteit door een civiele 
procedure of door het doen van aangifte, wellicht gevolgd door een strafproces, op 
enig moment openbaar wordt. Dit zou hun reputatie of dat van het bedrijf kunnen 
schaden:  
 
“Hoewel het schadebedrag voor ons toch vrij hoog was, hebben we ervoor gekozen 
om het verlies maar te nemen. Als er namelijk een rechtszaak uit zou voortvloeien, 
komt dat op enig moment toch naar buiten en dat zou niet goed zijn voor onze 
reputatie.” (Respondent 23) 
 
Ook blijken slachtoffers het volgens meerdere respondenten vaak te veel moeite en 
tijd vinden kosten om aangifte te doen. Vooral als het gaat om een klein schadebedrag 
weegt de energie en de tijd die het kost om aangifte te doen vaak niet op tegen de 
eventuele baten daarvan. 
 
Wanneer gedupeerde ondernemers hun schaamte overwinnen en toch de moeite 
nemen om aangifte te doen, doemt een nieuw probleem op. De politie blijkt niet graag 
de aangifte te willen opnemen. Wij namen de proef op de som door de centrale 
aangiftebalies van de 25 regiokorpsen te bellen met de vraag of aangifte gedaan kon 
worden van het volgende –gefingeerde – voorval:  

 
“Een drietal maanden geleden ben ik benaderd door een bedrijf dat mij een aanbod 
deed voor het opnemen van mijn bedrijfsgegevens op hun website,[de naam van de 
bonafide website met de extensie .com]. De kosten voor die vermelding zouden €100 
bedragen, echter, nu heb ik een factuur ontvangen van €300, wat het bedrag zou zijn 
voor de eerste drie maanden van die vermelding. Nadat dit bedrijf mij dit aanbod 
deed, hebben zij direct een fax gestuurd waarop mijn bedrijfsgegevens werden 
vermeld en werd ik gevraagd deze te controleren en indien juist, deze ondertekend te 
retourneren. Dit heb ik toen gedaan, maar nadat ik deze factuur ontving heb ik nog 
een keer naar die fax gekeken en zag ik tot mijn schrik dat onderaan in kleine letters 
vermeld stond dat het een contract betrof voor de duur van 3 jaar voor de prijs van 
€100 per maand. Vorige week heb ik een factuur ontvangen voor de eerste drie 
maanden van deze vermelding en nu voel ik me erg opgelicht.”  
 
                                                                                                                                         
duidelijke manier te vermelden dat de reclame in kwestie uitsluitend een contractvoorstel is"(Busuttil, 
2008: 13) 
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Het gaat om een realistisch verhaal van een slachtoffer, zoals deze binnenkomen bij 
het SAF. In praktijk staat een gedupeerde er echter niet bij stil om meer 
vooronderzoek te doen naar het voorval of het bedrijf om zijn verhaal, waarom het om 
oplichting zou gaan, hard te maken. Hij belt naar de politie en legt zijn probleem voor: 
dit is mij overkomen en wat moet ik nu doen? Op dezelfde manier hebben wij ook 
‘ons verhaal’ aan de politie overgebracht. Wij zijn ons er dan ook van bewust dat op 
de casus de mogelijke aanmerkingen te maken zijn. 
 
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. Een aantal 
voorbeelden van de reacties die gegeven werden: 

 
“het gaat gewoon om een geldig contract”,  
“dat is heel stom dat u getekend heeft, want alles staat toch gewoon op papier”,  
“ook al staat het er in kleine letters, dan staat het er toch nog”,  
“het is geen fraude maar een goede les”,  
“het is wel een beetje misleidend, maar niet strafbaar”,  
“het is wel vervelend maar ik denk dat u er eerlijk gezegd even aan vast zit, want u 

heeft toch getekend”,  
“u kunt geen aangifte doen van een civiele zaak, daar is de politie niet voor hoor, die 

doet alleen maar strafzaken”,  
“het is uw woord tegen zijn woord”,  
“voordat u tekent moet u wel goed lezen natuurlijk en dat heeft u dus niet gedaan”,  
“dit is geen fraude, dit is een contract”. 
“het is gewoon een contract waar u het niet mee eens bent. Dat is wel jammer, maar u 

heeft er wel zelf voor getekend”. 
“het klinkt meer als een communicatiestoring en daar kan de politie niks mee.” 
 
Hoewel de reacties dus uiteenliepen, kwam het er steeds op neer dat het om een 
civiele zaak zou gaan en niet om een strafzaak, en dat er om die reden geen aangifte 
van de zaak kon worden gedaan. De toon waarop dit werd medegedeeld was niet altijd 
vriendelijk. Vaak hoorden we een ‘zucht’, waarna het antwoord werd gegeven dat het 
geen strafbaar feit zou betreffen of er werd de wedervraag gesteld welk delict het dan 
zou moeten betreffen. Eenmaal werden wij zelfs uitgelachen omdat we ‘zo stom 
waren geweest hier in te trappen’.  
Als gedupeerde ondernemer werden we door 15 regiokantoren doorverwezen naar het 
Juridisch Loket,102 eenmaal naar de site ‘oplichting.nl’ en eenmaal werd het advies 
gegeven contact op te nemen met het televisieprogramma Radar. In de overige 
gevallen werd helemaal geen advies uitgebracht.103

                                                 
102 Bij het Juridisch Loket kunnen burgers terecht voor gratis juridisch advies (www.hetjl.nl) 
103 Met deze afhoudende houding van de politie worden ook andere slachtoffers van oplichting 
geconfronteerd, zo blijkt uit ervaringen van de Stichting tegen oplichtingspraktijken (STOP). Een zaak 
krijgt meestal pas de aandacht wanneer er meerdere slachtoffers zijn dan wel de schade aanzienlijk is. 
Gedupeerden lijken echter zelf het initiatief te moeten nemen bij het vinden van lotgenoten om 
vervolgens gezamenlijk aangifte te doen, wanneer ze willen dat de oplichter wordt aangepakt. Stichting 
tegen oplichtingspraktijken (STOP) benoemt deze rol treffend: ‘Slachtoffers als rechercheurs’. 
(www.stichting-stop.nl). 
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Strafrechtelijke actiemogelijkheden 
 
Wat zijn de actiemogelijkheden als deze hindernis van het opnemen van de aangifte is 
genomen? Juridisch-technisch zouden de activiteiten van malafide aanbieders 
bestempeld kunnen worden als oplichting (artikel 326 Sr) en/of als valsheid in 
geschrifte (artikel 225). Of de handelspraktijken van de bedrijven ook daadwerkelijk 
vervolgbaar zijn, is echter steeds afhankelijk van de omstandigheden van het 
specifieke geval, met name van de gehanteerde modus operandi. Zo zal valsheid in 
geschrifte alleen van toepassing zijn als er bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van 
een valse handtekening, of wanneer er documenten valselijk zijn opgemaakt of zijn 
vervalst. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er valse facturen worden verzonden, 
zoals aan de orde was bij een grootschalige mailing van ‘Scrappy’s Electronics’. Uit 
naam van dit bedrijf ontvingen in november 2008 duizenden mensen een valse factuur 
voor producten die zij zogenaamd afgenomen zouden hebben. “Hartelijk dank voor 
uw bestelling bij Scrappy’s Electronics”, zo luidde de tekst op de factuur. Omdat 
hiermee onder andere ten onrechte wordt verwezen naar een nooit gedane bestelling, 
en er dus valse informatie op het document staat, is hier sprake van valsheid in 
geschrifte. 
Bij spookfacturen, zoals bijvoorbeeld de eerder vermelde grootschalige verzending 
door het Kantoor voor Klanten, is hiervan echter geen sprake; in de kleine letters staat 
immers aangegeven dat het een offerte en geen betalingsverplichting betreft: ”Dit is 
geen factuur maar een aanbod. Wanneer u gebruik maakt van dit aanbod, zal uw 
betaling als opdracht bevestiging worden beschouwd (…).” Met haar handelsnaam en 
de opmaak van de nepnota probeert de aanbieder te gelijken op een bonafide bedrijf 
om zo de ondernemers te verwarren en dus te misleiden, maar van valsheid in 
geschrifte is geen sprake.  
 
De tweede en meest voor de hand liggende delictsomschrijving die van toepassing is 
op de misleidende handelspraktijken is ‘oplichting’ (artikel 326 Sr). Wil er sprake zijn 
van oplichting dan dient bewezen te worden dat de verdachte handelde met het 
oogmerk om wederrechtelijk voordeel te behalen, dat hij gebruik heeft gemaakt van 
ten minste één van de in de delictsomschrijving opgesomde oplichtingsmiddelen104 én 
dat de ander daardoor is overgehaald tot een van de resultaten genoemd in artikel 326. 
In het geval van acquisitiefraude is aan die elementen uit de delictsomschrijving 
voldaan. Er wordt gebruik gemaakt van trucs, leugens en/of verzwijgingen105 (de 
oplichtingsmiddelen) die ertoe dienen de ondernemer te bewegen tot het aangaan van 
een overeenkomst waardoor vervolgens een betalingsverplichting ontstaat (het 
resultaat). Immers, tijdens het telefonisch contact wordt bijvoorbeeld ten onrechte 

                                                 
104 De in de strafbaarstelling van artikel 326 Sr opgenomen oplichtingsmiddelen zijn limitatief; de 
verdachte dient iemand te bewegen tot afgifte van een goed, door gebruik te maken van één van deze 
vier oplichtingsmiddelen, te weten (1) het aannemen van een valse naam, (2) het aannemen van een 
valse hoedanigheid, (3) listige kunstgrepen of (4) samenweefsel van verdichtsels. 
105 Rechtbank Utrecht heeft geoordeeld dat wanprestatie van een klusjesman op grote schaal niet kon 
worden aangemerkt als strafbare oplichting: "Niet iedere gepleegde wanprestatie kan worden 
aangemerkt als oplichting. Zelfs niet als die wanprestatie willens en wetens wordt gepleegd. Ontbreken 
de kwade trouw versterkende omstandigheden en is er dus in wezen slechts sprake van een enkele (al 
dan niet stilzwijgende) leugen, dan is dat in beginsel onvoldoende om te kunnen concluderen tot een 
valse hoedanigheid”. Het enkele feit dat de man zich had gepresenteerd als bonafide ondernemer, maar 
volgens de aangevers de beloofde prestatie niet na kwam, is volgens de rechtbank onvoldoende om te 
stellen dat hij een valse hoedanigheid heeft aangenomen. (Rechtbank Utrecht, LJN AY4311, 
16/500305-05, 19 juli 2006) 
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gesuggereerd dat er al eerder contact is geweest en dat tijdens dit contact opdracht is 
gegeven tot plaatsing van de advertentie (case 1 en 2). Er wordt ook wel (valselijk) 
beweerd dat het ondertekenen van de fax slechts een formaliteit is, dat dient ter 
bevestiging van de plaatsingsopdracht, of dat dit enkel dient ter controle van de 
bedrijfsgegevens, terwijl in werkelijkheid een overeenkomst tot stand komt door die 
ondertekening. Daarnaast wordt ten onrechte benadrukt dat de ondernemer snel moet 
tekenen in verband met de verschijningsdatum van het tijdschrift (case 1) of wordt de 
druk vergroot door de bewering dat er een concurrent is die de domeinnaam wil 
registreren. Bij domeinnaamfraude verklaart de aanbieder dat hij namens een 
Europees registratiekantoor voor domeinnamen belt.  
Hoewel de gedragingen van malafide aanbieders juridisch gezien dus kwalificeerbaar 
zijn als oplichting, is een succesvolle veroordeling moeilijk vanwege het 
bewijsprobleem. Verderop in dit hoofdstuk wordt daar uitgebreider op ingegaan. Voor 
zover bekend is de malafide aanbieder in slechts drie gevallen daadwerkelijk 
veroordeeld op basis van oplichting.106  
 
Andere actiemogelijkheden zijn ‘deelname aan een criminele organisatie’ (artikel 140 
Sr), ‘verduistering’ (artikel 321 Sr), ‘witwassen’ (artikel 420bis Sr) en ‘ontneming van 
het crimineel vermogen’ (artikel 36e Sr). Van deze mogelijkheden is alleen het eerste 
artikel, ‘deelname aan een criminele organisatie’, daadwerkelijk in de praktijk 
gebruikt. Het is echter geen zelfstandige delictsomschrijving; het kan alleen ten laste 
gelegd worden in combinatie met een ander delict. In de eerdergenoemde gevallen 
van oplichting is tevens deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd en 
bewezen.107  
Ook het ontnemen van crimineel geld is geen op zichzelf staande actiemogelijkheid. 
Pas nadat een veroordeling heeft plaatsgevonden voor een ander delict en vaststaat dat 
de verdachte hiermee wederrechtelijk voordeel heeft verkregen, biedt een 
ontnemingsprocedure de mogelijkheid het crimineel verdiende geld af te nemen. 
Volgens meerdere respondenten zou dit een effectieve manier zijn om malafide 
aanbieders aan te pakken omdat ze hiermee getroffen worden in hun ambitie om veel 
geld te verdienen. Echter, voor zover de geïnterviewden bekend, is dit in de praktijk 
nog nooit op een succesvolle manier gebeurd. Dat er veel verdiend kan worden met de 
misleidende handelspraktijken blijkt ook uit de analyseresultaten van de 
bankrekeningen, zoals in hoofdstuk 3 aan de orde is gekomen.  
 

