
 
 

 

 

Wees alert op Fraude 

Ze bestaan: ondernemingen die goederen of diensten afnemen, maar absoluut niet van 

plan zijn te betalen. Slachtoffer worden van een dergelijke fraudeur geeft veel frustratie. 

Hierbij wat tips om fraude eerder te zien aankomen.  

 

Vormen van fraude 

Fraude kan op verschillende manieren gepleegd worden. De twee hoofdvormen zijn: 

1. De fraudeur bestelt in een korte tijd veel goederen en laat alles afleveren in een gehuurde loods of 

algemene marktplaats. De goederen worden snel opgehaald en doorverkocht. De fraudeur 

verdwijnt met de noorderzon en laat een leeg bedrijf achter zonder veel waarde. 

2. De fraudeur pretendeert werknemer te zijn van een bestaand en betrouwbaar bedrijf. Hij bestelt 

de goederen bij u en geeft opdracht deze op een specifiek adres af te leveren. Hij haalt de goederen 

daar snel weg. Het bedrijf waar hij zogenaamd werkt, heeft niets besteld of ontvangen, maar krijgt 

wel de facturen toegestuurd. 

Wat doet Atradius eraan? 

Helaas is het onmogelijk een fraudeur altijd voor te blijven. Het is dus niet uit te sluiten dat Atradius een 

limiet verstrekt op een frauderende onderneming, al doen we er natuurlijk alles aan om dat te 

voorkomen.  

In informatierapporten staat nooit expliciet: pas op, fraudeur. Wel proberen we aan de hand van allerlei 

informatie een beeld te vormen of een onderneming wellicht te kwader trouw is. Dit kan onder meer 

blijken uit: antecedenten van bestuurders, diverse veranderingen van zetel, een opvallend rooskleurige 

financiële positie, dwingend gedrag om limieten te verkrijgen, het gebruik van ‘vreemd’ briefpapier, 

opmerkelijk veel mobiele telefoonnummers, een zeer recente oprichtingsdatum, het feit dat iemand nog 

nooit eerder zaken heeft gedaan met kredietverzekerde leveranciers enzovoorts. Ook gebruiken we 

diverse interne waarschuwingssystemen, die wij begrijpelijkerwijs niet aan de buitenwereld bekend 

maken. 

Bij fraude zie je vaak een combinatie van factoren. Soms zijn er echter meerdere ‘verdachte’ factoren 

aanwezig, maar blijkt het toch om een bonafide onderneming te gaan. 

Fraude tips  

• Luister naar anderen 

De beste tips komen van leveranciers. Zij hebben vaak het fingerspitzengefühl dat een debiteur 

slechte bedoelingen heeft.  

• Wees alert op verdacht gedrag  

Een fraudeur kan zich verraden door niet of niet goed over de prijs te onderhandelen, niet over de 

juiste faciliteiten te beschikken (zoals koelinstallaties) of totaal onbekend te zijn in de branche. 

Beschouw het als een alarmsignaal als er gewerkt wordt met veel verschillende mobiele telefoons, 

als het briefpapier er vreemd uitziet of het afleveradres afwijkt van het hoofdadres. 



 
 

 

 

 

• Doe een dubbelcheck 

Noteer de naam van de contactpersoon, het vaste telefoonnummer en het adres van de website. 

Fraudeurs gebruiken meestal mobiele nummers en gmail/hotmail email adressen, dus wees daar 

alert op. Wees ook alert op websites met weinig informatie of functionaliteit. 

Check of de grammatica en spelling van de correspondentie in lijn is met wat u zou verwachten 

van een professionele organisatie. 

Check het afleveradres via “Google street view” om te bekijken of het een logisch afleveradres is. 

Instrueer chauffeurs verdachte situaties direct te melden voordat de goederen worden gelost en 

alleen te lossen op de afgesproken bestemming. 

Vraag altijd het BTW nummer en check de geldigheid op 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ 

 

U blijft zelf verantwoordelijk om te achterhalen met wie u zakendoet. Atradius kan nooit 

garanderen dat u inderdaad te maken heeft met het bedrijf waarvoor wij de limiet hebben 

afgegeven.  

• Waarschuw Atradius 

Wij moedigen u aan altijd contact met ons op te nemen, indien er enige twijfel bestaat over de 

moraliteit van een debiteur. Ook als u al een limiet van ons heeft ontvangen! We kijken graag 

nogmaals naar een debiteur als er sprake is van afwijkende signalen.  

 

 

Schadevergoeding niet altijd mogelijk 

Bij wanbetaling kunt u bij ons een schadeclaim indienen. Wij toetsen dan onder meer of er sprake is van 

een verzekerde vordering conform Module 01700.00. De openingszin stelt: Verzekerde vorderingen zijn 

contractueel aan u verschuldigde bedragen. 

In geval 1 (de fraudeur bestelt, haalt de goederen af en verdwijnt spoorloos) is er geen probleem. In dat 

geval is er aan deze bepaling voldaan en heeft u recht op schadevergoeding. 

In geval 2 (de fraudeur doet net alsof hij bij een betrouwbare onderneming werkt) is er wel een probleem. 

U heeft immers een limiet op bedrijf X verkregen, maar u deed in deze situatie zaken met een derde, die 

zich verscholen heeft achter bedrijf X. Bedrijf X is daarom niet betalingsplichtig en heeft u geen recht op 

schadevergoeding. U bent en blijft altijd verantwoordelijk om zelf te achterhalen met wie u zaken doet. 

We kunnen in theorie wel incasso voeren, maar de fraudeur is meestal onvindbaar. Wij raden u aan een 

proces-verbaal te laten opmaken bij de politie. Dit geeft de beste kans dat de dader wordt achterhaald en 

dat de schade alsnog op hem verhaald kan worden. 


