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1 Inleiding 

Het programma Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR) heeft als doel om een 
systematiek op te zetten waarmee tijdens de gehele levensloop van een rechtsper-
soon (deze loopt van de oprichting van de rechtspersoon tot de opheffing ervan) 
actief getoetst kan worden of er een risico bestaat dat de rechtspersoon wordt 
gebruikt voor frauduleuze doeleinden. Dit programma beoogt hiermee het misbruik 
van rechtspersonen (beter) te herkennen en te bestrijden. Hiertoe is door de Dienst 
Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een informatiesysteem ontwikkeld 
dat data uit verschillende bronnen ophaalt, verwerkt en op basis hiervan risicomel-
dingen afgeeft. 
Een belangrijk onderdeel van dit informatiesysteem is het zogenaamde automa-
tische risicoanalyse deelsysteem. In dit deelsysteem wordt op geautomatiseerde 
wijze, op basis van risico-indicatoren, een inschatting gemaakt van het mogelijke 
risico op misbruik van een rechtspersoon. De analyse verloopt, in het kort, onge- 
veer als volgt: als er een bepaalde gebeurtenis, vaak een wijziging, plaatsvindt bij 
de rechtspersoon (een levensloopmoment), dan worden op geautomatiseerde wijze 
gegevens over de betrokken personen uit een aantal databases opgehaald. Deze  
set van gegevens wordt vervolgens geanalyseerd: er wordt nagegaan of de risico-
indicatoren aangetroffen worden en hoe vaak. Op basis hiervan worden er scores 
toegekend aan vooraf gedefinieerde risico-indicatoren die vervolgens met elkaar 
gecombineerd worden (door middel van een combinatiefunctie); dit resulteert in een 
risicoscore voor de geanalyseerde rechtspersoon. Wanneer een van de risicoscores 
van een rechtspersoon groter dan of gelijk is aan een bepaalde grenswaarde, levert 
dit een tussentijdse risicomelding (TRM) op. Deze TRM kan het beginpunt van een 
nadere handmatige risicoanalyse zijn, waarin een expert diverse externe bronnen 
raadpleegt en het risico beoordeelt. Hierop volgt al dan niet een risicomelding naar 
de betrokken handhavers, opsporingsdiensten en toezichthouders. 
Tijdens de ontwikkeling van het informatiesysteem HTR heeft de Dienst Justis het 
WODC verzocht om twee belangrijke aspecten van de automatische analyse nader 
te onderzoeken. Het gaat hierbij, ten eerste, om de wijze waarop scores aan de 
indicatoren worden toegekend en, ten tweede, om de manier waarop deze scores 
met elkaar gecombineerd worden. In dit onderzoek kwamen daarom de volgende 
onderzoeksvragen aan bod: 
1 Hoe kunnen, op basis van attributen die in beschikbare databases zijn opgesla-

gen, het beste scores aan de risico-indicatoren worden toegekend? 
2 Hoe kunnen de indicatorscores het beste met elkaar gecombineerd worden door 

middel van een combinatiefunctie? 
Bij het ontwerpen van een combinatiefunctie is het van belang rekening te houden 
met het feit dat er afhankelijkheden tussen indicatoren kunnen bestaan. Daarnaast 
is het mogelijk dat informatie over een of meerdere van deze indicatoren op enig 
moment in de analyse niet aanwezig of beschikbaar is. Daarom spelen bij de beant-
woording van de tweede onderzoeksvraag de volgende deelvragen een belangrijke 
rol: 
a Hoe moet er in de combinatiefunctie omgegaan worden met missende waarden 

van indicatoren? 
b Hoe moet er in de combinatiefunctie omgegaan worden met afhankelijkheden 