Knelpunten in de strafrechtelijke aanpak 
 
Gesteld dat een ondernemer zijn schaamte overwint en aangifte doet, en gesteld dat de 
politie bereid is deze aangifte op te nemen, dan doemen in de praktijk enkele 
problemen op bij het voltooien van het strafrechtelijk traject.  
 
Geen goed overzicht van het probleem 
Als eerste knelpunt noemen respondenten uit de opsporings- en vervolgingspraktijk 
dat er als gevolg van de versnippering van de aangiftes geen goed beeld in Nederland 
bestaat van de omvang van de problematiek. Als er bijvoorbeeld tegen dezelfde 
malafide aanbieder aangifte wordt gedaan in Amsterdam en in Maastricht, dan 
worden deze aangiftes uit de verschillende politiekorpsen niet aan elkaar gekoppeld. 
                                                 
106 Rechtbank Groningen, LJN AF3453 (1 oktober 2002), Rechtbank Groningen, zaaknummer 
18/996503-05 (7 juni 2005) en Gerechtshof Leeuwarden, LJN BC 1568 (21 december 2007). 
107 Idem. Zie noot 106. 
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Politiekorpsen zijn niet van elkaars meldingen op de hoogte. Als gevolg van deze 
versnippering wordt het aantal gedupeerden en dus de ernst van de zaak niet volledig 
zichtbaar, wat er toe kan leiden dat het probleem wordt onderschat en afzonderlijke 
aangiften van acquisitiefraude minder prioriteit krijgen. 
 
In dit kader wordt door diverse respondenten de vraag gesteld wat de omvang is, en 
dus de ernst, van acquisitiefraude: hoe groot is de daadwerkelijke schade? Hoe hoger 
de materiële schade, hoe meer prioriteit het probleem zou krijgen. Voor het inschatten 
van de ernst van het probleem wordt het verschil gemaakt tussen de potentiële en de 
werkelijke schade. De potentiële schade (het potentiële bedrag dat de aanbieder met 
de truc zou kunnen verdienen) is bij acquisitiefraude vele malen hoger dan het 
daadwerkelijke schadebedrag (het door de gedupeerden werkelijk betaalde bedrag). 
Dit zien we ook terug in de gegevens van het SAF; niet alle melders hebben getekend, 
en van degenen die hebben getekend, betaalt maar een klein percentage.108  
De veronderstelling dat de werkelijke schade zoveel lager ligt, wordt volgens 
respondenten gebruikt als argument om minder prioriteit toe te kennen aan 
acquisitiefraude. Volgens een respondent109 zou als volgt geredeneerd worden bij de 
(mogelijke) vervolging van de verzending van spooknota’s:  
 
“Misschien trapt maar 1% van alle benaderde ondernemers er ook daadwerkelijk in. 
Niet alleen blijft het werkelijke schadebedrag daardoor laag, maar het betekent ook 
dat 99% van alle benaderde ondernemers de misleiding wel heeft doorzien en er niet 
in mee is gegaan; de redenering dat het allemaal wel meevalt is daarvan het gevolg. 
(…)Want als 9 op de 10 ondernemers door heeft wat er gebeurt, wat zegt dat over die 
ene persoon die het niet zag?”(Respondent 3) 
 
Welk percentage van de ondernemers nu daadwerkelijk in zo’n truc van een malafide 
aanbieder trapt, is in de praktijk niet bekend: men weet niet hoeveel ondernemers 
worden benaderd door de actor en hoeveel hier vervolgens melding van maken bij het 
SAF of de politie. Het beeld dat de betrokken strafrechtelijke handhavers van een 
gedupeerde ondernemer hebben is echter wel bepalend voor de wijze waarop het 
probleem wordt aangepakt, in hoeverre het prioriteit krijgt. 

                                                 
108 Het onderscheid potentiële en daadwerkelijke schade moet echter niet worden verward met het 
onderscheid dat het SAF hanteert. Het steunpunt gebruikt een tweedeling: het betwiste contractbedrag 
(het contractbedrag van alle gedupeerden bij elkaar opgeteld) en het reeds betaalde bedrag aan de 
malafide aanbieder, deze laatste categorie kan worden gezien als de daadwerkelijke schade. De 
gegevens van het SAF bieden bovendien alleen inzicht in gedupeerden die zich bewust zijn van het feit 
dat ze zijn misleid. Dit terwijl onder de potentiële en daadwerkelijke gedupeerden ook veel 
ondernemers kunnen zitten die zich hier niet van bewust zijn.  
109 Overigens is dit niet de persoonlijke mening van de genoemde respondent. Deze uitspraak is door de 
respondent slechts gedaan om aan te geven welke redenering vaak gevolgd wordt door politie en 
justitie. 
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Prioritering en aanpak 
Hoewel in het beleid van het Openbaar Ministerie110 fraude dan wel structurele 
oplichting wordt genoemd als aandachtsgebied, worden zaken op het gebied van 
acquisitiefraude in de praktijk niet ernstig of urgent genoeg gevonden, zo blijkt uit de 
interviews. Volgens diverse respondenten is er voor het strafrecht alleen een rol 
weggelegd in de meest ernstige gevallen van misleidende handelspraktijken. Daarmee 
wordt bedoeld dat alleen als er sprake is van een professionele organisatie en een 
professionele manier van handelen een strafrechtelijke reactie zou moeten volgen. Als 
er veel slachtoffers vallen en veel geld wordt verdiend, is de strafrechtelijke overheid 
verplicht op te treden. Deze visie sluit aan bij de algemene beleidslijn betreffende de 
aanpak van financieel-economische criminaliteit, waarin strafrechtelijke handhaving 
wordt gezien als sluitstuk.111 De ‘minder ernstige’ vormen van misleidende 
handelspraktijken zouden dan ook op een andere manier moeten worden bestreden, 
zoals door het nemen van preventieve maatregelen. Mochten er dan ondernemers 
gedupeerd raken, dan zouden zij eerst zelf via de civielrechtelijke weg hun ‘contract’ 
moeten laten ontbinden en hun schade terugvorderen, zo vinden de meeste 
respondenten. Pas wanneer het gaat om “de meest ernstige vormen van 
acquisitiefraude’ waarin het gaat om ‘veel geld en een geniale handelwijze” is een rol 
voor het strafrecht weggelegd (Respondent 3). Een andere respondent hanteert een 
negatieve formulering: “(dat) het strafrecht er niet is om de onnozele te beschermen” 
(Respondent 2).  
Ook in de jurisprudentie is deze redenering terug te vinden. De Hoge Raad bepaalde 
dat het strafrecht alleen een uitkomst biedt in die gevallen waarin het gaat om een 
handelwijze waarbij het slachtoffer ondanks de gewone voorzichtigheid toch de dupe 
kan worden.112 De vraag kan echter gesteld worden: hoe en door wie wordt dan 
beoordeeld of een ondernemer slechts onnozel is geweest? 
 
Civiel versus straf: geen zero sum 
De oordelen over de strafrechtelijke prioriteit van misleidende handelspraktijken 
worden sterk beïnvloed door de hardnekkige opvatting dat de civiele en 
strafrechtelijke acties elkaar uitsluiten. Zo werd bij het niet-opnemen van onze 
aangifte regelmatig beweerd dat er geen aangifte gedaan kon worden omdat het een 
civiele kwestie zou betreffen; “U kunt geen aangifte doen van een civiele zaak, daar 
is de politie niet voor hoor, die doet alleen maar strafzaken.”  
Ook het OM gebruikt in haar antwoord aan het SAF, dat aangifte deed van een 
omvangrijke zaak, eenzelfde redenering om aan te geven dat een strafrechtelijk traject 
onmogelijk was:  
 

                                                 
110 De aanpak van fraude wordt in de officiële beleidsnota van het OM ‘Perspectief op 2010’ (2006: 15) 
als speerpunt aangemerkt. Ook in een intern document van het Functioneel Parket (2006) wordt ter 
bescherming van een gezond ondernemingsklimaat prioriteit gegeven aan structurele oplichting, 
waaronder acquisitiefraude wordt genoemd: “Het strafrecht kan aan deze onderwerpen prioriteit geven 
als sprake is van situaties waarin zelfbescherming redelijkerwijs geen uitkomst biedt of wanneer het 
gaat om een nieuw fenomeen waarop het publiek niet bedacht hoefde te zijn. (…) Het strafrechtelijke 
optreden zou dan effectgericht moeten zijn: “een duidelijke waarschuwing aan hen die met 
vergelijkbare plannen rondlopen” 
111 Zie Beleidsprogramma’s Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad, Financieel-economische 
Criminaliteit en Cybercrime van het Ministerie van Justitie (2008)  
112 Hoge Raad, NJ 2006, 398 (4 april 2006); conclusie mr. Knigge onder rechtsoverweging 29. 
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“Hoewel wellicht gesproken kan worden van een (zeer) agressieve vorm van 
acquisitie, is […] naar mijn opvatting geen sprake van bewijsbare strafbare feiten. 
Mijns inziens […] is sprake van een civielrechtelijke kwestie, die dan ook het beste bij 
de civiele rechter kan worden uitgevochten.” 
 
Hier valt eveneens uit het antwoord op te maken dat een strafrechtelijke vervolging 
wordt uitgesloten omdat het een civiele kwestie betreft. Formeel gesproken kan een 
slachtoffer aangifte doen bij de politie en er tegelijkertijd voor kiezen om via een 
civielrechtelijke procedure zijn schade terug te vorderen. Beide trajecten kunnen 
tegelijkertijd of in opvolging worden gevoerd; de ene aanpak sluit de andere aanpak 
dus niet uit. 
 
Moeilijke bewijsvoering 
De bewijsvoering wordt door bijna alle respondenten genoemd als het grootste 
knelpunt in de strafrechtelijke aanpak van misleidende handelspraktijken: 
 
“Oplichting is moeilijk te bewijzen; dat is het grootste knelpunt van deze 
delictsomschrijving. Zowel de intentie als het gebruik van de oplichtingsmiddelen 
moeten bewezen worden. Dat laatste is in de praktijk bijna onmogelijk als het gaat om 
acquisitiefraude. Het verweer van de fraudeur zal veelal zijn: wij hebben gezegd wat 
we aanboden en jij hebt getekend. Die handtekening staat op papier dus bewijs maar 
eens dat je bent opgelicht, dat gaat bijna niet.” (Respondent 3) 
 
Zowel de intentie als het gebruik van de oplichtingsmiddelen moet dus bewezen 
worden. Bovendien moet worden aangetoond dat het slachtoffer als gevolg van het 
gebruik van die oplichtingsmiddelen, is overgegaan tot het aangaan van een 
overeenkomst en de daaruit voortvloeiende betaling. Er moet dus worden aangetoond 
dat er een causaal verband bestond tussen het gebruik van de oplichtingsmiddelen en 
het zetten van de handtekening onder het contract.  
Als iemand daadwerkelijk betaalt of zijn handtekening zet onder een offerte dan is het 
achteraf bijna onmogelijk om te bewijzen dat deze fax of de nepfactuur dermate 
misleidend was, dat iemand er niet uit zou kunnen opmaken dat het in werkelijkheid 
ging om een aanbod in plaats van een factuur. De oplichting zit bovendien niet zozeer 
in het verstuurde faxbericht, zoals in bijvoorbeeld case 1 en 2, maar in de leugen die 
in het telefoongesprek verteld wordt om de ondernemer over te halen.  
Bij de massale mailing van de spookfactuur, bijvoorbeeld die door het Kantoor Voor 
Klanten, is helemaal geen sprake geweest van voorafgaand telefonisch contact en zijn 
er dus ook geen leugens of feitelijke onwaarheden aan de ondernemer meegedeeld. 
Hoewel de modus operandi ook hier misleidend is,113 is het dus de vraag of het 
juridisch-technisch gezien wel onder de delictsomschrijving van strafbare oplichting 
te brengen valt.  
In het geval een ondernemer is ingegaan op een aanbod voor plaatsing van een 
advertentie op een website (case 2) of de registratie van de domeinnaam, wordt 
oplichting nog moeilijker aantoonbaar door het feit dat de aanbieder wel een 

                                                 
113 “De gedaagden hebben erkend dat het de bedoeling was om in het kader van een publiciteitsstunt 
voor een vergelijkbare huisstijl als die van de Kamer van Koophandel te kiezen”, zo constateert 
rechtbank Rotterdam in r.o. 4.6 (Zaak/rolnummer 323862/KG ZA 09-104, 9 april 2009). Door de grote 
gelijkenis van de facturen en de website met die van de Kamer van Koophandel heeft het 
verwarringsgevaar zich ook verwezenlijkt; ondernemers zijn misleid en zijn tot betaling van de 
(spook)factuur overgegaan. 
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tegenprestatie levert. De klant heeft immers toch ja gezegd en heeft vervolgens het 
bedrag betaald en gekregen waarvoor hij betaalde?  
Enkel bij de uitgifte van fysieke blaadjes waarvan blijkt dat deze (bijna) niet verspreid 
worden (case 1) is oplichting wellicht te bewijzen omdat aantoonbaar is dat er geen of 
een zeer gebrekkige tegenprestatie tegenover het betaalde bedrag staat. De tot nu toe 
bekende strafrechtelijke uitspraken hebben betrekking op deze vorm van misleidende 
handelspraktijken. 
 
