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‘Crash  
for  
cash 
is de helft
van  
mijn werk’ 



verzekerd!nummer 1, maart 2017 25

gluren 
biJ de  
buren

Nieuwe wet- en regelgeving, veranderende 
arbeidsmarkt, innovaties. Genoeg te 

beleven in de verzekeringsbranche. Dus 
waarom alles zelf verzinnen? In Gluren bij 
de buren kijkt Verzekerd! hoe anderen het 
doen. Dit keer: wat kan ons land leren van 

de fraudeaanpak in Engeland?

Oliver Little komt uit een echte politiefamilie. 
Het leukste vindt hij het om letterlijk deuren in 
te trappen. ‘Ik heb dat vroeger veel gedaan. Nu 
niet meer. Ik mis het wel en doe het daarom heel 
af en toe nog. Al is het maar om te voelen wat 
die druk met mijn team doet.’ De laatste keer 
dat hij een deur intrapte, is zo’n anderhalf jaar 
geleden geweest, bij een boer in Wales. Na een 
brand claimde die boer “iets” meer dan de 
daadwerkelijke schade. Hij is maar net aan een 
gevangenisstraf ontsnapt.
Sinds een paar jaar trapt Oliver vooral figuurlijk 
deuren in. Hij is Chief Inspector bij het Insu-
rance Fraude Enforcement Department (IFED) 
dat deel uitmaakt van de politie in Londen. Bij 
IFED werken 45 agenten die het hele land door 
gaan om verzekeringsfraude op te sporen. Aan 
Oliver de taak om te kiezen waar ze op af gaan 
en wanneer. ‘We zijn nu met 300 onderzoeken 
bezig, dus dat vergt wel wat planning.’

harde aanPak
Engeland staat bekend om zijn harde aanpak 
van (verzekerings)criminelen. Verzekeraars wer-
ken nauw samen met de Londense politie en dat 
beleid werpt zijn vruchten af. ‘Hoe sneller wij 
feedback over fraudemethoden kunnen geven 
aan verzekeraars, hoe meer fraude we kunnen 
voorkomen’, is Oliver’s overtuiging. Hij weet 
dat het voor politiekorpsen niet altijd even mak-
kelijk is om met private partijen in zee te gaan. 
Het zal de reden zijn waarom hij een paar keer 
herhaalt dat IFED ‘onafhankelijk’ is. En 
waarom hij benadrukt dat de voorwaarden dui-
delijk moeten zijn. ‘Iedere partij moet weten wie 
wat doet en welke bevoegdheden waar liggen.’
Vooralsnog is de Londense politie de enige unit 
in de wereld die verzekeringsfraude zo coöpera-
tief aanpakt en dat hebben verzekeraars voor 

een deel te danken aan de banken. Oliver: 
‘Begin deze eeuw hadden de banken grote pro-
blemen met skimming en creditcardfraude. Het 
grootste probleem was echter dat niemand zich 
verantwoordelijk voelde en uiteindelijk hebben 
de banken fiks geïnvesteerd in een geïntegreerde 
aanpak met de politie. In 2004 heeft de City of 
London Police een staf met fraudebestrijders 
neergezet en verzekeraars konden daar min of 
meer op voortborduren. Het model was er 
immers al.’
In 2012 wordt IFED opgericht en drie jaar later 
staan de hoofdrolspelers voor de simpele keuze: 
stoppen of doorgaan, maar dat laatste dan wel 
met meer funding. Het werd meer funding, met 
name omdat de awareness van IFED goed is, 
meent hij. ‘Niet alleen bij verzekeraars en de 
politie, maar ook onder criminelen. Ze kennen 
ons, weten wie we zijn en als je het me eerlijk 
vraagt, vind ik dat heerlijk. We kruipen letterlijk 
onder hun huid.’

facebook
Oliver is gegrepen door de wereld van verzeke-
ringsfraude. ‘Ik had nooit verwacht in de frau-
deopsporing terecht te komen, maar het blijkt 
ontzettend fascinerend te zijn. En het heeft 
impact. Als ik in een volle kamer vraag wie er 
wel eens slachtoffer is geweest van fraude, gaan 
er meer handen de lucht in dan bij iedere andere 
vorm van criminaliteit. Fraude is er altijd en 
overal. Het is ook constant in beweging en 
ongelooflijk gecompliceerd. Fraude kent zoveel 
facetten dat wij altijd gericht moeten zijn op 
samenwerking, want tegelijkertijd is verzeke-
ringscriminaliteit gelinkt aan allerlei andere cri-
minaliteit.’
Hij geeft een praktisch voorbeeld van een fraude 
die is gekoppeld aan immigratiecriminaliteit. 
‘Wij hebben pas een computer van een illegaal 
in beslag genomen en konden daardoor een 

zogenoemde crash for cash-zaak oplossen. 
Crash for cash houdt in dat criminelen zoeken 
naar een kwetsbaar iemand die verzekerd is, bij-
voorbeeld een oudere chauffeur. Ze zoeken 
meestal iemand uit via Facebook om letterlijk te 
cashen na een crash. Het is inmiddels zo’n groot 
probleem in Engeland dat het ongeveer de helft 
van ons werk is.’