tussen indicatoren? 
Het informatiesysteem HTR maakt gebruik van verschillende (justitiële) databases 
om de scores op de indicatoren vast te kunnen stellen. Het WODC heeft de beschik-
king gekregen over geanonimiseerde extracten van twee van deze databases. Op 
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basis van het onderzoek naar de indicatoren in deze databases zijn algemene vuist-
regels opgesteld voor het vaststellen van scorefuncties. In dit memorandum wordt 
een algemene indruk gegeven van de gevolgde methoden en wordt niet in detail 
getreden over de functies die met betrekking tot individuele indicatoren ontworpen 
zijn, onder meer doordat deze details vertrouwelijk zijn. 
Ter beantwoording van onderzoeksvraag één is derhalve een methode ontwikkeld 
waarmee voor iedere willekeurige indicator een scoretelling kan worden vastgesteld. 
Deze methode is erop gebaseerd dat er een score wordt toegekend op basis van  
de algemene statistische karakteristieken van een indicator. Er wordt dus geen do-
meinkennis gebruikt om voor iedere indicator individueel een score vast te stellen. 
Eenzelfde aanpak is gekozen voor het beantwoorden van onderzoeksvraag twee. Er 
wordt een algemene combinatiefunctie voorgesteld die wegingsfactoren bevat die op 
een later tijdstip vastgesteld kunnen worden aan de hand van de karakteristieken 
van de data. Ook deze functie is niet gebaseerd op domeinkennis. Overigens was 
dergelijke domeinkennis op het moment van onderzoek niet aanwezig. Het ont-
breken van domeinkennis en de gevolgen hiervan voor het onderzoek worden nog 
nader toegelicht in hoofdstuk 5.  
Een andere beperkende factor in het gerapporteerde onderzoek is het ontbreken 
van informatie over (de kenmerken van) bekende fraudegevallen. Het was namelijk 
van een zeer groot aantal rechtspersonen in de database niet bekend of deze in het 
verleden gebruikt zijn voor frauduleuze doeleinden of juist niet. Hierdoor bleek het 
niet mogelijk om een aantal veelbelovende onderzoeksmethoden, zoals datamining, 
toe te passen; ook dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 5.  
Naast het beantwoorden van de twee onderzoeksvragen komt in dit memorandum 
nog een ander onderwerp aan de orde. Omdat het opvragen van grote hoeveelhe-
den data bij leveranciers veel tijd (en geld) kost en het uitwisselen van (persoons-) 
gegevens gevoelig ligt, is onderzoek gedaan naar methoden om een simulatiedata-
base te generen op basis van bekende karakteristieken van de originele database. 
Een dergelijke simulatiedatabase kan dan gebruikt worden voor testdoeleinden. 
Hierdoor is het niet nodig om gegevens van ‘echte’ personen te gebruiken om de 
functieresultaten te toetsen, terwijl de testresultaten betrouwbaar zijn indien de 
simulatiedatabase voldoende lijkt op de originele database. Ook kunnen onder-
zoeksresultaten gepubliceerd worden zonder gegevens over echte personen te 
openbaren en daarmee het gevaar te lopen dat de privacy van individuen geschaad 
wordt. Een eerste aanzet voor een methode om data te genereren wordt beschreven 
in hoofdstuk 4.
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2 Scores toekennen aan risico-indicatoren 