Kortom, het is technisch-juridisch wel mogelijk om valsheid in geschrifte en met 
name oplichting ten laste te leggen, maar in de praktijk zal het moeilijk zijn hiervoor 
een veroordeling te krijgen door de rechter.  
 
 
5.3  Preventieve aanpak van misleidende handelspraktijken 
 
De civiele en strafrechtelijke actiemogelijkheden werken reactief. Voor de aanpak van 
het probleem is het ook van belang te bekijken wat de preventieve mogelijkheden 
zijn. Deze preventie is niet primair gericht tegen de malafide actoren, maar worden 
genomen door zogeheten ‘derden’ die de acquisitiefraude op enigerlei wijze 
faciliteren. Maar voordat de preventieve rol van deze derden wordt besproken, zal 
eerst worden ingegaan op de rol van het (potentiële) slachtoffer zelf: welke bijdragen 
zouden ondernemers kunnen leveren om misleidende handelspraktijken te 
voorkomen? Hier wordt in paragraaf 5.3.1 bij stilgestaan. 
 
5.3.1  Eigen verantwoordelijkheid (gedupeerde) ondernemer 
 
Bijna alle respondenten benadrukken de noodzaak dat de ondernemer zelf 
maatregelen moet nemen om te voorkomen dat hij benadeeld wordt. Ondernemers 
moeten ook goed lezen; want als je goed kijkt, kun je zien waarvoor je tekent. Een 
van de respondenten verwoordt het zonder nuance:  
 
“Degene die zo onnozel is dat hij het niet ziet terwijl hij, als hij goed zou lezen, het 
wel had kunnen zien, hoeft niet beschermd te worden.” (Respondent 2) 
 
Afgezien van de vraag of de misleiding ook aan de ondernemer zelf te wijten is, zijn 
er diverse maatregelen die ondernemers kunnen nemen om de eigen weerbaarheid 
tegen acquisitiefraude te vergroten. Verschillende respondenten noemen de volgende 
mogelijkheden:  

- Teken nooit contracten die over de fax binnenkomen; 
- Geef nooit telefonische toestemming, zonder iets op papier te hebben gezien;  
- Leg een klantenbestand aan: wanneer er aanbiedingen binnenkomen van 

aanbieders die niet in dat bestand voorkomen, wordt daar geen zaken mee 
gedaan voordat het goed uitgezocht is; 

- Laat je niet onder druk zetten: neem de tijd om goed te lezen wat er 
ondertekend zou moeten worden; 

- Controleer gegevens of verwijzingen naar gemaakte afspraken; 
- Neem technische maatregelen, zoals bijvoorbeeld een early warning system 

dat er automatisch voor zorgt dat nota’s zonder offertenummer niet uitbetaald 
kunnen worden; 

- Maak het personeel binnen je bedrijf bewust van het gevaar; 
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- Wijs één persoon aan binnen het bedrijf die zich bezighoudt met de 
afhandeling van binnenkomende aanbiedingen.  

 
Voorlichting en bewustwording 

 
Ondernemers zouden daarnaast bewust moeten worden gemaakt van het fenomeen, 
zodat zij meer alert zijn op de risico’s. Het belang hiervan wordt door de respondenten 
onderstreept. Bewustwording kan worden gecreëerd door het geven van voorlichting 
over de risico’s, over hoe zij kunnen reageren wanneer ze worden benaderd en over 
mogelijke hulpmaatregelen. MKB-Nederland, het SAF, de KvK, de belastingdienst, 
de bankiersvereniging (NVB), VNO-NCW, de verschillende brancheorganisaties en 
diverse mediabronnen kunnen deze voorlichting realiseren. Het is bijvoorbeeld 
effectief als ondernemers worden geïnformeerd over hoe een nepfactuur eruit ziet en 
waar op te letten. Dit staat bijvoorbeeld al op de website van het SAF en van de KvK, 
waar ook voorbeeldbrieven te vinden zijn die een ondernemer kan gebruiken, wanneer 
hij slachtoffer is geworden.114 Ook zou het volgens respondenten zinvol zijn als er in 
kranten en tijdschriften ruchtbaarheid aan wordt gegeven en bijvoorbeeld op televisie 
meer aandacht zou worden besteed aan het bedrog en de misleiding die bedrijven 
treffen.115 Hier zijn al uitzendingen over geweest, waarna de klachtenstroom bij het 
SAF op gang kwam. De misleiding door de malafide aanbieder kan zodoende sneller 
herkend worden.  
Deze (verhoogde) bewustwording zou echter kunnen leiden tot een paradox; wanneer 
door meer voorlichting meer bekendheid is gegeven aan het fenomeen, kan dit ertoe 
leiden dat slachtofferschap eerder kan worden verweten aan de ondernemer zelf; want 
ondanks alle aandacht heeft hij toch niet goed opgelet.  
 
Een probleem dat echter zowel voor de bewustwording als voor de eigen 
verantwoordelijkheid van de ondernemer geldt, is dat voorlichting en advies vaak 
beter wordt opgenomen door ondernemers die al eens eerder zijn gedupeerd. Enkele 
respondenten geven aan dat ondernemers die nog nooit zijn geconfronteerd met 
misleidende handelspraktijken, minder naar de waarschuwingen luisteren en/of 
denken dat ze er zelf toch nooit mee te maken zullen krijgen: 
 
“Een probleem van preventie is dat dit vaak beter werkt voor mensen die al eens 
eerder slachtoffer zijn geworden. Mensen die nog nooit met misleidende praktijken te 
maken hebben gehad, luisteren wellicht minder naar de waarschuwingen. Of ze 
denken dat ze er zelf toch nooit mee te maken zullen krijgen; ‘dat overkomt mij niet’.” 
(Respondent 13) 
  
5.3.2  Het belemmeren van de schone schijn 
 
Het wekken van vertrouwen is een onderdeel van de modus operandi; om vertrouwen 
te wekken wordt de ‘schone schijn’ gewekt dat de aanbieder een integer bedrijf is. Het 
creëren van een betrouwbaar imago vindt plaats door rechtspersonen op te richten met 
klinkende namen, fraaie logo’s en dure bedrijfsadressen. Om het wekken van de 
schone schijn te bemoeilijken kan aan de volgende preventieve acties worden gedacht.  

                                                 
114 www.fraudemeldpunt.nl of www.kvk.nl  
115 Zoals de televisieprogramma’s ‘TROS Opgelicht!’ en Radar ook enkele keren gedaan hebben. 

 81  



De rechtspersoon 
 
Voor het opzetten van een nieuw bedrijf maakt de malafide aanbieder gebruik van de 
mogelijkheid om in plaats van een BV op te richten, ook (lege) BV’s over te nemen of 
te kopen, via zogenaamde ‘BV makelaars’ (Respondent 6). Het voordeel is dat er 
minder strenge eisen worden gesteld aan de ondernemer dan bij oprichting van een 
BV: er hoeft geen geld op papier te staan (startend vermogen), er is geen verklaring 
van goed gedrag noodzakelijk, de kosten voor oprichting zijn lager en er hoeft aan 
minder regels te worden voldaan.116  
Elke rechtspersoon moet geregistreerd zijn in het Handelsregister bij de Kamer van 
Koophandel (KvK). De inschrijving is aan een aantal eisen verbonden en de 
registratie zelf brengt enkele verplichtingen met zich mee.117 Maar de 
controlemogelijkheden van de KvK zijn beperkt; zij heeft een meer registrerende dan 
controlerende rol. Een registratie bij de KvK zegt dan ook niets over de 
betrouwbaarheid van de onderneming, terwijl hier volgens een aantal respondenten 
binnen het economisch verkeer ten onrechte wel waarde aan wordt gehecht: 
 
“De Kamer van Koophandel is voor een groot deel alleen registerend, niet 
controlerend. In dat opzicht zegt een registratie bij de KvK dus helemaal niets. Het is 
niet zo dat de ondernemingen die staan ingeschreven, ook per definitie betrouwbaar 
zaken doen.” (Respondent 6)  
 
Het project Herziening Toezicht Rechtspersonen poogt de controle op rechtspersonen 
te verbeteren. Kern ervan is dat niet alleen bij oprichting, maar met name doorlopend 
toezicht wordt uitgeoefend.118

 
Huisvesting 

 
Uit enkele interviews en het dossieronderzoek119 is gebleken dat malafide aanbieders 
hun activiteiten meestal vanuit andere plaatsen uitoefenen dan het adres waarop ze 
staan ingeschreven en waarvan melding gemaakt wordt op hun eigen website. In de 
praktijk blijken die laatste vaak alleen postadressen of adressen van familieleden te 
zijn, of zijn het ruimtes die gehuurd worden via bedrijven die kantoor- en 
vergaderruimtes aanbieden. Deze verhuurbedrijven bieden naast fysieke, ook virtuele 
ruimtes aan met daarbij de mogelijkheid tot het beheren van post en/of telefoon. Op 
de websites van deze aanbieders van virtuele kantoorruimtes wordt de 
‘kostenbesparende manier’ om een ‘uitstekende indruk te maken’ benadrukt.120 Voor 
een malafide bedrijfje is dit een aantrekkelijk aanbod omdat het hierdoor mogelijk 
wordt de suggestie te wekken dat hij op een andere plek kantoor houdt dan 
daadwerkelijk het geval is. Hierdoor wordt het mogelijk een niet alleen mooier, maar 
vooral ook betrouwbaarder beeld te schetsen van de werkelijkheid. Uit zijn postadres 
en 020-nummer ‘blijkt’ dat een ondernemer een mooi kantorenpand heeft in 
bijvoorbeeld Amsterdam, terwijl hij in werkelijkheid opereert vanuit een rijtjeshuis in 

                                                 
116 Zie hiervoor ook http://www.kvk.nl/Images/LegeBV_tcm16-154565.pdf, of www.bvkopen.nl.  
117 Voorbeelden hiervan zijn een deponeringsplicht van de jaarrekening en de melding van wisseling 
van bestuurders (www.kvk.nl). 
118 Zie nieuwsbericht Ministerie van Justitie, dd. 25 september 2008: Herziening toezicht op bestuur 
van bedrijven (www.justitie.nl) 
119 De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in hoofdstuk 2. 
120 www.regus.nl, www.tauro.nl, www.office-point.eu, www.addbc.nl of www.facilitypoint.eu 
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Sappemeer. Daarnaast maakt dit het dubieuze bedrijf minder grijpbaar voor zowel 
klanten als de autoriteiten.  
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zouden de aanbieders zich 
meer bewust moeten zijn van de misbruikmogelijkheden van hun dienstverlening en 
zouden eisen gesteld kunnen worden aan hun klanten bij het gebruik hiervan. In de 
praktijk vinden op eigen initiatief van lokale vestigingen van de Kamer van 
Koophandel wel controles plaats op bedrijven die zijn gevestigd in grote 
handelsgebouwen, zo blijkt uit interviews. Er wordt bijvoorbeeld geïnformeerd naar 
het huurcontract, maar deze samenwerking cq. controlemogelijkheid is geheel 
vrijblijvend.  
 

Websitebeheer en domeinnamen 
 
Met op het oog goed uitziende internetpagina’s wordt de indruk gewekt dat malafide 
aanbieders professionele, betrouwbare ondernemers zijn. Nieuwe domeinnamen 
kunnen door iedereen geregistreerd worden, ongeacht de extensie. Malafide actoren 
gebruiken bij voorkeur handelsnamen en domeinnamen, die sterk lijken op die van 
bonafide organisaties die bekend zijn bij een breed publiek. Uit documentatie van het 
SAF is gebleken dat sommige malafide aanbieders een groot aantal domeinnamen op 
hun naam hebben staan, lijkend op die van bekende websites. Niet al hun 
domeinnamen leiden naar een bestaande website; sommige vormen enkel een 
doorlink en andere zijn ‘alvast’ geregistreerd voor toekomstig gebruik. Bij één van de 
actoren zou het gaan om meer dan duizend domeinnamen, waarbij mogelijk sprake is 
van misbruik van de handelsnaam.  
Niet alleen voor het ophouden van de schone schijn, maar ook voor de uitvoering van 
hun misleidende praktijken maken malafide aanbieders gebruik van websites. Er 
worden bijvoorbeeld advertenties verkocht en op de site geplaatst (case 2), of er 
worden domeinnamen geregistreerd en verkocht. Bij domeinnaamfraude ligt het iets 
gecompliceerder, omdat er – weliswaar onder valse voorwendselen – daadwerkelijk 
(niet-actieve) domeinnamen voor de benaderde ondernemer worden ‘geregistreerd’ en 
‘verkocht’. 
De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) houdt zich bezig met de 
uitgifte en registratie van .nl domeinnamen. Wanneer het beschikken over een website 
wordt bemoeilijkt, bijvoorbeeld door al bij de registratie daarvan barrières op te 
werpen, wordt het voor de malafide aanbieders lastiger om de schone schijn op te 
houden en om hun misleidende praktijken voort te zetten. Tot nu toe heeft deze 
stichting enkele keren reactief opgetreden toen bleek dat een malafide actor misbruik 
maakte van haar domeinnaam. De website is toen uit de lucht gehaald 
 

