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Meebewegen met een veranderende wereld

Bescherming tegen fraude aanscherpen
Niet-contante betalingen nemen toe. Volgens
CapGemini’s recente World Payments Report zijn
in 2013 wereldwijd 366 miljard niet-contante
transacties gedaan. Tankpasgebruik in de
commerciële wegtransportsector neemt ook toe.
In 2014 werden Shell-tankpassen gebruikt om
wereldwijd ongeveer 260 miljoen transacties te
doen. Echter, toenemend gebruik gaat samen met
toenemend misbruik, voornamelijk omdat brandstof
één van ’s werelds meest waardevolle producten is.

Dit rapport biedt een kijkje in het fraudebeheer van
wagenparkbeheerders en chauffeurs in Nederland.
Het geeft met name inzicht in:
Hoe groot het probleem van fraude in de
¡¡

wagenparkindustrie op dit moment is
Wat de meest kostbare en veelvoorkomende
¡¡
frauduleuze gedragingen zijn
De voornaamste belemmeringen van het effectief
¡¡
kunnen monitoren en opsporen van fraude

Fraude wordt op
dit moment als een
significant probleem
beschouwd

8%
37%

Q21. Hoe groot denkt u dat het probleem van
brandstof- en tankpasgerelateerde fraude in uw industrie
is? Base: Alle wagenparkbeheerders - 110; Alle
chauffeurs - 50

Bijna 4 op
de 10
Wagenparkbeheerders denkt dat
brandstof- en tankpasgerelateerde
fraude een groot probleem is

Maar een scherpere
focus op fraude
biedt grote financiële
mogelijkheden
Wagenparkbeheerders erkennen
dat het scherper beheersen van
fraudepreventie en -opsporing grote
besparingen kan opleveren
Q34. Stel dat de hierboven genoemde belemmeringen worden beperkt, met
hoeveel denkt u dan de algehele hoeveelheid jaarlijkse brandstofuitgaven te
kunnen verminderen? Base: Alle wagenparkbeheerders - 110.

Een groot probleem
Een klein probleem
Geen probleem

40%

38%

8%

van de chauffeurs
is het daar mee eens

terwijl

25%

52%

52%

het niet als een
probleem
beschouwt

42%

van de
wagenparkbeheerders is van
mening dat het verbeteren
van fraudepreventie de
brandstofuitgaven met 5% of
meer kan verminderen

5%

of meer

En
60%
gelooft dat het de
brandstofuitgaven zou kunnen
verminderen met meer dan 10%

10%

of meer

Zowel
wagenparkbeheerders
als chauffeurs zijn
van mening dat
fraude voorkomt

77%

van de wagenparkbeheerders
denkt dat sommige van
hun chauffeurs frauduleuze
activiteiten uitvoeren

14%

en 27%

van de
wagenparkbeheerders
denkt dat meer dan 10%
van hun chauffeurs frauduleuze
activiteiten uitvoert

van de chauffeurs geeft
toe dat ze een andere
chauffeur hebben zien
frauderen op werk

Q27.. Naar uw beste inschatting, welk percentage chauffeurs denkt u dat
frauduleuze activiteiten uitvoert? Base: Alle wagenparkbeheerders - 110

Q26. Heeft u ooit een andere chauffeur zien frauderen (bv. het uitoefenen
van gedrag zoals beschreven in de vorige vraag) tijdens werk? Base: Alle
chauffeurs - 50

En beiden zijn van mening dat chauffeurs
die brandstof overhevelen, de meeste kosten
veroorzaken
KOMT REGELMATIG VOOR

KOST HET MEESTE GELD

Managers

Chauffeurs

Managers

Chauffeurs

46%

22%

30%

30%

Nalatig gedrag van chauffeurs

37%

26%

5%

12%

Kopiëren van de pinpas

35%

22%

8%

2%

Gebruik van contant geld om overige aankopen
te verbergen

41%

20%

11%

0%

Misbruik van pasjes door chauffeurs

30%

24%

4%

2%

Het hacken van een account

36%

8%

5%

4%

Pasjes & PIN onderscheppen via post

26%

8%

1%

2%

Externe cybercriminaliteit

35%

10%

4%

4%

Chauffeurs die brandstof overhevelen

Q23. Hoe vaak denkt u dat elk van de volgende gedragingen voorkomen in uw industrie; Q24. En welke van de volgende gedragingen denkt
u dat de wagenparkindustrie het meeste geld kost? // Base: Alle wagenparkbeheerders - 110; Alle chauffeurs - 50