Als er een levensloopmoment optreedt bij een rechtspersoon (RP), dan worden in  
de automatische analyse niet alleen de eigenschappen van deze rechtspersoon zelf 
onderzocht, maar ook een aantal eigenschappen van de bestuurders van deze 
rechtspersoon. Deze bestuurders kunnen zelf ook rechtspersonen zijn die ook weer 
bestuurders hebben. Een andere mogelijkheid is dat de bestuurders natuurlijke 
personen (NP) zijn. Natuurlijke personen hebben ook relaties; ook de eigenschap-
pen van deze relaties worden onderzocht. Op deze manier is de risicoscore van een 
rechtspersoon mede afhankelijk van de eigenschappen van de personen in zijn 
bestuurdersnetwerk. 
Om de eigenschappen van de personen in een bestuurdersnetwerk te bepalen, 
worden gegevens die uit diverse externe en interne bronnen betrokken. De 
belangrijkste bron is het Handelsregister (NHR) van de Kamer van Koophandel 
(KvK) aan de hand van dit bestand kan voor iedere geregistreerde rechtspersoon 
het bestuurdersnetwerk bepaald worden. De relaties van natuurlijke personen 
worden bepaald aan de hand van de Gemeentelijke basisadministratie (GBA). 
Aanvullende informatie over de rechtspersonen en natuurlijke personen in het 
netwerk wordt gehaald uit het Centraal Insolventieregister (CIR) en het Justitieel 
documentatiesysteem (JDS). 
Op basis van de gegevens uit deze databases worden de scores van de personen  
in het bestuurdersnetwerk op de indicatoren bepaald. In dit hoofdstuk wordt een 
methode voorgesteld waarmee dit op een gestructureerde manier gebeurt. Uit-
gangspunt bij de gekozen methode is dat er zo weinig mogelijk informatie wordt 
weggegooid. Daarnaast wordt voor iedere indicator eenzelfde werkwijze gebruikt, 
hierdoor heeft iedere indicator hetzelfde scorebereik en dezelfde maximale score.  
De scoretelling van een indicator wordt bepaald aan de hand van zijn frequentie-
verdeling. Dat wil zeggen: er wordt gekeken hoe vaak elk van de mogelijke waarden 
op een indicator voorkomt. Op basis van deze frequentieverdeling, wordt dan een 
scoretelling vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat situaties die weinig voorkomen 
over het algemeen van grotere betekenis zijn. Deze zijn daarom naar verwachting 
een belangrijkere indicator voor fraude en moeten dus een hogere score krijgen. 
Aan iedere mogelijke waarde wordt een score toegekend die altijd tussen 0 en 1 
ligt, waarbij een hogere score betekent dat er een groter risico op fraude is. Op 
basis van dit principe wordt voor iedere indicator een scoreverdeling bepaald aan  
de hand van vier stappen, deze staan hieronder beschreven.  
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Stap 1: Bepaal de frequentieverdeling van de mogelijke waarden van de indicator.  
Neem als voorbeeld een indicator die als volgt verdeeld is: 
 
Tabel 1 De frequentieverdeling van een voorbeeldindicator 

Waarde Frequentie 

0 10.000 

1 2.500 

2 500 

3 200 

4 100 

5 50 

6 10 

7 5 

8 3 

9 1 

 
Stap 2:  Bepaal of een waarde van 0 mogelijk is, ken hier een score 0 aan toe. 

Indien een waarde van 0 niet mogelijk is, bepaal bij welke andere waarde er 
helemaal geen risico is op fraude, ken hier een score 0 aan toe.  

De intuïtie achter deze stap is dat als een indicator niet optreedt, er ook geen 
sprake kan zijn van fraude. Een waarde van 0 betekent dan dat er geen risico op 
fraude is. Bij sommige indicatoren is een waarde 0 niet mogelijk. In dat geval moet 
bepaald worden bij welke waarde (anders dan 0) er geen risico op fraude is, hieraan 
zal dan de score 0 toegekend worden. 
 
Stap 3: Bepaal de relatieve frequentie van de overige waarden. 
De relatieve frequentie is de verhouding tussen het aantal keren dat een waarde 
zich voordoet en het totaal aantal waarden. Voor het berekenen van deze relatieve 
frequentie wordt het aantal nulwaarden (dat wil zeggen: de waarden die een score 0 
krijgen) niet meegeteld. Dit omdat deze waarde aanzienlijk vaker zal voorkomen 
dan de overige waarden. Bij de meeste personen is immers niets ‘bijzonders’ aan de 
hand. In stap 4 zal blijken dat wanneer de nulwaarden wel mee worden genomen, 
iedere waarde boven 0 resulteert in een hoge score, dit is niet gewenst. Voor de 
voorbeeldindicator zijn de relatieve frequenties als volgt: 
 
Tabel 2 De relatieve frequenties van de voorbeeldindicator 

Waarde Frequentie Relatieve frequentie 

0 10.000 n.v.t. 

1 2.500 0,74 

2 500 0,15 

3 200 0,06 

4 100 0,03 

5 50 0,01 

6 10 0 

7 5 0 

8 3 0 

9 1 0 
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Stap 4: Ken aan alle overige waarden een score toe die afhankelijk is van de 
relatieve frequentie. 