Misbruik van naam / logo / portret 
 
Om de schone schijn van een betrouwbare, succesvolle onderneming op te houden, 
misbruiken malafide aanbieders gegevens van bonafide organisaties, zoals de 
(handels)naam, het logo of een portret (foto) van deze organisatie(s). Hiermee wordt 
de suggestie gewekt van samenwerking met de organisatie, dan wel de bonafide 
organisatie zelf te zijn. De spookfactuur van Kantoor voor Klanten (KvK) was 
daarvan een duidelijke illustratie.  
Dit kan worden tegengegaan wanneer de desbetreffende bonafide organisatie als 
benadeelde partij in actie komt. Deze kan zich bijvoorbeeld beroepen op het 
merkenrecht, portretrecht of op andere wetgeving die ziet op bescherming van 
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intellectueel eigendom, zo geven verschillende respondenten aan. De bonafide 
organisatie kan bovendien imagoschade oplopen omdat de klanten van de malafide 
actor in de (onjuiste) veronderstelling zijn een contract met hen te hebben.121 Een 
voorbeeld van een actie ingesteld door een benadeelde bonafide organisatie, is een 
vordering van de Kamer van Koophandel.122 De rechter oordeelde in dit geval als 
volgt:  
 
“Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft de Kamer van Koophandel 
aan de vordering ten grondslag gelegd dat -  kort gezegd – gedaagden inbreuk maken 
op haar intellectuele eigendomsrechten en onrechtmatig jegens haar hebben 
gehandeld.” (R.o. 3.2) [….] “De voorzieningenrechter is van oordeel dat de groep te 
kwader trouw heeft gehandeld en bewust heeft getracht onvoldoende oplettende 
ondernemers op geraffineerde wijze ertoe te bewegen bedragen op een bankrekening 
van de groep te betalen in de volle wetenschap dat die ondernemers dat nimmer 
zouden doen, indien zij niet in de onjuiste veronderstelling zouden zijn gebracht dat 
zij aan de Kamer van Koophandel betaalden.” (R.o. 4.8) 
 
De beslissing van de rechter is echter afhankelijk van de specifieke situatie en van het 
oordeel van de rechter zelf, zo wordt duidelijk uit een uitspraak waarin de rechter 
oordeelde dat de gedaagde niet onrechtmatig heeft gehandeld met het gebruik van de 
domeinnaam.com.123  
De advertentietijdschriften die door de malafide aanbieders worden uitgegeven 
bevatten bovendien plagiaatartikelen, zo werd duidelijk bij de bespreking van case 1 
(hoofdstuk 2) en de uitspraak van rechtbank Groningen.124 Ook hier zouden 
belanghebbenden, organisaties die over de auteursrechten beschikken, een zaak van 
kunnen maken. 
De bovengenoemde inbreuken op het Intellectueel eigendomsrecht zouden eveneens 
strafrechtelijk gehandhaafd kunnen worden door het Openbaar Ministerie.125  
 
5.3.3 Het bemoeilijken van het misbruik van vertrouwen 
 
Om de uitvoering van misleidende handelspraktijken tegen te gaan kunnen diverse 
barrières worden opgeworpen. Voor het aanbieden van hun diensten maken de 
malafide actoren gebruik van communicatiemiddelen, zoals de fax en telefoon, en 
beheren ze websites (zoals in paragraaf 5.3.2 is besproken). Daarnaast kunnen 
brancheorganisaties door middel van zelfregulering de eigen branche trachten zuiver 
te houden. 
 
                                                 
121Een recent voorbeeld hiervan is een massale mailing waarbij onder andere misbruik maakt van het 
logo van de Gouden Gids: www.ad.nl/economie/3185618/Oplichters_misbruiken_Gouden_Gids.html 
122 Rechtbank Rotterdam, zaak-/rolnummer 323862/KG ZA 09-104 (9 april 2009). 
123 Rechtbank Amsterdam, LJN AT 3900 (30 maart 2005).Volgens de rechter mag de omstandigheid 
dat het bedrijf jarenlang een monopoliepositie had en als enige de aanduiding gebruikte (waardoor deze 
noodzakelijk associaties oproept met het bedrijf), niet tot gevolg hebben dat derdenbedrijven geen 
gebruik mogen maken van de aanduiding. 
124 Rechtbank Groningen LJN: BD3924 (11 juni 2008): (…) “Bedoelde teksten wekken bij de rechtbank 
de indruk dat zij zijn overgenomen (gekopieerd) uit voorlichtende mededelingen van 
overheidsinstellingen en organisaties zonder winstoogmerk”. 
125 In de Aanwijzing intellectuele-eigendomsfraude (2005A022) van OM wordt aangegeven dat het 
uitgangspunt van het beleid ter bestrijding van inbreuken op intellectueeleigendomsrechten is, dat 
civielrechtelijk optreden door belanghebbenden zelf voorop staat. Alleen wanneer het algemeen belang 
in het geding komt dienen de overtredingen strafrechtelijk gehandhaafd te worden. 
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Telecommunicatie 
 
De misleidende handelspraktijken worden gefaciliteerd door het gebruik van onder 
meer de telefoon en fax als communicatiemiddel. Malafide aanbieders benaderen de 
potentiële slachtoffers per telefoon om hen over te halen een contract aan te gaan. In 
veel gevallen doen ze dit door middel van ‘cold calling’: ze benaderen hun klanten 
onaangekondigd, zonder dat er sprake is van een bestaande zakelijke relatie.  
Op telefonie, internet en post wordt toegezien door de Onafhankelijke Post en 
Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). Deze toezichthouder beschikt over bestuurlijke 
instrumenten ter handhaving van onder andere de Telecommunicatiewet. De OPTA 
kan bijvoorbeeld op grond van deze wet sinds kort een dwangsom van 450.000 euro 
opleggen aan telecommunicatiebedrijven die consumenten benaderen terwijl deze 
zich hebben ingeschreven in het zogenaamd ‘Bel me niet’ register.126 De 
telecommunicatiewet geldt op dit moment echter alleen voor business-to-consumer 
(B2C) verhoudingen, waarbij eenmanszaken en VOF’s ook als consumenten worden 
gezien en niet voor misleidende praktijken in B2B-verhoudingen.127 Echter, vanaf 1 
oktober 2009 wordt een zakelijk spamverbod van kracht, waardoor ook bedrijven 
kunnen aangeven geen elektronische reclame meer te willen ontvangen via e-mail of 
fax.128  
Bij acquisitiefraude kan de toezichthouder wel achteraf maatregelen nemen, nadat is 
gebleken dat de malafide aanbieder misbruik heeft gemaakt van de telefoondienst om 
de misleiding te realiseren. De OPTA kan namelijk bij onzuivere informatienummers 
het telefoonnummer laten afsluiten.129 Dit is onlangs onder meer gedaan bij de 
spookfactuur van Kantoor voor Klanten130 en de nepfactuur van Scrappy 
Electronics.131 Bij deze laatste stond een 0900-nummer vermeld, bedoeld om 
ondernemers te laten bellen met vragen of opmerkingen over de factuur, maar er werd 
niet opgenomen. De malafide aanbieders verdienen naast de onverschuldigde 
betalingen van de factuurbedragen ook aan het hoge beltarief. In het buitenland wordt 
het ook wel de premium rate scam genoemd.  
 

Zelfregulering via brancheorganisaties 
 
Ondernemers kunnen zich verenigen in een brancheorganisatie met als doel de eigen 
branche zuiver en integer te houden. Het is mogelijk gezamenlijke eisen te stellen aan 
de betrokken en/of aangesloten bedrijven, bijvoorbeeld via een keurmerk.  
In de Nederlandse Reclame Code (NRC) nemen adverteerders, de media en 
reclamebureaus de verantwoordelijkheid over reclame-uitingen. De Reclame Code 
Commissie (RCC) is het klachtenorgaan dat beoordeelt of een reclame in 

                                                 
126 Consumenten kunnen zich in dit register inschrijven. Telecommunicatiebedrijven mogen 
vervolgens de op deze lijst ingeschreven consumenten niet meer ongevraagd telefonisch benaderen met 
een aanbod: Voorlichtingsbrief Telemarketing, OPTA/ACNB/2009/200652, geraadpleegd via 
http://www.opta.nl/nl/actueel/recente-publicaties/publicatie/?id=2909 en http://www.opta.nl/nl/wat-
doet-opta/toezichtsgebieden/telemarketing/ 
127 Zie hiervoor de voorlichtingsbrief van de Opta, pagina 2, te raadplegen via 
http://www.opta.nl/nl/actueel/recente-publicaties/publicatie/?id=2909 
128 Zie hiervoor http://www.kvk.nl/Nieuws/eindeaanongevraagdetelemarketingenspam.asp 
129 Zie hiervoor http://www.opta.nl/nl/actueel/informatienummers/  
130Het Opta persbericht over de intrekking van het nummer van Kantoor voor Klanten is te raadplegen 
via http://www.opta.nl/nl/actueel/alle-publicaties/publicatie/?id=2792 
131 Het Opta intrekkingsbesluit betreffende Scrappy Electronics is te raadplegen via 
http://www.opta.nl/nl/actueel/alle-publicaties/publicatie/?id=2859 
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overeenstemming is met de NRC. Zowel consumenten als andere adverteerders 
kunnen een reclame-uiting door de RCC laten toetsen.132 Tegen een aantal malafide 
aanbieders zijn klachten ingediend door kleine ondernemers, welke door de RCC aan 
hen zijn toegewezen. De reclame-uiting was in die gevallen oneerlijk en/of niet 
herkenbaar als reclame.133 Aangezien de uitspraken van de RCC enkel adviserend en 
niet bindend zijn, zal een dubieuze aanbieder de kritische uitspraak van de RCC 
waarschijnlijk niet uit zichzelf naleven. Dit blijkt ook uit de toetsing van klachten 
jegens twee malafide aanbieders, waarin de RCC benadrukt dat ondanks een eerdere 
uitspraak, de reclame-uiting door deze bedrijven toch weer werd gebruikt.134

 
Het Nederlandse Uitgevers Verbond (NUV), de brancheorganisatie en 
werkgeversvereniging van uitgevers in Nederland,135 en Het Oplage Instituut, welke 
de oplagecijfers en andere verspreidingsgegevens bijhouden,136 zouden volgens 
enkele respondenten eveneens misleidende praktijken kunnen bemoeilijken.137 
Eenzelfde rol is weggelegd voor de branchevereniging voor dialoog marketing, 
DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association)138 Dergelijke informatie zou door 
alle ondernemers kunnen worden geraadpleegd. Het kan hen inzicht geven in de 
leugens en/of valse voorstelling van zaken.  
 
“Het Nederlandse Uitgevers Verbond (NUV) fungeert als een keurmerk. Het nadeel is 
dat zeer waarschijnlijk alleen bedrijven die alles volgens de regels doen en willen 
doen, zich hierbij aansluiten. Als een ondernemer door een malafide bedrijf is 
benaderd, kan een ondernemer bij het NUV nagaan of dat bepaalde bedrijf daarbij is 
aangesloten. Ook het Oplage instituut is een dergelijk instituut waarbij men het aantal 
oplagen na kan gaan. Nadeel van beide mogelijkheden is dat een kleine ondernemer 
hoogstwaarschijnlijk niet bekend is met deze mogelijkheden.” (Respondent 5) 

 
Volgens diverse respondenten zouden ondernemers zich meer bewust moeten zijn van 
deze mogelijkheden.139 Alle vormen van zelfregulering zijn echter vrijblijvend. De 
respondenten geven aan dat een malafide aanbieder zich in eerste instantie al niet bij 
de brancheorganisaties aan zal sluiten,140 laat staan zich iets van deze richtlijnen aan 
zal trekken.  

                                                 
132 www.reclamecode.nl 
133 RCC, 14 november 2006 is een voorbeeld van reclame oneerlijk naar artikel 7 NRC. Het betreft een 
fax voor plaatsing van een advertentie: “Onderaan de uiting staat in kleine letters dat bevestiging van 
de opdracht leidt tot de totstandkoming van de overeenkomst. De uiting heeft naar het oordeel van de 
Commissie onmiskenbaar tot doel de ontvanger van de fax op het verkeerde been te zetten omtrent de 
aard van de fax en omtrent de relatie tussen adverteerder en ontvanger. Om die reden acht de 
Commissie de uiting misleidend.“  
134 RCC, dossiernummers 08.0050 en 08.0051 (beide 18 maart 2008). 
135 www.nuv.nl 
136 www.hoi-online.nl 
137 Deze twee vormen van zelfregulering gaan echter alleen op voor oneerlijke handelspraktijken via 
fysieke printuitgaven.  
138 www.ddma.nl 
139 Het SAF verwijst op haar website (www.fraudemeldpunt.nl) ook naar andere bronnen, die inzicht 
geven in de betrouwbaarheid van de dienstverlener of de aangeboden diensten/producten. 
140 Malafide aanbieders zouden zich vanzelfsprekend wel aan kunnen sluiten, of doen alsof ze zijn 
aangesloten, bij deze brancheorganisaties, om de schone schijn op te houden en het vertrouwen van 
ondernemers te wekken. 
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5.3.4  Compliceren van het doen betalen 
 
Als het contract is gesloten, is het voor de actoren van belang dat het geld wordt 
binnengehaald. Daarbij worden ze gefaciliteerd door dienstverlening van banken en 
de dreiging met juridische middelen, waarvoor advocaten, deurwaarders en 
incassobureaus kunnen zorgen. 

