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HOOFSTUK 1

                                       ORIËNTERING VAN DIE STUDIE

1.   Inleiding

Bedrog is ’n eeue oue verskynsel wat reeds in die vroegste samelewings

voorgekom het en steeds hier in ons moderne samelewing aanwesig is.

Gedurende die vierde eeu v.C. in die antieke Griekse era is daar so gereeld

bedrog gepleeg dat dit in ’n wet vervat is (Friedrichs 1996:196).

Bedrog, wat ressorteer onder die misdaadkategorie witboordjiemisdaad, is in

werklikheid so ’n deurlopende probleem dat die outeur Andy Borowitz, pas sy

tweede boek oor die onderwerp, te wete Who moved my soap?, uitgereik het.

Hierdie boek is geskryf met die doel om uitvoerende beamptes in gesagsposisies

binne maatskappye voor te berei om in ’n gevangenis te oorleef indien hulle daar

sou beland weens die een of ander omgerymdheid soos witboordjiemisdaad. Die

titel van hoofstuk 7 van hierdie boek is “The seven habits of highly effective

prisoners”. Business Day (26 Mei 2003) berig dat die eerste boek, Who moved

my cheese?, vyf jaar nadat dit verskyn het, steeds nommer 14 op die aanlyn-

boekhandelaar Amazon.com se lys van beste verkopers in die sakekategorie is.

In die uitgawe van The Weekend Post van 6 Maart 2004 verskyn daar ’n berig

onder die opskrif “Doing the crime, but avoiding the time – with help from your

trial services lawyer”. Dit handel oor ’n diens wat in die bekende Geel Bladsye-
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telefoongids van New York geadverteer word onder die hofie “Trial services –

white collar”. Volgens die berig staan die rykes en gieriges tou vir hierdie diens

en is hulle bereid om meer as R1 miljoen per maand daaraan te bestee. Van die

dienste wat in die inskrywing genoem word, is (The Weekend Post 2004:10):

• Create a website to protest your innocence and get the public on your

side.

• Conduct a public poll to establish your image in the community.

• Dress you for courtroom appearances – earthy tones, nothing flashy and

definitely no red tie.

• Select professional actors to sit in the courtroom posing as spouses,

siblings, parents or supportive colleagues. Says the ad “don’t let the

gossip pages think that you were all alone’’.

• Stage mock trials, complete with judge, prosecutor and witnesses, to

ensure you face no surprises.

• Prepare witnesses to say the right things and to select a sympathetic jury

(also the lawyer’s job).

Die berig bevestig dat daar onder sakelui ’n groot behoefte ontstaan het aan

hierdie soort inligting en dienste. Beskuldigdes sal tot die uiterste gaan om hul

gerief te verseker en terselfdertyd probeer sorg dat hulle nie aansien in die

gemeenskap verloor nie.
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Dit is die doelstelling van hierdie studie om nie soseer die toenemende

verskynsel van bedrog in die breë te ondersoek nie as om die motiveringsfaktore

te probeer bepaal wat ’n rol in die pleeg van bedrog speel.

Die rede vir hierdie besluit is dat witboordjiemisdaad deesdae ’n al hoe groter

vraagstuk word in die gedragswetenskappe soos die kriminologie se soektog na

die verklaring van misdaadverskynsels.

So ook voel voorsittende beamptes van howe byvoorbeeld dat die assessering

van ’n oortreder se motiewe vir ’n oortreding essensieel is om ’n duideliker beeld

van die “blaamwaardigheid” of laakbaarheid van die persoon te verkry (Wheeler,

Mann en Sarat 1998:109). Dit is daarom belangrik vir die kriminoloog om hierdie

motiewe van die oortreder te ondersoek en te verklaar.

Fattah (1997:256) stel dit ook onomwonde dat kriminoloë daarna moet streef om

weg te beweeg van die soeke na die veroorsakingsfaktore en eerder die

motiveringsfaktore van misdaad ondersoek.

Bedrog is derhalwe ’n onderwerp wat intensiewe navorsing deur kriminoloë

regverdig. Aangesien bedrog so ’n planmatige misdaad is, kan veelvuldige

faktore lig werp op die motiewe daarvoor. Hierdie soeke na die motivering vir

bedrog is die fokus van die onderhawige studie.
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1.1 Grondrede vir die studie

Bedrog is ’n prioriteitsmisdaad in Suid-Afrika wat ernstige finansiële en sosiale

implikasies het. Nader besonderhede van die implikasies word in afdeling 1.1.2

en 1.1.3 verskaf.

Die aantal voorvalle van bedrog is aan die toeneem, sowel as die

gesofistikeerdheid waarmee dit gepleeg word. Deloitte se mededirekteur van

forensiese dienste, Ian Barnett, sê in Business Day (2001:4) dat bedrog nie

alleen wêreldwyd aan die toeneem is nie, maar ook ’n arbeidsintensiewe

misdaad is om te ondersoek vanweë die toenemende gesofistikeerdheid hiervan.