Bij het bepalen van de score op basis van de relatieve frequentie wordt het volgende 
principe toegepast: hoe vaker een waarde voorkomt, hoe lager de score op de 
indicator. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een waarde die vaak voorkomt, geen 
goede indicatie voor fraude is. Er wordt vooral belang gehecht aan situaties die 
weinig voorkomen, omdat fraude naar verwachting ook maar weinig voorkomt. Dit 
principe wordt als volgt afgedwongen: indicatorscore = 1 - de relatieve frequentie. 
De relatieve frequentie ligt altijd tussen 0 en 1, de indicatorscore ligt daarmee ook 
altijd tussen 0 en 1. De scoretelling ziet er voor de voorbeeldindicator dan als volgt 
uit: 
 
Tabel 3 De scoretelling voor de voorbeeldindicator 

Waarde Relatieve frequentie Score 

0 n.v.t. 0 

1 0,74 0,26 

2 0,15 0,85 

3 0,06 0,94 

4 0,03 0,97 

5 0,01 0,99 

6 0 1 

7 0 1 

8 0 1 

9 0 1 

 
De scoreverdeling van de voorbeeldindicator beschrijft een kromme (in de vorm  
van een sigmoïde) die eerst redelijk langzaam toeneemt, dan snel stijgt en daarna 
geleidelijk aan stijgt tot 1, de maximale score (zie figuur 1). Boven een bepaalde 
waarde (in dit geval 6) zal deze indicator altijd 1 scoren. Het maakt dan voor het 
bepalen van het risico op fraude niet uit of een persoon een waarde van bijvoor-
beeld 6, 9 of hoger heeft. De verwachting is dat voor veel indicatoren de score-
verdeling een dergelijk patroon zal vertonen. Dit is het geval voor alle frequentie-
verdelingen waarbij de frequentie afneemt naarmate de waarden hoger worden. 
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Figuur 1 De scoreverdeling voor de voorbeeldindicator 
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Gegeven de scoretelling, kan aan iedere persoon een score toegekend worden. De 
scores van de personen in het voorbeeld zijn als volgt verdeeld: 
 
Figuur 2 De frequentieverdeling van de scores op de voorbeeldindicator 
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Dit frequentiediagram laat zien dat de scores op dezelfde manier verdeeld zijn als de 
mogelijke waarden. Dit betekent dat verreweg de meeste personen een lage score 
hebben (0 of 0,26). Hoge scores (vanaf 0,85) komen veel minder vaak voor. Dit 
stemt overeen met de intuïtie dat bij maar weinig personen sprake zal zijn van een 
risico op fraude. Op deze manier kan in principe voor iedere indicator een score-
verdeling opgesteld worden.  
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Hierbij wordt steeds de volgende aanname gevolgd: hoe lager de frequentie, hoe 
groter de kans op fraude en hoe hoger de score. Dit is gebaseerd op de intuïtie dat 
een ‘normale’ waarde (dat wil zeggen: een waarde die vaak voorkomt) doorgaans 
betekent dat er geen sprake is van fraude. Merk wel op dat het beschreven methode 
voor het omzetten van frequenties naar scores veronderstelt dat frequentieverdelin-
gen door de tijd relatief constant zijn. Als dit niet het geval is dan moet de score-
verdeling regelmatig herijkt worden. 
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3 Scores van risico-indicatoren combineren tot één 
risicoscore 

Met de in het voorgaande hoofdstuk beschreven methode kan voor iedere indicator 
een scoretelling bepaald worden. Op basis hiervan kan aan iedere persoon in het 
bestuurdersnetwerk een score toegekend worden voor iedere indicator. Iedere 
geanalyseerde persoon heeft zo een reeks scores op verschillende indicatoren. Deze 
scores moeten met elkaar gecombineerd worden tot een gezamenlijke persoons-  
of netwerkscore. In dit hoofdstuk zal beschreven worden welke combinatiefuncties 
hiervoor geschikt zijn. Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan twee feno-
menen die problemen kunnen opleveren voor een combinatiefunctie. Ten eerste: 
afhankelijkheden tussen indicatoren, deze kunnen namelijk leiden tot dubbel-
tellingen. Ten tweede: missende waarden op indicatoren die eveneens verkeerde of 
vertekende resultaten tot gevolg kunnen hebben. Daarom is het nodig om, indien 
(een van) deze problemen zich voordoen, de combinatiefunctie daaraan aan te 
passen. Voordat een algemene vuistregel voor het opstellen van een combinatie-
functie voorgesteld wordt, zal eerst besproken worden of deze twee fenomenen 
inderdaad optreden binnen het HTR domein. 