 
Sluiten van bankrekeningen 

 
Uit de analyse van de bankrekeningen (hoofdstuk 3) is gebleken dat malafide actoren 
aanzienlijke bedragen kunnen verdienen. De klanten van een malafide aanbieder 
storten de ‘verschuldigde’ bedragen op deze bankrekeningen. Bij het openen van een 
rekening moeten nieuwe klanten aan diverse verplichtingen voldoen, zoals het tonen 
dan wel opsturen van officiële documenten en het zich identificeren. Banken kunnen 
als commerciële dienstverlenende instelling hun eigen veiligheids- en 
integriteitsbeleid voeren. Om de kosten (risico’s) voor een malafide aanbieder verder 
te verhogen zouden de voorwaarden voor het openen van een bankrekening kunnen 
worden aangescherpt.141 Bij een vermoeden van misbruik kan de bank op eigen 
initiatief de rekening bevriezen of blokkeren. Daarnaast kan ze andere 
bankproducenten aan de klant ontzeggen. Banken gaan hier in praktijk echter 
voorzichtig mee om142 uit vrees voor een verkeerde inschatting van de zaak en de 
weerstand die deze maatregelen bij de klant kunnen oproepen.  
Tussen banken onderling bestaat een incidentenwaarschuwingssysteem.143 Bij het 
openen van nieuwe bankrekeningen kan worden nagegaan of andere banken eerder 
problemen hebben gehad met de nieuwe (potentiële) klant, en kan worden 
geïnformeerd naar de aard van deze incidenten. Uit informele gesprekken met 
medewerkers van diverse banken komt naar voren dat de samenwerking veelal 
geschiedt op eigen initiatief, terwijl een formele grond of formele overeenkomst met 
andere partijen een beter uitgangspunt zou zijn voor het uitwisselen van informatie. 
In de praktijk vormen klachten van gedupeerde klanten of een aangifte voor de bank 
veelal een aanleiding om kritischer naar de rekening van de malafide actor te gaan 
kijken dan wel voldoende grond om de rekening te sluiten. Dit zagen we ook terug bij 
enkele bestudeerde bankrekeningen; gedupeerde klanten hadden de bank verzocht om 
automatisch geïncasseerde bedragen terug te storten, waarna de bank stuitte op 
meerdere opvallende transacties op de rekening van de actor en met de klant in 
gesprek ging. Bij een vermoeden van strafbare feiten kunnen banken ook zelf aangifte 
doen. In de praktijk zijn ze hier erg terughoudend in, zo blijkt uit informele 
gesprekken. 
De meldingen van gedupeerde ondernemers bij het SAF zouden – met goedkeuring 
van de ondernemer – kunnen worden doorgeven aan de bank, zodat er voldoende 
aanleiding en grond is voor het onder de loep nemen van de rekening. Het onlangs 
goedgekeurde protocol op de website van het SAF schept deze gelegenheid al en kan 

                                                 
141 Tegenwoordig is het bij enkele banken ook mogelijk om via Internet een bankrekening te openen, 
waardoor de bank enkel op afstand de toegestuurde gegevens van haar nieuwe klant controleert. 
142 Zo blijkt uit informele gesprekken met bankmedewerkers en uit de bestudering van de 
bankrekeningen. 
143 Zie Factsheet Incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen van de Nederlandse 
Vereniging voor Banken, via http://www.nvb.nl/scrivo/asset.php?id=51345 
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door de banken en andere dienstverleners die malafide actoren faciliteren worden 
erkend. 
 

Incassobureaus en juridische dienstverleners 
 
Malafide aanbieders dreigen met zwaar geschut om te zorgen dat gedupeerde 
ondernemers hun betalingsverplichting nakomen. Enkele respondenten geven aan dat 
malafide aanbieders in veel gevallen een advocaat of jurist in dienst hebben of gebruik 
maken van een gerechtsdeurwaarder of incassobureau, welk bureau in voorkomende 
gevallen zelfs gelieerd is aan het bedrijf van de malafide aanbieder.144

De beroepsgroep voor advocaten, de Nederlandse Orde van Advocaten, de 
Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de 
Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) kunnen optreden tegen 
oneigenlijk gebruik van de naam van de desbetreffende beroepsgroep, aangezien zij in 
de uitoefening van het beroep niet onafhankelijk, maar samen met of in opdracht van 
een ander bedrijf handelen en/of zelfs meewerken aan malafide praktijken. Als deze 
beroepsgroepen ingrijpen, wordt het voor de malafide aanbieder moeilijker de 
betaling af te dwingen en misbruik van de goede naam van betreffende 
beroepsgroepen wordt voorkomen.145

 
 

                                                 
144 Uit een strafrechtelijke veroordeling van rechtbank Groningen (LJN: AF3453, 1 oktober 2002) 
bleek dat een malafide aanbieder een eigen incassobureau had opgezet, die zich naar klanten toe 
agressief gedroeg. 
145 De Deken van Advocaten heeft zich reeds gevoegd in een proces waarin twee advocaten, werkzaam 
voor een malafide aanbieder, bij zowel de Raad van Discipline als later bij het Hof van Discipline zijn 
berispt en bij het Hof ook zijn beschuldigd van medewerking aan misleidende activiteiten: Raad van 
Discipline, Leeuwarden; nr. 68/07 (23 juni 2008), Hof van Discipline, Leeuwarden; nr. 5255 (9 
februari 2009) 
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Hoofdstuk 6 Conclusies en oplossingsrichtingen 
 
 
 
6.1 Doel en uitvoering onderzoek 
 
De doelstelling van ons onderzoek was het genereren van kennis over 
acquisitiefraude, die zou kunnen bijdragen aan een empirisch gefundeerde aanpak. 
Daartoe hebben wij drie onderzoeksvragen geformuleerd: 
 

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? 

 
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen hebben wij diverse onderzoeksmethoden 
en -bronnen gebruikt. Voor het plaatsen van het fenomeen in een theoretisch kader, is 
er een literatuurstudie gedaan naar binnen- en buitenlandse bronnen, dat heeft geleid 
tot een herformulering van de definitie van acquisitiefraude (onderzoeksvraag 1).  
Aan de hand van reeds beschikbare gegevens van het Steunpunt Acquisitiefraude is 
een dossieranalyse (N=200) uitgevoerd en zijn drie casestudies verricht, waardoor 
inzicht is verkregen in de aard en achtergronden van de misleidende handelspraktijken 
waarmee organisaties worden geconfronteerd. Door de lage meldingsbereidheid van 
gedupeerde organisaties is voor het in kaart brengen van de omvang van de schade 
contact gezocht met enkele grote Nederlandse banken. Overboekingen van klanten op 
de bankrekening van de malafide actor zijn namelijk gegevens uit eerste hand over de 
schade die met acquisitiefraude gemoeid is. Wij hebben inzage gekregen in 28 
bankrekeningen van malafide aanbieders. 
Voor een overzicht van de beschikbare bestrijdingsmogelijkheden van 
acquisitiefraude en aanwezige knelpunten, zijn er interviews gehouden met experts en 
enkele slachtoffers (N=24). Voorts is er onderzoek verricht naar beschikbare 
gerechtelijke uitspraken. Tot slot is er een bijeenkomst georganiseerd om 
verschillende experts discussiepunten voor te leggen. 
 
In dit afsluitende hoofdstuk worden de conclusies en enkele aanbevelingen cq. 
oplossingsrichtingen van het onderzoek geformuleerd. 
 
 
6.2 Conclusies  
 
Acquisitiefraude: werkdefinitie  
Bij acquisitiefraude worden organisaties misleid of opgelicht bij het aangaan van een 
contract, waarbij de beloofde diensten of producten niet of niet volledig worden 
geleverd. Er wordt misbruik gemaakt van het vertrouwen van de klant. Bij het begrip 
en de definitie van ‘acquisitiefraude’ kunnen de nodige kanttekeningen worden 
geplaatst. De omschrijving van het fenomeen door het SAF is te beperkt voor de 
diverse verschijningsvormen die zich voordoen in de praktijk. In de buitenlandse 
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literatuur worden de misleidende handelspraktijken tussen organisaties aangeduid als 
business scams. Bij deze ‘scams’ maakt het in principe niet uit welke dienst of welk 
product de aanbieder aan de man wil brengen; hij wil de klant enkel bewegen tot het 
aangaan van een contract, terwijl hij nimmer van plan is om de beloofde tegenprestatie 
volledig te leveren. Hij wil makkelijk geld verdienen, waarbij hij misbruik maakt van 
het ondernemersvertrouwen.  
Anders dan bij andere misdrijven tegen bedrijven, zoals inbraak, diefstal en overvallen 
(zie ook Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2008), is acquisitiefraude zowel juridisch 
als moreel moeilijker te kwalificeren. Het begrip “scam” drukt eigenlijk beter uit dan 
het begrip “fraude” dat de misleidende handelspraktijken in een schemerzone zitten 
tussen aan de ene kant slim en agressief zakendoen, en aan de andere kant opzettelijke 
misleiding en fraude.  
Gezien de bekendheid van het begrip hebben we het begrip ‘acquisitiefraude’ 
gehandhaafd, maar bij de uitvoering van het onderzoek is een bredere werkdefinitie 
als uitgangspunt genomen, die luidde: Bij acquisitiefraude gaat het om 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. 
 
Aard en ernst van acquisitiefraude 
Acquisitiefraude kent diverse verschijningsvormen, waarbij malafide actoren hun 
klanten kunnen benaderen via enerzijds een massale aanpak, anderzijds via een op het 
individuele bedrijf gerichte aanpak. Bij een grootschalige aanpak krijgen ondernemers 
een document opgestuurd met daarin een aanbod, verhuld in de vorm van een “gratis” 
registratie of een spookfactuur. In de op het bedrijf gerichte aanpak wordt de 
ondernemer telefonisch benaderd of soms via een vertegenwoordiger.  
Bij deze meer persoonlijke aanpak zou de werkwijze van de aanbieder – in ons 
onderzoek ook wel ‘het script’ genoemd – in twee “aktes” kunnen worden verdeeld: 
eerst moet hij de klant zien te verleiden tot het aangaan van het contract, en daarna 
moet hij de klant zijn betalingsverplichting doen laten nakomen.  
Om de klant over te halen (akte 1) worden misleidende verkooptechnieken gebruikt 
waarbij vertrouwen wordt gecreëerd en verwachtingen worden gewekt, bijvoorbeeld 
door de bewering dat er al een zakelijke relatie bestaat; dat een collega reeds akkoord 
is gegaan met de opdracht, of door te impliceren dat het om een jaarprijs gaat, terwijl 
het een maandprijs betreft. Voorts wordt door de opzet en vormgeving van de offerte 
de aandacht bewust afgeleid van de kleine lettertjes, waarin de algemene voorwaarden 
staan beschreven. 
De manipulatie door de aanbieder gebeurt bovendien veel subtieler. De malafide 
actoren meten zich een imago van bonafiditeit aan, door mee te liften op de goede 
naam van bekende organisaties. Op het eerste gezicht lijken zij in hun voorkomen 
weinig te verschillen van de bonafide concurrent: ze staan officieel ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en de bank; ze hebben een mooi 
bedrijfspand, een professionele website en goed vormgegeven nota’s. Sommigen 
richten zelfs een eigen klachtenmeldpunt op. 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 nota’s 
staan taalfouten. 
Na tekening van het contract is het voor de malafide actor van belang dat hij zijn geld 
binnenhaalt (akte 2): de klant moet zijn betalingsverplichting nakomen. Dit gebeurt in 
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de meeste gevallen vrijwillig, zoals ook blijkt uit de betalingen op de bankrekeningen 
van de malafide actoren. Ondernemers die zich realiseren gedupeerd te zijn kunnen 
zich proberen uit de klem te bevrijden bijvoorbeeld door via een briefwisseling het 
contract aan te vechten, zo komt naar voren uit het dossieronderzoek. Dit kan er toe 
leiden dat de actor hen een schikking aanbiedt, waarbij de contractperiode wordt 
verkort. Maar als beide partijen niet bereid zijn een compromis te sluiten, kan de actor 
besluiten een incassobureau in te schakelen. Dat het veelal niet gaat om professionele 
bureaus, maar vermoedelijk om een zusterbedrijf van de aanbieder blijkt uit de 
brieven met knullige fouten. 
 
De aanbieders opereren feitelijk geconcentreerd vanuit de noordelijke provincies, 
maar benaderen klanten officieel vanuit vestigingen verspreid over heel Nederland. 
De locatie van waaruit de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd, wordt namelijk 
verhuld door het gebruik van privéadressen van bekenden, het huren van virtuele 
kantoren of de oprichting van rechtspersonen in het buitenland. Bedrijfjes kunnen 
gemakkelijk worden opgericht en weer uit de markt verdwijnen. De vluchtigheid van 
de malafide bedrijfsactiviteiten maakt de actoren moeilijk grijpbaar.  
Uit de dossieranalyse en de casestudies blijken de malafide bedrijven vaak aan elkaar 
te zijn gelieerd. Onder een ‘holdingmaatschappij’ vallen veelal verschillende 
dochterondernemingen die misleidende aanbiedingen doen.  
 