Weinig betrokkenheid van de chauffeur
en gebrek aan tijd en training vormen de
grootste belemmeringen
De belemmeringen
die voorkomen
dat managers op
effectieve wijze
fraude kunnen
opsporen
Q33. Welke van de onderstaande
zaken denkt u dat in de weg staan
bij het verbeteren van het effectief
opsporen van fraude? // Base:
Alle wagenparkbeheerders - 110

27%

Betrokkenheid
van de
chauffeur bij het
onderwerp

25%

Gebrek aan tijd

25%

Gebrek aan
training van
chauffeur

Te weinig
wagenparkbeheerders
gebruiken proactief de
instrumenten die helpen
bij het effectief monitoren
van frauduleuze
activiteiten

22%

Fraudedreigingen
die niet serieus
genomen worden

17%

Gebrek aan
expertise in
fraude-opsporing
in de industrie

16%

Gebrek aan
financiële
mogelijkheden

10%

Gebrek aan
informatie

Slechts

30%
van de

WAGENPARKBEHEERDERS
GEEFT TRAININGEN

aan hun chauffeurs

Q7. Wat doet u op dit moment om uw chauffeurs te informeren over brandstofefficiënt
rijgedrag? // Base: Alle wagenparkbeheerders - 110

Managers

55%
Kenniskloof
wagenparkbeheerders
versus chauffeurs over
frauduleuze praktijken
Hoeveel mensen zijn
ingelicht over fraude

Significante
kenniskloof tussen
wagenparkbeheerders
30% en chauffeurs
Chauffeurs

Als het op fraude aankomt, is er een significante kenniskloof
tussen wagenparkbeheerders en chauffeurs. De meerderheid
(55%) van de wagenparkbeheerders zegt zich geïnformeerd
te voelen over de laatste ontwikkelingen, maar slechts 3/10
(30%) van de chauffeurs ervaart hetzelfde. Dit geeft aan dat
wagenparkbeheerders hun kennis niet met de chauffeurs delen.

De fraudebeheer-oplossing van Shell
Tankpassen met een pincode voor veilige transacties

Tankpassen met een
pincode voor veilige
transacties

De meerderheid van de
Shell-stations in Nederland
is uitgerust met camera’s

Enige aanbieder waarbij
beveiligingsexperts
constant alle transacties
beoordelen

24/7 fraude alerts,
het blokkeren van
brandstofkaarten, veilige
facturatie, het filteren van
260 miljoen transacties
wereldwijd per jaar

Methode
Dit wereldwijde onderzoek is gehouden onder 870
wagenparkbeheerders en 350 chauffeurs verspreid over
acht landen – Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk,
Polen, Maleisië, Thailand, Verenigde Staten en ZuidAfrika. Het onderzoek is uitgevoerd door Edelman
Berland, een onafhankelijk onderzoeksbureau, in
samenwerking met Shell.
Wie

110 wagenparkbeheerders en
50 chauffeurs

Fleet types * Combinatie van zowel zwaar als
licht goederenvervoer (56);
Zwaar goederenvervoer (16);
Licht goederenvervoer (40)

Over Edelman Berland
Edelman Berland is een internationaal, full-service
onderzoeksbureau dat corporate, non-profit en
overheidsklanten voorziet van strategische inzichten om
hun communicatie met, en betrokkenheid bij stakeholders
zo slim mogelijk te maken.
Het bureau specialiseert zich in kwalitatief en kwantitatief
onderzoek, metingen, het volgen en analyseren van
reputatie, branding en communicatie. Edelman Berland
is onderdeel van Edelman, ’s werelds grootste PR-bedrijf.
Edelman Berland heeft meer dan 100 werknemers in
kantoren verspreid over de wereld.
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