3.1 Omgaan met afhankelijkheden tussen indicatoren 

Om twee redenen is het van belang om rekening te houden met afhankelijkheden. 
Ten eerste, twee indicatoren die sterk met elkaar samenhangen, worden in een 
standaard combinatiefunctie dubbel meegeteld. Hierdoor hebben deze indicatoren 
meer invloed op de uiteindelijke risicoscore, dit is niet gewenst. Ten tweede kan een 
dergelijk samenhang leiden tot inconsistenties. Dit is het geval als er tegengestelde 
waarden optreden op gerelateerde indicatoren. 
Als er afhankelijkheden bestaan, als dus blijkt dat een bepaalde score op een van 
deze indicatoren altijd leidt tot een bepaalde score op een van de andere indi-
catoren, dan mogen deze scores niet zomaar bij elkaar opgeteld worden in de 
combinatiefunctie. De combinatiefunctie moet dan rekening houden met deze 
afhankelijkheid. Op deze manier worden dubbeltellingen voorkomen. 
Het vaststellen van afhankelijkheden is in dit onderzoek op twee manieren gebeurd. 
Eerst is onderzocht of er afhankelijkheden gevonden kunnen worden op basis van 
kennis over het domein. Er is bekeken welke indicatoren op grond van hun inhoud 
of betekenis afhankelijk kunnen zijn van elkaar. Daarna is met statistische metho-
den onderzocht of er correlaties zijn, dat wil zeggen: of er een samenhang tussen 
twee indicatoren bestaat en of de waarde van de ene indicator voorspeld kan wor-
den op basis van de waarde van een andere indicator. Op deze manier kon ook 
getoetst worden of de in eerste instantie gevonden afhankelijkheden inderdaad 
aanwezig zijn.  
Uit beide analyses bleek dat er mogelijk afhankelijkheden bestaan tussen een aantal 
van de onderzochte indicatoren, maar dat er te weinig (domein)kennis aanwezig 
was om dit eenduidig vast te kunnen stellen. Daarom is in de hieronder voor-
gestelde combinatiefunctie geen rekening gehouden met deze afhankelijkheden.  
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3.2 Omgaan met ontbrekende waarden 

Het toekennen van een waarde 0 in het geval van een ontbrekende of onbekende 
waarde kan leiden tot vertekende resultaten. Dit is vooral het geval als veel waar-
den ontbreken. Het is namelijk zo dat een ontbrekende waarde (in dit geval is de 
waarde van indicator x is onbekend) niet altijd gelijk hoeft te zijn aan een score 0 
(in dit geval is de indicator x is niet aangetroffen).  
Als met betrekking tot een bepaalde indicator de database niet goed gevuld is, dan 
kan voor deze indicator worden vastgelegd welke score toegekend moet worden in 
het geval van een missende waarde. Een andere mogelijkheid is om een combi-
natiefunctie te ontwerpen die goed kan omgaan met ontbrekende waarden.  
Het onderzoek toonde echter aan dat het ontbreken van waarden geen groot pro-
bleem is. De onderzochte databases lijken op de essentiële attributen goed gevuld 
te zijn. De voorgestelde combinatiefunctie zal daarom geen rekening houden met 
het ontbreken van waarden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een ontbrekende 
waarde op een indicator betekent dat de indicator niet aanwezig is. Als een waarde 
ontbreekt, krijgt de indicator daarom een score van 0. 

3.3 Een combinatiefunctie met wegingsfactoren 

Voor iedere natuurlijke persoon en voor iedere rechtspersoon wordt een gecombi-
neerde score berekend aan de hand van de scores op de individuele indicatoren. 
Omdat de twee bovenstaande fenomenen zich niet (of maar beperkt) voordoen, 
wordt een eenvoudige functie voorgesteld waarin de indicatorscores bij elkaar op-
geteld worden. De indicatorscores worden gewogen, omdat bepaalde indicatoren 
een betere inschatting van fraude kunnen leveren dan anderen. Door gebruik te 
maken van wegingsfactoren worden deze invloedrijke indicatoren belangrijker bij de 
berekening van de totaalscore. De voorgestelde combinatiefunctie ziet er als volgt 
uit (waar Sp de totaalscore van een persoon is, en Si en Wi respectievelijk de score 
en wegingsfactor van een indicator zijn): 
 