Organisaties uit heel Nederland worden door de malafide actoren benaderd met 
misleidende aanbiedingen. Hoewel we in het rapport vaak ‘ondernemers’ hebben 
gebruikt als synoniem voor de doelgroep van de malafide actoren, worden ook de 
overheid en de gesubsidieerde sector getroffen. Uit het dossieronderzoek, de 
casestudies en het onderzoek naar de bankrekeningen van malafide actoren zien we 
namelijk publieke organisaties, onderwijsinstellingen en met name de zorgsector vaak 
terug als slachtoffer. Het bedrijfsleven is echter wel de grootste groep die wordt 
getroffen door acquisitiefraude, zowel in absolute als in relatieve zin. 
Het beeld dat alleen kleine of argeloze startende ondernemers gedupeerd worden door 
de malafide actoren klopt niet, want ook grote organisaties zoals uitzendbureaus, 
verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen, bankfilialen en computerbedrijven gaan in 
op de misleidende aanbiedingen.  
 
Omvang van de schade  
Het SAF vormt een belangrijke informatiebron voor kwalitatieve gegevens over de 
handelwijze van de malafide actoren. Jaarlijks krijgt het SAF gemiddeld 3000 
meldingen binnen van ondernemers. Haar gegevens over het aantal gedupeerden en 
het gemelde schadebedrag moeten echter worden gezien als een absolute ondergrens. 
Door de lage meldingsbereidheid van de gedupeerde organisaties vormen de 
geregistreerde meldingen het “topje van de ijsberg”. Acquisitiefraude zorgt niet alleen 
voor ongewilde contracten en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting, de 
financiële schade. Maar het bewuste misbruik van vertrouwen door de (malafide) 
handelspartner zorgt voor een daling van het vertrouwen in het economisch verkeer. 
Bovendien zorgen de schaamte- en schuldgevoelens bij de ondernemer ervoor dat hij 
niet officieel melding durft te maken van zijn slachtofferschap. Reacties vanuit de 
omgeving kunnen deze gevoelens versterken. Zo reageert de politie afhoudend, en in 
sommige gevallen zelfs afkeurend, wanneer een ondernemer aangifte wil doen van 
oplichting, zo blijkt uit ons aangifteonderzoek onder de politiekorpsen. Er wordt 
benadrukt, en in sommige gevallen zelfs gezegd, dat het wel “erg dom” was om het 
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contract van de aanbieder te tekenen. Door het benadrukken van de eigen stommiteit 
en onoplettendheid, het “blaming the victim”, kruipt de gedupeerde ondernemer in 
zijn schulp. Het leidt er voorts toe dat meldingen niet worden geregistreerd en 
landelijk in kaart worden gebracht, waardoor er geen zicht is op de ernst en omvang 
van het probleem. Deze houding van de autoriteiten kan indirect worden gezien als 
een vrijbrief voor de actoren die dergelijke misleidende aanbiedingen doen.  
 
Bankrekeningen van malafide actoren zijn een geschikte bron gebleken om te 
onderzoeken hoeveel met de scams kan worden verdiend. In ons onderzoek zijn 28 
rekeningen van malafide actoren bestudeerd: het gaat in totaal om 191 maanden aan 
overboekingen (zie tabel 5). Wat een malafide actor met zijn truc verdient hangt onder 
meer af van de soort aangeboden dienst, de contractvoorwaarden (prijs, looptijd, 
betalingsfrequentie), het succes van de scam en de grootte van het malafide bedrijf. 
De transactieoverzichten laten ook zien dat er malafide grootverdieners zijn. Eén van 
de aanbieders kreeg in 7 maanden tijd 2,5 miljoen euro overgeboekt. Doordat 
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 hij in totaal 
uitgeeft aan bijvoorbeeld een vermelding op Internet: een kwartaalbedrag van 1.150 
euro komt uiteindelijk uit op een totaalbedrag van 13.500 euro, uitgaand van een 
driejarig contract.  
De verdiensten van de actor zullen veel groter zijn dan wij hebben onderzocht, 
aangezien de bestudeerde rekeningen slechts betrekking hebben op een beperkte 
periode en het enkel één van de bankrekeningen van de actor betreft. De genoemde 
inkomsten zijn niet te verwaarlozen bedragen. Er is dan ook geen reden om 
acquisitiefraude als een bagatelmisdrijf te zien. Frustraties van de gedupeerden blijken 
eveneens uit de opmerkingen die worden geplaatst bij de overboeking aan de 
aanbieder; ze betalen onder protest (zie hoofdstuk 4). 
 
Aanpak en knelpunten 
Gedupeerden hebben individuele beroepsmogelijkheden tot hun beschikking om het 
contract aan te vechten of de misleiding aan te geven bij de politie. Problematisch is 
echter dat zodra de aanbieder schriftelijk bewijs kan overhandigen, het moeilijk wordt 
voor de gedupeerde om te bewijzen dat hij het contract niet had gewild en dat hij is 
misleid. Omdat wordt uitgegaan van de goede bedoelingen van beide contractpartijen 
en de rechter per geval oordeelt, lijkt te worden miskend dat de acquisitiebedrijven 
juist bewust klanten misleiden en te kwader trouw handelen. In diverse procedures 
zijn gedupeerden in het gelijk gesteld, maar in die gevallen was de zaak tegen de 
aanbieder groots van opzet: gedupeerden verenigden zich, er werd tegenbewijs 
geleverd door transcripten of geluidsopnames van telefoongesprekken of oud-
werknemers legden verklaringen af. 
Hoewel fraude een aandachtsgebied is, blijkt de strafrechtelijke aanpak van 
acquisitiefraude moeilijk. Misleidende handelspraktijken tussen bedrijven worden 
door de handhavers al vrij snel weggezet als een ‘civiele zaak’, omdat er een 
contractverplichting aan de basis ligt en aan de ernst van de overtreding wordt 
getwijfeld. Voorts lijkt door het geringe aantal aangiften het probleem minder groot 
dan het daadwerkelijk is. De bewijsvoering bij het delict oplichting vormt een 
belangrijk knelpunt bij de aanpak, omdat zowel de intentie als het gebruik van de 
oplichtingsmiddelen door de aanbieder moet worden bewezen.  
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De juridische regels sluiten veelal niet aan bij de weerbarstige werkelijkheid, doordat 
de misleidende handelspraktijken zich bevinden in een schemerzone tussen gewiekst 
zakendoen en onrechtmatig handelen. De Wet Oneerlijke Handelspraktijken 
beschermt de consument tegen dezelfde soort misleidende handelwijze van aanbieders 
als waarmee ondernemers worden geconfronteerd. Deze concrete verbodsbepalingen 
zouden echter ook handvatten bieden voor de aanpak van acquisitiefraude.  
Om misleidende handelspraktijken tegen te gaan kunnen door diverse partijen in het 
handelsverkeer barrières worden opgeworpen. Ten eerste rust er een 
verantwoordelijkheid op organisaties die diensten verlenen aan (startende) 
ondernemers om kritisch te bekijken met wie zij een overeenkomst aangaan (know 
your customer) en hen blijven controleren. Voorts dienen brancheorganisaties van 
sectoren waarin de malafide actoren actief zijn, of beroepsgroepen waarmee malafide 
actoren soms samenspannen, er voor te waken dat de eigen branche een integer imago 
blijft houden. Voor het behoud en het vergroten van het vertrouwen in het 
handelsverkeer is het immers voor iedere speler van belang dat de markt gezuiverd 
wordt en blijft van rotte appels. Daarnaast kunnen organisaties in actie komen tegen 
malafide aanbieders wanneer hun handelsnaam wordt misbruikt.  
 
 
6.3 Oplossingsrichtingen  
 
Naast de aard, achtergronden en schade van acquisitiefraude hebben wij onderzoek 
gedaan naar de actiemogelijkheden en knelpunten bij de aanpak. In deze paragraaf 
zal, ter beantwoording van de derde deelvraag, worden stilgestaan bij de 
mogelijkheden om dit te verbeteren. Hiertoe stellen wij de volgende 
oplossingsrichtingen voor: 
 
Begripsvorming en analyse van het fenomeen 
• Een ruimere begripsomschrijving van acquisitiefraude dan die SAF nu hanteert 

zou de aard van de misleidende handelspraktijken door de malafide actor beter 
dekken. De huidige definitie legt te veel de nadruk op vermeldingen/advertenties, 
registraties en andere reclame-uitingen gericht op meer naamsbekendheid. Met de 
definitie zou meer aansluiting moeten worden gezocht bij de bredere scope van 
misleidende handelspraktijken, de business scams in het buitenland. 
 

• Meldingen van gedupeerden bieden relevante informatie over de aard, prevalentie 
en schade van acquisitiefraude. Door de registratie- en analysecapaciteit te 
verbeteren zou de reeds beschikbare informatie consequenter verwerkt en 
ontsloten kunnen worden.  
 

• Slachtofferschap van misleidende handelspraktijken zou kunnen worden 
meegenomen in een landelijke slachtofferenquête, gebruikmakend van de 
(nieuwe) bredere definitie. Momenteel worden bedrijven niet concreet en 
consequent ondervraagd over hun ervaring met acquisitiefraude (zoals in de 
MCB), via het SAF komen daarentegen alleen meldingen binnen op initiatief van 
de gedupeerden.  
 

• Om inzicht te krijgen in de motieven en de verdiensten van de actoren zou er meer 
criminologisch onderzoek moeten plaatsvinden naar de actoren en hun 
organisatiegraad, zoals Shover et al. hebben uitgevoerd. Bovendien vormen de 
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samenwerkingsrelaties met malafide (zuster)bedrijven die opereren vanuit het 
buitenland – de aanwezigheid van internationale netwerken – een blinde vlek.  

 
 
Versterking bestrijdingsmogelijkheden 
• Om onduidelijkheid en onbekendheid over wat misleidende handelspraktijken zijn 

te voorkomen, zouden er ter voorlichting casusmateriaal of concretere richtsnoeren 
kunnen worden gemaakt ten behoeve van de rechtspraak en de politie, maar ook 
voor (potentiële) klanten, zodat gevallen van acquisitiefraude sneller worden 
herkend. Ook het publiceren van gerechtelijke uitspraken gewezen door 
(kanton)rechters zou hier aan kunnen bijdragen.  

 
• Banken zouden meer geattendeerd kunnen worden op het misbruik van hun 

bankrekeningen, na toestemming van gedupeerde melders. De meldingen en 
aangiften van gedupeerden vormen voor de banken concrete aanwijzingen voor 
misbruik van de rekening, waardoor zij zich meer gesterkt voelen om op eigen 
initiatief de bankrekening te bevriezen. 

 
• Organisaties die door hun dienstverlening malafide actoren faciliteren bij 

acquisitiefraude zouden hun eigen klantenbestand beter in de gaten moeten houden 
(know your customer principe). Zij dragen immers bij aan de schijn van 
betrouwbaarheid die de actor probeert te wekken door zijn deelname aan het 
handelsverkeer. Met name bedrijven die virtuele kantoren verhuren vormen een 
kwetsbare groep; zij faciliteren de actoren bij het “maken van een goede indruk”.  
 

• Het SAF, MKB-Nederland of andere branche/koepelorganisaties zouden een 
voortrekkersrol kunnen spelen bij het starten van collectieve civiele acties, waarbij 
bankrekeningen eveneens een aanleiding kunnen vormen. Voor individuele 
ondernemers is de drempel voor het starten van een procedure meestal te hoog 
gezien de nodige kennis, kunde en kosten die het met zich meebrengt. 

 
Onderzoek uitbreiding juridische mogelijkheden 
• Mogelijkheden om de wet OHP uit te breiden naar business to business relaties 

zouden verkend moeten worden. Door het diffuse karakter van het fenomeen 
bieden de huidige wettelijke mogelijkheden te weinig concrete aanknopingspunten 
voor de aanpak van acquisitiefraude. Consumenten genieten nu meer 
(rechts)bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken, terwijl malafide actoren 
dezelfde misleidende handelwijze gebruiken voor (kleine) ondernemers.  
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Summary  
 
 
 
Research on advertising fraud  
 
Background and research questions 
Entrepreneurs in the Netherlands are regularly confronted with misleading offers to 
advertise in a magazine or have their name listed on a website. In addition, phantom 
invoices for services that were never rendered are sent out in bulk. In its most recent 
plan of action ‘Actieplan Veilig Ondernemen’ (AVO III) the Dutch public-private 
partnership, Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC), has included the 
fight against this so-called ‘advertising fraud’146 as a separate project. This has led to 
a demand for more knowledge regarding the nature and background of the 
phenomenon in order to develop effective counter strategies and policy 
recommendations. As a result of this the Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) of the Ministry of Justice commissioned the 
Criminology Department of the Erasmus University Rotterdam to carry out research 
on advertising fraud. 
 
The research focused on three questions: 

4. What is understood by advertising fraud? 
5. What is the nature and severity of advertising fraud? What is known about the 

scale of the problem?  
6. What bottlenecks and constraints are being encountered in the preventive and 

repressive approach to advertising fraud and how can this approach be 
improved? 

 
Research methods 
A variety of sources and research methods were used to answer these questions. First, 
the database of the national support centre Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) was 
used. This centre annually receives about 3.000 complaints filed by entrepreneurs, 
who have been the victim of advertising fraud. To gain insight into the nature and 
background of the phenomenon, 200 complaints submitted by victims were analysed 
using a checklist. A random sample was taken from approximately 5.000 complaints 
filed between January 2007 and March 2009 (26 months). Based on information from 
the SAF, three case studies were carried out, each of which focused on a particular 
form of advertising fraud. In these case studies, we examined the ways in which 
dishonest sellers mislead their customers. 
To assess the extent of the damage caused by advertising fraud the banking sector was 
approached. Bank statements of 28 mala fide sellers were obtained through four major 
Dutch banks, which were examined with particular attention to payments made by 
customers.  