Dit is  as gevolg van hierdie gesofistikeerdheid wat navorser na bedrog verwys

as ‘n planmatige misdaad.

Om die grondrede vir hierdie studie te onderskryf en meer lig te werp op die

probleme wat deur bedrog veroorsaak word, word eerstens kennis geneem van

mediaberiggewing hieroor in Suid-Afrika, daarna van die finansiële gevolge wat

bedrog vir ons samelewing inhou en laastens van statistiese gegewens hieroor.

1.1.1 Mediaberiggewing

Die Suid-Afrikaanse nuusmedia en spesifiek die dagblaaie berig op ’n gereelde

en toenemende grondslag oor bedrog-verwante oortredings. Business Day (19

Augustus 2004) berig soos volg:
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• Die Padongelukkefonds toon jaarliks ’n verlies van R1 miljard as gevolg

van bedrog. Mary Martins-Engelbrecht, woordvoerder van die Suid-

Afrikaanse Nasionale Polisiediens, word aangehaal in die berig waar sy

verwys na professionele persone soos dokters en prokureurs wat hulle

skuldig maak aan bedrog en die betrokkenheid van sindikate wat mense

onder valse voorwendsels nader en hul identiteitsdokument bekom om

vals eise in te dien.

• Bedrog in die langtermyn-versekeringsbedryf neem toe, veral in KwaZulu-

Natal. Vervalste identiteitsdokumente word in hierdie eise gebruik.

• Bedrog op ’n reuseskaal met die uitreiking van voertuiglisensies is

oopgevlek in die provinsie Limpopo se Departement van Vervoer.

• In ’n ondersoek na korrupsie in gevangenisse het die spesiale

ondersoekeenheid (Skerpioene) bedrog ten opsigte van die mediese

hulpfonds van die Departement van Korrektiewe Dienste aan die lig

gebring.

Die voorkoms van bedrog is nie tot staatsdepartemente en ander groot

instansies beperk nie; gewone landsburgers maak hulle ook skuldig daaraan,

soos duidelik blyk uit die volgende berigte in nuusblaaie:

• “Man bedrieg leraar, kry 12 jaar tronkstraf”, Beeld 20 Februarie 1999

’n Makelaar het ’n predikant en ’n siek man wat langs hom in die hospitaal gelê

het, bedrieg. Die skuldige het aan mense voorgegee dat hy beleggings behartig

en hoë rente sou beding op geld wat hy ontvang. Hy het sowat R259 000 in sy
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sak gesteek. Luidens ’n proefbeampteverslag het die skuldige sy “eie predikant”

met R30 000 ingeloop. Terwyl hy op borgtog was, is hy in die hospitaal

opgeneem vir hoë bloeddruk. Hy het ’n man wat langs hom gelê het, oorreed om

R5 000 vir hom te gee vir ’n belegging.

• “State to crack down on pension surpluses fraud”, Business Day 21

Augustus 2003

Die Suid-Afrikaanse regering het hom voorgeneem om toe te slaan op

pensioenfondse wat met hul syfers kul om die betaling van hul aandeel van ’n

geraamde R80 miljard in surplusgeld wat aan die pensioenfondslede

verskuldig is, te vermy.

• “2 onwettiges sit 12 jaar na ID-bedrog”, Beeld 16 Januarie 2000

Sonja Deysel, ’n Zimbabwiër wat as lid van ’n misdaadsindikaat onwettig in

die land was en verskeie banke met valse identiteitsdokumente bedrieg het

om tjekrekenings te bekom, is in die Pretoriase streekhof vir twaalf jaar

gevangenis toe gestuur.

• “Travelgate: the details”, Cape Times 10 September 2004

Die Skerpioene is besig met ’n ondersoek na 20 000 reiskoepons wat na

bewering wederregtelik deur sommige parlementslede gebruik is. Tot 7 000

vliegkaartjies is na bewering vervals volgens die senior ondersoeker Ben

Avenandt. Verskeie reisagentskappe is ook by hierdie skandaal betrokke en

word deur aanklagte waarby meer as R13 miljoen betrokke is, in die gesig

gestaar. Hierdie oortredings is van 2000 af oor ’n tydperk van twee jaar

gepleeg.
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• “Imperial director in R50m fraud probe”, Business Day 3 September

2004

Die bankgroep Nedcor ondersoek bewerings van bedrog en korrupsie ten

opsigte van lenings ter waarde van R50 miljoen wat deur die bank se

filiaalmaatskappy Imperial Bank toegestaan is. Eben Kotze, ’n direkteur, se

diens is opgeskort te midde van hierdie omkoopskandaal.

• “Polisie-hoë se vrou sit 5 jaar ná bedrog”, Beeld 3 Maart 2000

Die vrou van ’n senior polisie-offisier van die eenheid teen georganiseerde

misdaad in Kaapstad is gevonnis nadat sy skuldig bevind is op honderd

aanklagte van bedrog waarby R78 739 betrokke is. Paulina Redelinghuys,

wat voorlopig gesekwestreer is, het as ontvangsdame by die prokureursfirma

Mostert & Bosman tjeks vir fiktiewe uitgawes uitgeskryf. Sy het ook

handtekeninge op tjeks vervals.