∑
=

×=
N

i

WiSiSp
1

 

 
Ook de wegingsfactoren worden, net zoals de scoretelling per indicator, bepaald  
aan de hand van de verdelingen van de betreffende indicatoren. Hierbij wordt het 
volgende uitgangspunt gebruikt: hoe ‘zeldzamer’ een indicator is, hoe hoger de 
wegingsfactor wordt. Daarom wordt vooral naar het percentage personen gekeken 
dat geen score op een indicator behaalt (en dus een score van 0 krijgt toegewezen). 
Door deze percentages om te rekenen naar een totaal van 100% (alle indicatoren 
tezamen bepalen immers voor 100% de score van een persoon) worden wegings-
factoren verkregen.  
Stel dat vier indicatoren samen de score van een persoon bepalen. Neem nu als 
voorbeeld tabel 4 waarin fictieve percentages voor deze vier personen staan aan-
gegeven. Het totale percentage nulscores is in dit voorbeeld 344. Hiermee kan voor 
iedere indicator een relatief percentage berekend worden. Dit relatieve percentage 
geeft voor iedere indicator zijn aandeel in het totale aantal nulscores weer. Het 
relatieve percentage van indicator 1 is bijvoorbeeld 84/344*100=24. Deze 
percentages worden gebruikt als wegingsfactoren, zoals aangegeven in de laatste 
kolom. De wegingsfactoren tellen dan als vanzelfsprekend op tot 1. Als een persoon 
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op alle indicatoren de maximale score van 1 behaald, zal hij ook een totaalscore van 
1 krijgen. In een dergelijk geval is er een groot risico op fraude. 
 

Tabel 4 De wegingsfactoren van vier voorbeeldindicatoren 

Indicator Percentage nulscores Relatief percentage Weging 

Indicator 1 84 24 0,24 

Indicator 2 95 28 0,28 

Indicator 3 90 26 0,26 

Indicator 4 75 22 0,22 

Totaal 344 100 1 
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4 Een simulatiedatabase genereren 

Binnen het onderzoek is tevens getracht een simulatiedatabase te genereren voor 
publicatie- en testdoeleinden. Een dergelijke aanpak kan gebruikt worden als de 
benodigde gegevens maar voor een deel aanwezig zijn. Met een simulatiedatabase 
is het daarnaast niet (meer) nodig om gevoelige gegevens over personen te ge-
bruiken bij het toetsen en publiceren van de functieresultaten. Hierdoor wordt de 
privacy van individuen te allen tijde gewaarborgd.  
Hieronder wordt toegelicht welke methodes en algoritmes gebruikt zijn voor het 
genereren van een simulatiedatabase. Vervolgens wordt door middel van test-
resultaten toegelicht hoe realistisch de aldus gegenereerde database is. 

4.1 Data genereren en combineren 

Voor het genereren van data is het softwarepakket R gebruikt; dit is bedoeld voor 
statistische en data-analyse doeleinden en is vrij beschikbaar (zie www.r-project. 
org/). R bevat verschillende packages, waarvan er een aantal gebruikt zijn, te 
weten: MICE, cluster, en MatchIt. 
Omdat in de context van HTR niet alleen de personen zelf, maar ook de bestuurs-
relaties tussen personen van belang zijn, worden niet afzonderlijke personen, maar 
relaties tussen personen gegenereerd. Op deze manier wordt een simulatiedatabase 
verkregen bestaande uit bestuurdersnetwerken. Als input voor het genereerproces 
worden derhalve relaties tussen bestaande personen gebruikt. De personen in deze 
relaties hebben ieder een aantal attributen die ook gegenereerd worden. Het gene-
reerproces doorloopt globaal de volgende stappen: 
 