                                                 
146 There is no suitable English term for what is known in Dutch as “acquisitiefraude”. In the English-
language literature, “acquisition fraud” is understood to mean something else. This is why we have 
opted for “advertisement fraud”, although this term does not fully cover the subject of our research 
since “acquisitiefraude” can take other forms in addition to advertisement fraud. In essence, 
“acquisitiefraude” entails the use of misleading tactics to persuade customers into fraudulent listings - 
having their name registered in the form of an advertisement or listing in a magazine or database. 
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Interviews (N=24) were carried out with experts and victims to gain a better 
understanding of the phenomenon itself, possible ways of combating it, and problems 
with the existing approach. In addition, a study was conducted of the relevant case 
law concerning the legal recourse available to victims of advertising fraud. In order to 
find out to what extent the police are familiar with advertising fraud and whether or 
not it is possible to file a criminal complaint, we called the central crime desk of each 
of the 25 regional police forces and presented them with a fictitious incident.  
Finally, an expert meeting was organised during which some of our findings and 
questions were discussed by nine experts with practical experience in the field.  
 
Working definition  
In this study, the term advertising fraud is understood to refer to ‘misleading business 
practices between organisations involving sales techniques aimed at building up trust 
and raising expectations with the purpose of persuading the other party to enter into a 
contract, while no adequate services are rendered in return’.  
In the English-language literature, misleading business practices between companies 
are referred to as “business scams”. These scams can be perpetrated in all sorts of 
areas, from selling advertisements in magazines or listings in internet business 
directories, to the sale of office supplies or the services of ‘consultants’. Unlike 
“fraud”, the term “scam” conveys that the person involved in these practices is 
walking a fine line between a wrongful act and a clever or aggressive style of doing 
business.  
With the new working definition we have broadened the range of misleading business 
practices, but we would still like to retain the term “advertising fraud”. This term is by 
now well established in the Netherlands and, moreover, it is the starting point and 
focus of the SAF. It determines the nature of the complaints received by the SAF and 
has accordingly determined the scope of our research. On the other hand, it has also 
imposed a limitation on our research, because the variety of other business scams that 
emerged from the literature could not be included in the research. 
 
Results 
 
All cases of advertising fraud have in common that the sellers are focused on 
obtaining the customer’s signature or consent in order to create a legally valid contract 
obliging the customer to pay for services to be rendered. It is basically unimportant 
what is being offered, since the sellers have no intention of ever providing any 
substantial service in return. It is only after receiving the first invoice that most 
customers realise what they have signed up for. All victims indicated that they would 
never have agreed to the contract if its terms and conditions had been clear from the 
start. The cases we examined demonstrate that misleading business practices can 
involve various products and services, ranging from an advertisement in a magazine, a 
listing on an internet directory site or a CD-ROM, a domain name registration, to a 
phantom invoice. 
 
Modus operandi 
Two forms of advertising fraud can be distinguished: the mass approach and the 
targeted approach. The mass approach involves the sending of a document containing 
an offer disguised as a “free registration” or an invoice (“phantom invoice”) to a large 
number of companies. The deception lies in the presentation of the document and/or 
offer, which is intended to evoke confusion. A recent mailing by the company 
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Kantoor voor Klanten (KvK) can serve as an illustration. The layout of this seller’s 
website and phantom invoice closely resemble the house style of the Kamer van 
Koophandel (KvK) (the Dutch Chamber of Commerce).  
The targeted approach usually involves telemarketing: the customer receives an 
unexpected call from the seller, with whom he has no prior business relationship (also 
known as ‘cold calling’). In this more personal approach we can distinguish between 
two separate “acts” in the execution of the fraud. In the first act, the seller will say 
anything to gain the customer’s trust and raise positive expectations; every action is 
geared towards obtaining the customer’s consent. The second act involves the 
settlement: the seller will now, by any means necessary, try and enforce payment from 
his unwilling customer. 
 
During the conversation in the first act, the seller may claim that there is an existing 
business relationship, or that a colleague has already confirmed the order, and that all 
the customer has to do is have someone examine the business details presented at an 
earlier stage. The seller also takes advantage of everyday expectations and will give 
the impression that the amount stated in the offer is the price per year, when it is 
actually the price per month. The design and layout of the proposal are carefully 
constructed to divert attention from the small print containing the general terms and 
conditions. 
The sellers use subtle manipulation techniques and a number of misleading strategies 
to gain the trust of the customer. They may try to cultivate an image of respectability 
by hitching a ride on the back of reputable organisations. They may hint at a 
partnership with a well-known organisation, or deliberately cause confusion by using 
company names and logos that are almost indistinguishable from those used by 
respectable firms. This form of imitation, aimed at misleading the target, resembles a 
type of behaviour known in biology as mimicry.  
Just like respectable companies, mala fide operators also engage in impression 
management. They are officially registered with the Chamber of Commerce, the tax 
department and a reputable bank. To all appearances, they have an impressive office 
in Amsterdam, a professional website, and they send out well-designed invoices. 
Some of them have even set up their own support centres or try to create a favourable 
image by sponsoring projects and organisations. These initiatives give the impression 
of honest and professional entrepreneurship, but nothing could be further from the 
truth: the actual work is done at another location, the website consists almost entirely 
of links, and the documents contain spelling mistakes and grammatical errors. Some 
sellers rent virtual office space to make it seem as if they have a luxurious office in, 
for example, Amsterdam, when in reality all mail and phone calls to this address are 
forwarded to the actual location from where the seller operates.  
 
It is important to the mala fide seller that the customers who have agreed to his offer 
fulfil their financial obligations (“act 2”). Of course, entrepreneurs who realise they 
have been misled will try to free themselves from the clutches of the seller, for 
example by contesting the validity of the contract by letter. This may lead to the seller 
proposing a settlement resulting in a shortening of the contract period. If both parties 
are unwilling to compromise, the seller sometimes calls in a debt collection agency or 
will threaten to do so.  
Some dishonest sellers are also not afraid to start civil proceedings to enforce 
payment, as became apparent from our examination of the case law. 
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Sellers 
In 2008, the SAF received about 3.000 complaints about advertising fraud involving 
some 250 mala fide sellers. Foreign sellers are apparently active on the Netherlands 
market (14% of the 200 files). Remarkably, Dutch operators are often located in the 
northern part of the country (53%). 
Both the case studies and our analysis of the SAF-files demonstrate that the mala fide 
companies are often affiliated with each other. Usually, several small subsidiary 
companies that engage in misleading offers are controlled by a ‘holding company’. 
It is relatively easy to establish a small company and subsequently make it disappear 
from the market. The ephemeral nature of these companies and their activities makes 
it difficult to find the actors behind the operation. The location where the company’s 
business activities are conducted is concealed by the use of acquaintances’ addresses, 
the renting of virtual office space or the establishment of legal entities abroad. 
 
Victims  
Organisations and individuals affected by advertising fraud are frequently reluctant to 
file a complaint. Not all victims realise they have been misled, and those who do are 
often too embarrassed to report it. As a result, the complaints registered by the SAF 
only represent a fraction of the total number of affected customers.  
Organisations throughout the Netherlands are being approached by mala fide actors 
with misleading offers. Although the report often mentions ‘entrepreneurs’ as the 
dishonest sellers’ primary target group, government services and the subsidised sector 
are also targeted. Among the victims in the files, the bank accounts, and the case 
studies, we found public organisations, educational institutions and particularly the 
health sector. Nevertheless, most affected by advertising fraud are commercial 
enterprises, both in absolute and relative terms. 
It is not just the small inexperienced, novice entrepreneurs who fall victim to 
misleading business practices. Large organisations such as insurance companies, bank 
branches, hospitals, employment agencies and computer firms are also affected by 
advertising fraud.  
 
Damage  
Given the general unwillingness among victims to file a complaint, the registered 
complaints are an inadequate starting point for estimating the financial damage caused 
by advertising fraud. To get an approximation of the damage, we examined the 
transfers to 28 bank accounts held by mala fide sellers, covering a total of 191 
months. Since our research focused on a limited number of accounts and the period 
examined was different for each account. Based on our findings it would be unwise to 
make any firm pronouncements about the total damage caused by advertising fraud.  
How much a mala fide actor can earn on a scam depends on, among other things, the 
services offered, the terms of the contract (price, duration, frequency of payment), the 
duration of the scam, and the size of the mala fide company. There are operators who 
have a solid source of income throughout the year because their customers are bound 
by three-year contracts and quarterly payments. The customer, on the other hand, may 
be much less aware of the total costs spent on, for example, a listing on the internet, 
since he is paying in instalments.  
The bank transfer records also show that some mala fide sellers are, without a doubt, 
raking in vast amounts of money. One of them received 2.5 million euros in his 
account within a period of seven months, although admittedly this person’s profit was 
offset by significant personnel costs and tax payments. 
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The number of transfers by misled customers is considerable. Because most sellers 
have several bank accounts, it seems not unreasonable to assume that their earnings 
are much higher than our findings indicate. It would therefore be unjustified to treat 
advertising fraud as a petty crime.  
 
Legal possibilities and obstacles 
There are two ways to tackle advertising fraud: one is to pursue individual cases, the 
other is to employ a situational preventive approach.  
Misled customers have recourse to contractual as well as criminal remedies.  
Depending on the circumstances of the case (manner of deception, products or 
services offered) there are several civil options to contest the validity of the contract. 
The customer may claim that he had no intention to enter into an agreement (absence 
of mutual assent, article 3:33 BW), or, alternatively, claim misrepresentation (article 
6:228 BW) or deception (article 3:44 BW) because the seller made misleading 
statements. Another option is to appeal to failure to fulfil an obligation (article 6:74 
BW) because, accepting that there is an existing contract agreed on by both parties, 
the seller has failed to deliver an acceptable level of service.  
The majority of misled entrepreneurs are reluctant to go to court. If the customer has 
already paid a number of instalments, this fact is likely to increase the chances that his 
claim will be dismissed. In addition to this type of probability calculation, the risks 
and costs of a lawsuit will obviously play a role in the customer’s decision to start 
civil proceedings. These costs usually outweigh the relatively minor damage caused 
by advertising fraud. 
Misled customers willing to initiate civil proceedings often discover that the 
furnishing of proof can turn out to be a major hurdle. After all, a victim does not look 
good in court when he claims that he never wanted the contract in the first place, when 
the seller produces a signed agreement with the general terms and conditions clearly 
stated in the small print. The problem is of course that misleading sales tactics were 
used during the initial conversation. 
The Unfair Commercial Practices Act protects consumers against misleading practices 
very similar to those faced by entrepreneurs. According to our respondents, the same 
prohibitive rules should be extended to also apply to advertising fraud. 
 
From a criminal justice perspective, the activities of mala fide sellers can be termed 
swindling (article 326 WvSr) and/or forgery (article 225 WvSr). When victims opt for 
a criminal approach, they can also run into obstacles. The police and the justice 
department are generally hesitant to take on complaints of advertising fraud. Our 
research, in which we reported a fictitious case to a number of crime desks, suggests 
that the police are not eager to file a complaint. Of the 25 police forces we contacted, 
only two immediately recognised our story as a form of swindling. In all other cases 
we were told that it was impossible to file a report because no punishable act had been 
committed. The argument that misleading business practices constitute a civil matter, 
which precludes a criminal approach, seems to influence the assessment of advertising 
fraud as a criminal priority. The police also do not have a clear idea of the scale and 
severity of the problem, with the probable effect that the problem is underestimated 
and that individual complaints regarding advertising fraud routinely receive a low 
priority. We found that the Public Prosecutions Department is equally reluctant to take 
action in cases of advertising fraud, although the phenomenon is mentioned in policy 
documents as worthy of attention. 
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A successful conviction is difficult to secure, because in a case of swindling both 
intent and the use of fraudulent means must be proven. In addition, it must also be 
demonstrated that the victim entered into the agreement as a result of those fraudulent 
means. There is also no denying that the mala fide sellers usually deliver at least a 
minimal performance and have therefore not completely and demonstrably failed in 
fulfilling their obligations.  
 
Situational preventive approach 
Advertising fraud can also be combated by a situational preventive approach. This 
approach entails, first of all, reminding companies of their own responsibilities and 
their duty to arm themselves against misleading business practices. Public education 
campaigns could also contribute to the awareness of misleading offers among Dutch 
entrepreneurs. 
In addition, barriers could be erected by various parties in the chain of business. Mala 
fide sellers are able to carry out their misleading business practices because they are 
facilitated by service providers. They can buy up private limited companies, set up 
websites, use virtual offices and hold several bank accounts without any difficulty. 
A situational preventive approach should therefore be aimed at blocking the display of 
respectability and making it more difficult for the sellers to abuse other people’s trust 
and to force them into paying. From the perspective of corporate social responsibility, 
service providers should be alert to the possibility of misuse of their services and 
remove mala fide clients from their list of customers.  
Dishonest sellers also use the logos, portrait rights, and business names of bona fide 
organisations. As the injured parties, these organisations could sue for infringement of 
intellectual property rights. Trade associations could also make a stand by awarding 
quality marks, with the purpose of excluding mala fide sellers from the sector and 
sanctioning facilitators within their ranks.  
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Bijlage 1 Spookfactuur Kantoor voor Klanten 
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Originele factuur Kamer van Koophandel 
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Bijlage 2 Checklist dossieranalyse 
 
 
 
A. Modus operandi van actor 
 
1. Methode van ‘acquisitie’/ medium eerste contactvorm: 

O Telefoon 
O Vertegenwoordiger  
O Per post: spookfactuur of valse factuur (zonder contact) 
O Per mail / sms / website 
O Per fax 
O Anders, nl……………………………………………………… 
O Onbekend 

 
2. Wijze van misleiding/kenmerken 

O Bedrijfsgericht, persoonlijk contact  
O Massaliteit, onoplettendheid 

 
3. Welke dienst/product wordt aangeboden? 

O Vermelding internetsite / cd-rom, nl. ..................... 
O Vermelding uitgave / hardcopy, nl. ………………………. 