Preventie en Privacy
Privacy lijkt in Engeland een minder heikel punt 
te zijn dan bij ons. Als je ten minste het tv-pro-
gramma Claimed & Shamed (dagelijks om 
11.30 uur bij BBC 1) als maatstaf neemt. Oliver 
verzet met ‘zijn’ IFED veel werk voor dit pro-
gramma, dat hij ‘fabuleus’ noemt. ‘Procederen 
en mensen opsluiten is één ding, maar er is 
meer. Met Claimed & Shamed bereiken we een 
miljoenenpubliek. Ik stel me altijd voor dat 
iemand die ’s morgens het programma heeft 
gekeken en ’s middags een schadeformulier 
moet invullen, zich even achter zijn oor krabt. 
Zal ik? Nee, toch maar niet. Dat is de gedachte 
achter het programma: awareness en preventie.’
Datzelfde geldt voor het fenomeen ghostbro-
king, waarvoor op dit moment een awareness-
campagne loopt. Er zijn verschillende vormen 
van ghostbroking, maar de meest in het oog 
springende is die van een fakeverzekeraar, met 
een mooie, glossy website, die net onder je hui-
dige premie uitkomt. Het rekeningnummer 
waar je de premie op moet storten, is echter van 
een bevriende handlanger. ‘Mensen denken dat 
ze verzekerd zijn, maar zijn dat dus niet. Moet 
je je eens voorstellen dat ze betrokken raken bij 
een ernstig ongeval en aansprakelijk zijn voor 
de schade. We hebben zat zielige voorbeelden.’ 
Tot nu toe heeft IFED dertig ghostbrokers getac-
keld en hoewel exacte cijfers ontbreken, weet 
Oliver dat er meer gevallen zijn die nog niet zijn 
gemeld. 

awareness
Pas had het IFED-team te maken met een ghost-
broker die autoverzekeringen in Birmingham 
verkocht en adressen gebruikte in Schotland. 
‘De verzekeraars stuurden allemaal hun papie-

‘criminelen 
kennen ons, 

weten wie we 
ziJn en dat 

vind ik 
heerliJk’
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ren naar adressen in Schotland, soms zelfs naar 
vakantieparken’, vertelt Oliver, die uiteindelijk 
met een team naar Schotland is gegaan om 
bewijs te verzamelen. Het heeft geleid tot een 
awareness-campagne in de lokale media, die nu 
ook bij de Londense politie van start is gegaan, 
onder de noemer: Do you really know?’
Het is Oliver’s taak, als leidinggevende, om te 
bepalen waar IFED wel en waar niet op af gaat. 
Daarnaast heeft hij net een traject achter de rug 
waarbij verzekeraars meelopen op zijn afdeling. 
‘Ze krijgen letterlijk een kijkje in onze keuken 
en daarmee hopen we veel van elkaar te leren en 
wederzijds begrip te kweken.’ 
Op dit moment loopt er iemand van een prijs-
vergelijker rond. Very exciting, vindt Oliver, 
want ‘prijsvergelijkers zijn fantastisch met data. 
Op dit moment is echter hun rol bij het bestrij-
den van fraude niet duidelijk. Moeten zij een 
verzekeraar wijzen op een slecht risico of moe-
ten ze klanten alleen doorsturen en is de risico-
beoordeling aan de verzekeraar?’ Geen makke-
lijke vragen, maar Oliver is blij dat hij over die 
rolverdeling kan praten. Hij is sowieso van 
mening dat technologie en Big Data zijn werk 
anders maken. ‘Sommige mensen die wij arreste-
ren, hebben zes of zeven mobiele telefoons, alle-
maal op een andere naam. Er is geen twijfel over 
mogelijk dat technologie ons leven op dat punt 
makkelijker heeft gemaakt, maar verzekeraars 
zijn ook zelf steeds beter georganiseerd. De 
claims zijn tegenwoordig zo efficiënt en over-
zichtelijk ingedeeld dat wij een enorme effcien-
cyslag hebben kunnen maken in wie we arreste-
ren en wat we wel en niet onderzoeken. Die 
datasharing is in Nederland heel strikt toch? 
Alles staat wel op één plek, maar je mag het niet 
gebruiken? Zonde. In de UK hebben we gezien 
wat de voordelen van het delen van data zijn. 
We kunnen fraude daardoor sneller signaleren 
en dus ook sneller actie ondernemen. Meer 
Europese samenwerking is wat dat betreft echt 
nodig. Zelfs hier in Engeland, waar veel kan,  
is de frustratie soms groot over privacy en 
datasharing.’