Stap 1: Genereer nieuwe relaties op basis van de bestaande relaties. 
Aan de bestaande dataset worden nieuwe regels toegevoegd, deze bevatten nieuwe 
relaties tussen niet-bestaande, fictieve, personen die wel lijken op de originele 
personen in de originele relaties. Deze relaties worden gegenereerd met MICE. Dit 
package is in staat om missende waarden (in dit geval lege regels) in een dataset in 
te vullen op basis van schattingen. In de gegenereerde relaties komt iedere persoon 
steeds maar één keer voor. Hierdoor heeft iedere persoon ook maar één relatie.  
Neem als voorbeeld de dataset die staat weergegeven in figuur 3. Hierin stelt iedere 
regel een relatie tussen een rechtspersoon en een bestuurder (een rechtspersoon of 
een natuurlijke persoon) voor. De witte regels zijn de relaties die in de originele 
dataset voorkwamen. Op basis hiervan zijn drie nieuwe regels toegevoegd (de 
groene regels). Als de originele dataset wordt weggegooid, blijft er een simulatie-
database over die bestaat uit drie relaties tussen zes unieke personen.  
 
Figuur 3 Een dataset met gegenereerde relaties 
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Stap 2: Bepaal welke personen veel op elkaar lijken. 
Na stap 1 is er nog geen sprake van een bestuurdersnetwerk. De in stap 1 gegene-
reerde relaties bevatten namelijk unieke personen die maar in één relatie voor-
komen. Er is in het voorbeeld dus sprake van drie losse relaties. Dit wordt opgelost 
door gegenereerde personen die veel op elkaar lijken samen te voegen. Om dit te 
kunnen doen, moet eerst bepaald worden welke personen veel op elkaar lijken, dit 
kan door middel van het package cluster in R.  
Stel nu dat in de voorbeelddataset de gegenereerde rechtspersonen RPG3 en RPG4 
en de gegenereerde natuurlijke personen NPG1 en NPG2 veel op elkaar lijken (zie 
figuur 4). 
 
Figuur 4 Gelijkende personen in de voorbeelddataset 

 
 
Stap 3: Voeg personen die veel op elkaar lijken samen in een netwerk. 
De personen die veel op elkaar lijken worden samengevoegd. Het resultaat van deze 
stap is een netwerk waarin personen meerdere relaties hebben. Door het samen-
voegen krijgt een persoon namelijk ook de relaties van de persoon waarmee hij 
samengevoegd werd.  
In de voorbeelddataset worden personen RPG3 en RPG4 en personen NPG1 en NPG2 
samengevoegd. Hierdoor wordt RPG4 overal vervangen door RPG3 en NPG2 door 
NPG1. Het resultaat van deze samenvoeging staat in figuur 5. Er zijn nog steeds 
drie relaties, maar nog maar vier unieke personen (dit waren er zes). RPG3 heeft nu 
twee verschillende relaties, net zoals NPG1.  
 
Figuur 5 Samengevoegde relaties in de voorbeelddataset 

 
 
In onderstaande figuur staat het proces van samenvoegen schematisch weer-
gegeven. Eerst zijn er drie losse relaties, na het samenvoegen is er een bestuur-
dersnetwerk bestaande uit drie relaties. 
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Figuur 6 Het gegenereerd bestuurdersnetwerk in de voorbeelddataset 

 
Merk op dat hoewel dit in het voorbeeld niet voorkomt, personen in grotere datasets 
ook meerdere keren samengevoegd kunnen worden. Het aantal samenvoegingen 
wordt zo gekozen dat de verdeling van het aantal relaties per persoon overeenkomt 
met de verdeling in de originele dataset. 