O (Gewone) advertentie 
O Sponsoring  
O Personeelsadvertentie  

O Domeinnaamfraude 
O Marktonderzoek  
O Spooknota, op factuur lijkende aanbieding  
O Valse factuur van niet-geleverde dienst/product (telecomfraude), 

nl……………………………………………………………… 
O Anders, nl…………………………………………………… 
O Onbekend 

 
4. Wijze van doen betalen door actor (meerdere opties mogelijk) 

O Schikking getroffen met benadeelde partij 
O Juridische briefwisseling met actor  
O Inzet incassobureau door actor 

O Eigen of gelieerd bureau (bekend) 
O Extern incassobureau / deurwaarder / advocaat 
O Onbekend 

O Civiele procedure gestart door actor 
O Concept dagvaarding 
O Kort geding 
O Kantonrechters procedure 

 O Anders, nl………………………………………………….. 
O Onbekend 
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5. Bereikbaarheid na factuur dienst/product 

O Bereikbaar  
O Schriftelijk (internet / email e.d.) 
O Bellen betaald nummer (telecomfraude) 
O Bellen, nl…………..   

O Onbereikbaar 
O Onbekend  

 
B. Kenmerken melder   
 
Algemene bedrijfskenmerken melder 
 
6 Naam:  
7 Soort bedrijf:  
8 Branche:  
9 Bedrijfsgrootte:   
10 KvK-nummer:   
11 Plaats en postcode:  
 
Kenmerken melding 
 
12. Toezegging dienst/product:  

O Geen (ga door naar 15 e.v.) 
O Mondeling 
O Per e-mail 
O Door tekening factuur/offerte  
O Onbekend  

 
13a. Handtekening geplaatst? 

O Geen 
O Wel, maar ondertekende heeft deze niet gezet (vervalsing)  
O Wel, per post geretourneerd.  
O Wel, per fax geretourneerd. 
O Wel, per mail geretourneerd. 
O Anders, nl…………………….. 
O Onbekend 

13b. Indien handtekening geplaatst door: 
O Vertegenwoordigingsonbevoegde 
O Vertegenwoordigingsbevoegde 
O Onbekend 
O n.v.t. 

 
14a. Indien sprake is van advertentiefraude: hoe gekomen aan advertentiemateriaal? 

O Zelf aangeleverd dan wel toestemming gegeven 
O Zonder toestemming overgenomen uit ander blad 
O Zonder toestemming zelfstandig tekst vervaardigd. 
O Zonder toestemming, onbekend hoe er aangekomen.  
O Onbekend  
O N.v.t. 
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14b. Bewijsexemplaar van geleverde dienst:  

O Ja 
O Nee  
O Onbekend 

 
15. Contractbedrag:  
 O wel ondertekend 
 O niet ondertekend 

O Onbekend 
16. Bedrag per plaatsing  
17. aantal plaatsingen   
18. contractperiode (in jaren)  
19. totaalbedrag contract  
20. totaalbedrag waarvan reeds betaald.  
21. onbekend 
 
21. Juridische stappen melder (meerdere opties mogelijk) 

O Schikking getroffen met actor 
O Juridische briefwisseling met actor  
O Civiele procedure gestart door melder 

O Concept dagvaarding 
O Kort geding 
O Kantonrechters procedure 

 O Anders, nl………………………………………………….. 
O Onbekend 

 
22. Heeft melder vaker meldingen gedaan,............................. 
 
C. Kenmerken actor 
 
Algemene bedrijfskenmerken actor 
 
Naam bedrijf:  
Contactpersoon:  
Bezoekadres:  
Bezoekadres (postcode)  
Postadres:   
Postadres: (postcode)  
Fax-nummer  
E-mailadres:  
Website:  
KvK-nummer:   
KvK-regio:  
Bankrekeningnummer:  
Geleverde dienst (zie 3)  
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Relaties met andere bedrijven 
Zijn er relaties/verbanden met andere bedrijven zijn gelegd door de SAF of een andere 
instantie? 
 O  Ja 
   O  Nee 
Zo ja, om welke bedrijven gaat dit? Welke bedrijfsactiviteiten voeren ze uit 
(branche)? 
 
[RP1] 
Naam bedrijf:   
Contactpersoon:  
Bezoekadres:  
Bezoekadres (postcode)  
Postadres:   
Postadres: (postcode)  
Fax-nummer:  
E-mailadres:  
Website:  
KvK-nummer:   
KvK-regio:  
Bankrekeningnummer:  
Geleverde dienst  
Soort bedrijf:  
Indien incassobureau: gelieerd/extern  
Dochterbedrijf/moederbedrijf (obv 
KvK)? 

 

Heeft het bedrijf een geschiedenis?  
 
 
[RP2] 
Naam bedrijf:   
Contactpersoon:  
Bezoekadres:  
Bezoekadres (postcode)  
Postadres:   
Postadres: (postcode)  
Fax-nummer:  
E-mailadres:  
Website:  
KvK-nummer:   
KvK-regio:  
Bankrekeningnummer:  
Geleverde dienst   
Soort bedrijf:  
Indien incassobureau: gelieerd/extern  
Dochterbedrijf/moederbedrijf (obv 
KvK)? 

 

Heeft het bedrijf een geschiedenis?  
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D. Ruimte voor opmerkingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E. Nog opzoeken/uitzoeken 
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Bijlage 3 Gebruik bankgegevens  
 
 
 
De bevraging en de analyse van de transactiegegevens van de malafide actoren bij de 
banken is toegestaan op basis van artikel 8 en 9 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (WBP). De verwerking van persoonsgegevens door banken moet 
een gerechtvaardigd doel hebben op grond van artikel 8 WBP, namelijk de uitvoering 
van het contract (art. 8 onder b WBP). Indien de bankgegevens voor andere 
doeleinden worden gebruikt dan de oorspronkelijke, dan hoeft dit niet onverenigbaar 
te zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Voor de gegevensverwerking in 
het kader van wetenschappelijk onderzoek kan een beroep worden gedaan op artikel 
8, onder f. Tevens is de verdere verwerking niet in strijd met artikel 9, gezien het 
bepaalde in artikel 9, lid 3 aangaande wetenschappelijk onderzoek. Daarbij dienen wel 
maatregelen genomen te worden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
de rekeninghouders wiens gegevens worden gebruikt. De bankgegevens mogen met 
andere woorden niet herleidbaar zijn tot natuurlijke personen, in casu rechtspersonen.  
 
Artikel 8 WBP 
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien: 
a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; 
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de 
betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een 
verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst; 
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de 
verantwoordelijke onderworpen is; 
d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene; 
e. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak 
door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden 
verstrekt, of 
f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de 
verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de 
fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, prevaleert. 
 
Artikel 9 WBP 
1. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden 
waarvoor ze zijn verkregen.  
2. Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in het eerste lid, houdt de 
verantwoordelijke in elk geval rekening met: 
a. de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn 
verkregen; 
b. de aard van de betreffende gegevens; 
c. de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene; 
d. de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en 
e. de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen. 
3. Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, 
wordt niet als onverenigbaar beschouwd, indien de verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft 
getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze 
specifieke doeleinden. 
4. De verwerking van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover een geheimhoudingsplicht uit 
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift daaraan in de weg staat. 
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Bijlage 4 Lijst met respondenten 
 
 
 
Respondent 1  Hoogleraar privaatrecht, Erasmus Universiteit te Rotterdam. 
Respondent 2 Kennismakelaar werkzaam bij de Politieacademie te 

Apeldoorn. 
Respondent 3 Voormalig Officier van Justitie, Functioneel Parket te Den 

Haag.  
Respondent 4  Advocaat, gespecialiseerd in acquisitiefraude, te Groningen.  
Respondent 5 Beleidsadviseur financieel economische criminaliteit, Openbaar 

Ministerie Parket-Generaal te Den Haag.  
Respondent 6  Financieel rechercheur, Bovenregionale Recherche te Goor. 
Respondent 7 Financieel rechercheur, Bovenregionale Recherche te 

Leeuwarden. 
Respondent 8 Account manager / beleidsmedewerker, Fraudemeldpunt 

Openbaar Ministerie te Zwolle. 
Respondent 9 Account manager / beleidsmedewerker, Fraudemeldpunt 

Openbaar Ministerie te Zwolle. 
Respondent 10  Cluster manager bij politie / politie-instituut (FinEc) te De Bilt 
Respondent 11  Advocaat, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, te Nijmegen 
Respondent 12  Advocaat, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, te Nijmegen 
Respondent 13  Productmanager bij Kamer van Koophandel Nederland 
Respondent 14  Medewerker bij Kamer van Koophandel Nederland 
Respondent 15  Voormalig medewerker bij Kamer van Koophandel Nederland 
Respondent 16 Advocaat, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, te Amsterdam  
Respondent 17  Beleidssecretaris binnen MKB-Nederland te Den Haag  
Respondent 18  Officier van Justitie, arrondissementsparket Zwolle/Lelystad.  
Respondent 19  Kantonrechter. 
Respondent 20  Bankwezen. 
Respondent 21  Advocaat, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, te Nijmegen.  
Respondent 22  Persvoorlichter bij een Medisch Centrum (slachtoffer 1) 
Respondent 23  Overheidsinstelling (slachtoffer 2) 
Respondent 24  Groothandel (slachtoffer 3) 
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Bijlage 5 Tabel: Vergelijking gegevens SAF met inkomsten op 
bankrekening 

 
 
 

 

Tabel: Gegevens SAF vergeleken met Inkomsten malafide aanbieders 
  Gegevens SAF 2007-2009*  Inkomsten malafide aanbieders** 
no product/dienst aantal 

meldingen 
SAF (betwiste) 
contractbedrag 

 

SAF betaald 
contractbedrag

maand aantal 
overboekingen 
gedupeerden 

totaal 
inkomsten  
aanbieder 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 vermelding website 69 110.952,70 7.045,20 2 248 79.300,00 
2 vermelding website 22 52.421,00 0,00 10 36 43.120,00 
3 vermelding uitgave 33 129.058,80 4.471,17 14 580 912.000,00 
4 vermelding uitgave 16 41.899,00 245,00 3 91 51.727,00 
5 spookfactuur 6 1.758,00 0,00 8 15 5.733,00 
6 vermelding website 16 7.731,00 0,00 1,5 22 8.793,00 
7 incasso    2 13 3.152,03 
8 product 22 14.797,05 2.462,05 0,35 53 27.938,00 
9 vermelding website 14 45.366,16 1.413,00 3,5 23 64.654,00 

10 product 3 429,71 0,00 1 26 5.280,00 
11 product 37 20.731,10 5.060,00 3 27 17.033,00 
12 vermelding uitgave 2 1.275,00 0,00 3 20 29.007,00 
13 vermelding uitgave 11 12.890,00 0,00 2 22 36.506,00 
14 vermelding website 2 7.920,00 660,00 2 13 4.559,70 
15 vermelding uitgave 71 147.284,74 13.476,31 1,5 18 19.934,00 
16 vermelding website 14 26.017,32 1.656,00 3 30 26.555,00 
17 vermelding uitgave 8 36.742,88 3.787,50 4 2 4.752,00 
18 vermelding uitgave 16 80.467,43 1.150,00 9 1 1.254,00 
19 vermelding uitgave 16 80.467,43 1.150,00 12 2 200,00 
20 vermelding uitgave 13 171.668,60 0,00 14 1 4.486,00 
21 vermelding website 42 131.963,00 0,00 12 1 4.736,00 
22 vermelding uitgave 12 44.334,00 0,00 13 3 6.900,83 
23 vermelding uitgave 36 31.725,00 0,00 17 44 68.000,00 
24 product 7 32.505,00 2.936,00 13,5 1763 519.679,67 
25 vermelding website 548 2.594.617,00 31.704,00 7 3782 2.559.012,00 
26 vermelding website 78 411.361,00 17.622,00 7 1995 958.158,00 
27 vermelding website 9 28.386,00 7.308,00 12 409 161.855,00 
28 vermelding uitgave 13 2.412,43 303,45 11 318 44.800,00 

* De meldingen van het SAF zijn afkomstig uit de periode januari 2007 tot maart 
2009 (26 maanden).  
** De transactieoverzichten van de 28 geanalyseerde bankrekeningen hebben 
betrekking op een periode variërend van 1tot 14 maanden, zie kolom 6.  
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Bijlage 6 Leden Begeleidingscommissie 
 
 
 
Prof. dr. J.M. Nelen (voorzitter) Universiteit van Maastricht 
 
Drs. F. Willemsen Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatiecentrum  
 
Mr. A.L. Speijers Openbaar Ministerie, Ressortsparket Den Haag 
 
Mw. Ing. E.M. Jägers Ministerie van Justitie, Directie 

Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding 
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