verzekeraars
Oliver komt vaak bij verzekeraars over de vloer. 
De Association of British Insurers heeft een paar 
honderd leden en hij heeft ze allemaal even lief. 
‘Ze hebben ook allemaal dezelfde wensen, hoe-
wel de focus soms verschuift. De een legt meer 
nadruk op transportverzekeringen, terwijl een 
ander zich vooral richt op motorrijtuigen.’
Fraudes met levensverzekeringen vindt hij de 
leukste. ‘Die zaken zijn groter, gekker en vreem-

der dan in andere branches. Wij krijgen vaak 
claims van overlijdensgevallen na een verkeers-
ongeval in een derdewereldland onder ogen. 
Niet zonder reden. De infrastructuur in dat 
soort landen is zo slecht dat het de bewijslast 
voor verzekeraars heel lastig maakt.’
Berucht is de zaak van meneer Katege die met 
één simpel mailtje na het overlijden van zijn 
vriendin een claim indiende. Zij had een auto-
ongeluk niet overleefd en Katege claimde zonder 
blikken of blozen 1,5 miljoen pond. Hij kreeg 
zeven jaar.
Een van de beste fraudeurs die Oliver ooit heeft 
gekend, is echter Daniel Picary, de ghostbroker 
met de glossy website. Hij wist zijn sporen altijd 

goed uit te wissen en had zich een playboy life-
style aangemeten. ‘Picary was al vaker veroor-
deeld, voor andere vormen van fraude. Hij was 
verkast naar verzekeringsfraude, omdat hij 
dacht daarmee minder risico te lopen. In totaal 
heeft hij 600 polissen verkocht, maar hij was 
een beetje slordig met het mobiele nummer van 
een vriendin op een leasecontract. Aan de hand 
daarvan hebben wij er een adres aan kunnen 
koppelen en uiteindelijk de zaak rond kunnen 
krijgen. Hij heeft 7,5 jaar gekregen en moet 
500.000 pond terugbetalen. Als hij in gebreke 
blijft, krijgt hij er nog vijf jaar bij.’

toekomst
Oliver tovert het ene na het andere praktijk-
voorbeeld tevoorschijn. Zijn IFED-team is in 
korte tijd hard gegroeid en helemaal klaar voor 
het grote werk. ‘Wij hebben eerst veel simpele, 
laagdrempelige zaken gedaan en zijn nu bezig 
met complexe(re) zaken. We moeten vooral de 
zaken oplossen die de meeste impact hebben. 
Juist daarom moeten we nauw blijven samen-
werken met verzekeraars en wetgever(s).’
Zijn persoonlijke doel is om verzekeringsfraude 
hoger op de agenda te krijgen. Gedupeerden 
moeten niet afhankelijk zijn van de lokale poli-
tie en IFED werkt dan ook aan een actieplan dat 
als een nationale service werkt. ‘Als jij de dupe 
bent van een fraude in Londen en je woont in 
Birmingham, moet je niet afhankelijk zijn van 
de politie in Birmingham. Dat werkt niet. Als 
wij ons vizier meer richten op verzekerings-
fraude, krijgen politiekorpsen in het hele land 
meer vat op de lokale criminelen.’
Het uiteindelijke doel klinkt simpel, maar is niet 
makkelijk. Oliver wil dat er nog meer mensen 
betrokken worden bij de opsporing van verzeke-
ringsfraude, want het draait tenslotte maar om 
één ding: ‘We willen zoveel mogelijk mensen 
laten samenwerken om verzekeringsfraude te 
stoppen.’ <

resultaten ifed
het insurance fraude enforcement depart-
ment (ifed) is in 2012 opgericht en onderge-
bracht bij de politie in londen. deze speciale 
politie-unit heeft als taak om verzekerings-
fraude te tackelen en de resultaten tot nu toe 
zijn veelbelovend. al in het eerste jaar is het 
doel, de arrestatie van honderd mensen, ver-
uit overtroffen. het werden er 230. in totaal 
zijn er sinds de oprichting 1.600 mensen 
gearresteerd of op zijn minst als verdachte 
aangemerkt na 1.100 onderzoeken. 
verder zijn tot nu toe 350 mensen met een 
waarschuwing weggekomen en hebben 
circa 350 mensen de gang naar de rechtbank 
mogen maken, waarna er 253 daadwerkelijk 
zijn veroordeeld. oliver: ‘sommige processen 
lopen nog, maar bij elkaar opgeteld hebben 
de veroordeelden 123 jaar gevangenisstraf 
gekregen en hebben we via de rechters 1,5 
miljoen pond teruggehaald. soms hebben we 
mensen gedwongen om geld van hun pensi-
oen of hypotheek te halen. we hebben in 
ieder geval ervaren dat het effectief is om 
criminelen in hun portemonnee te raken.’

‘in de uk 
hebben we 

gezien wat de 
voordelen 

van 
datasharing 

ziJn’