4.2 De simulatiedatabase toetsen 

Het hierboven beschreven genereerproces is toegepast op 100.000 relaties uit het 
beschikbare geanonimiseerde bestand. Op basis hiervan zijn met MICE 30.000 
nieuwe relaties gegenereerd. Vervolgens is getoetst hoe realistisch deze relaties 
waren. De resultaten van de tests worden in deze paragraaf beschreven. 
Eerst is getoetst of de gegenereerde relaties onderscheiden konden worden van  
de originele relaties. Hiervoor is een classificatiealgoritme gebruikt. Als de gegene-
reerde relaties helemaal niet te onderscheiden zouden zijn van het origineel, dan 
zou dit algoritme ongeveer 50% van de classificaties fout hebben (vergelijkbaar  
met het opgooien van een muntstuk). Een foutpercentage van (bijna) 50 betekent 
dus dat de gegenereerde data niet van het origineel zijn te onderscheiden. Een laag 
foutpercentage betekent dat ze wel goed te onderscheiden zijn. Voor de simulatie-
database zijn foutpercentages van rond de 20 en 30 gevonden. Dit betekent dat  
het classificatiealgoritme redelijk veel fouten maakte en dat de simulatiedatabase 
moeilijk te onderscheiden was van de originele database. Dit geeft een indicatie dat 
de gesimuleerde database voldoende realistisch is. 
Vervolgens is getoetst of de gegenereerde relaties en de originele relaties voldoende 
op elkaar lijken door de karakteristieken van beide datasets te vergeleken. De resul-
taten van deze vergelijking lieten zien dat de voornaamste tekortkoming van de 
simulatiedatabase het kleine aantal personen is dat na samenvoeging overblijft. 
Hierdoor weken een aantal van de karakteristieken (aanzienlijk) af van het origineel. 
Echter, tot op zekere hoogte lieten de verschillende indicatoren in de simulatiedata-
base hetzelfde verloop zien als in de originele database. Verbetering is mogelijk 
door een grotere dataset te genereren, waardoor er meer personen ‘overblijven’ na 
het samenvoegen. 
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5 Discussie 

In dit rapport is een onderzoek beschreven dat is uitgevoerd ten bate van de ont-
wikkeling van het informatiesysteem HTR. Hierin stonden twee aspecten centraal: 
de manier waarop scores aan risico-indicatoren worden toegekend en de manier 
waarop deze scores met elkaar gecombineerd worden.  
De voornaamste beperking van het uitgevoerde onderzoek is het ontbreken van 
data. De in dit rapport voorgestelde vuistregels en richtlijnen zijn daarom algemeen 
en niet indicatorspecifiek. Het uitgangspunt is dat karakteristieken (frequentiever-
delingen) van de indicatoren gebruikt worden om score toe te kennen en te com-
bineren, dit omdat inhoudelijke en historische informatie over bestaande fraude-
gevallen ontbrak.  
Aanvullende inhoudelijke informatie over de indicatoren is nodig om per indicator te 
verifiëren of de algemene scoretelling voldoet en om deze eventueel bij te stellen. 
Men kan daarbij denken aan het beantwoorden van de volgende vragen: 
1 Hoe goed voorspelt indicator x fraude? 
2 Bij welke waarde van indicator x treedt er doorgaans fraude op? 
3 Bij welke waarde van indicator x is er absoluut geen kans op/sprake van fraude? 
Dergelijke informatie is ook van belang voor het verder aanscherpen van de 
wegingsfactoren in de combinatiefunctie. Op basis van de antwoorden op deze 
vragen kan namelijk een ordening van de belangrijkheid van de indicatoren ge-
maakt worden. Ook op basis van informatie over bestaande fraudegevallen kan 
vastgesteld worden wat de voorspellende waarde per indicator is. 
Door het niet compleet beschikbaar zijn van data met betrekking tot de indicatoren 
en het ontbreken van fraudevoorbeelden, bleek het in het uitgevoerde onderzoek 
niet mogelijk om te onderzoeken in hoeverre de voorgestelde functies voldoende 
kwaliteit en kwantiteit van meldingen opleveren. In het ideale geval zou onder- 
zocht moeten worden of er niet te veel onterechte TRM’s worden afgegeven (false 
positives) en of er niet te veel gevallen zijn die wel een TRM hadden moeten op-
leveren, maar waarbij uiteindelijk geen TRM is afgegeven (false negatives). Nader 
onderzoek is op dit dan ook punt nodig. 
Het ontbreken van informatie over bekende fraudegevallen, heeft ook tot gevolg 
gehad dat dataminingtechnieken, zoals (sociale) netwerkanalyse, clustering en 
profiling, niet gebruikt konden worden om nieuwe profielen samen te stellen. Een 
belangrijke voorwaarde voor het toepassen van datamining is namelijk dat personen 
in de database gelabeld zijn met betrekking tot hun frauderisico. Er moeten daarin 
dus personen aangewezen zijn waar fraude niet waarschijnlijk is en personen waar 
dat juist wel het geval is. Door middel van datamining kunnen dan mogelijk nieuwe, 
relevante, risico-indicatoren gevonden worden of nieuwe risicoprofielen samen-
gesteld worden. 
 