• “Vrou sit 4 jaar ná bedrog met ‘werk op skepe’ ”, Beeld 4 April 2000

Clara Pieterse (32) van Randfontein het met vals werkaanbiedings mense

van sowat R40 000 besteel. Sy het voorgegee dat sy vir hulle werk op

passasierskepe sou kry. Die aansoekers moes glo ’n deposito betaal om te

registreer voordat hulle die werk kon kry. Na bewering was Pieterse egter

nooit van voorneme om die werk te verskaf nie. Sy het ook geen kontrak

gehad met enige mense wat werk aan mense op passasierskepe verskaf nie.

Die landdros het gesê die feit dat Pieterse gewetenloos opgetree en mense

van hul swaar verdiende inkomste beroof het, is laakbaar.
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• “Pastoorvrou gevonnis oor sy R142 000 van bank vat”, Beeld 11 Julie

2000

Marie de Jager het oor ’n tydperk van vier jaar sowat R142 000 by Absa-bank

in Westonaria, waar sy gewerk het, gesteel. Sy is tot vier jaar tronkstraf

gevonnis wat vir vyf jaar opgeskort is. Volgens die terugbetalingsooreenkoms

tussen haar en Absa moet sy haar pensioengeld, wat sowat R58 000 beloop,

aan die bank oorbetaal. Die res van die bedrag, sowat R84 000, moet sy plus

rente oor ’n tydperk van tien jaar terugbetaal. Sy het aan lidmate van haar

kerk gebieg omdat haar gewete haar glo gepla het. Volgens De Jager se

regsverteenwoordiger het die lidmate haar aangemoedig om skuld te beken

en die saak reg te stel. De Jager het toe die diefstal by die bank aangemeld.

• “Sakeman kry 15 jaar oor bedrog van R8 m.”, Beeld 28 Julie 2000

’n Sakeman van Randburg het R15 miljoen bekom deur onder meer die

Departement van Welsyn en Bevolkingsontwikkeling met R8 miljoen in te

loop. Die geld was vir agtergeblewenes, wesies en behoeftige bejaardes

bestem.

• “Pretoria-gesellin sit jaar oor kredietkaarte”, Beeld 25 Augustus 2000

’n Masseuse en gesellin van Pretoria is vir ’n jaar tronk toe gestuur omdat sy

mans se kredietkaarte onregmatig gebruik het. Kort nadat hierdie vonnis

opgelê is, het Francina Lorraine Gouws (45) in ’n ander hof op nog 25

aanklagte van bedrog verskyn.

• “Ma huil toe sy hoor sy moet 12 j. tronk toe na bedrog”, Beeld 28

Februarie 2000
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’n Ma het versekeringsgeld gekry nadat sy voorgegee het dat haar man ’n

parapleeg en sy ’n tetrapleeg is. Sy het op 2 Februarie 2000 aan Sanlam

voorgegee dat haar man verlam is weens ’n rugbesering en op grond daarvan

R194 359 geëis. Die eis is aan haar toegestaan. In Maart 2000 het sy ’n eis

by Momentum Lewens ingedien deur voor te gee sy is ’n tetrapleeg nadat sy

glo by die Hartbeespoortdam geval het. Hierdie eis is nie uitbetaal nie. Sy het

weer op 31 Maart 2000 altesame R193 777 van Sanlam geëis nadat sy

voorgegee het haar man is dood aan ’n hartaanval. Die eis is uitbetaal.

Luidens ’n proefbeampteverslag was die oortreder “moedeloos, magteloos en

depressief” weens die gesin se finansiële situasie. Haar man was vier

maande lank werkloos nadat hy in ’n motorongeluk betrokke was. Sowat

R140 000 van die geld is gebruik om skuld te delg. Die egpaar het ook in

Kaapstad gaan vakansie hou en die oortreder het gemiddeld twee keer per

week gaan dobbel.

•  “Dokter in tronk oor dobbellus”, Beeld 17 Maart 2001

’n Dokter is in die Pretoriase handelshof vir agt jaar tronk toe gestuur omdat

hy die vergoedingskommissaris met R800 000 bedrieg het om “sy

dobbeldrang aan die gang te hou”. Landdros W.W.P. Moyses het aan Bertie

Rautenbach (58), ’n kompulsiewe dobbelaar van Randburg, gesê hy het die

vergoedingskommissaris se trustrekening “vertrap” vir sy eie behoeftes.

• “Police and SARS raid Galahad offices in R151m tax fraud probe”,

Business Day 6 November 2002
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Die polisie en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het ’n klopjag op die kantore

van die Galahad-groep uitgevoer as deel van ’n ondersoek na bewerings van

bedrog ten bedrae van R151 miljoen. Galahad se groep- besturende

direkteur, mnr Grant Ramsay, word reeds deur die Raad op Finansiële

Dienste ondersoek weens beweerde sameswering met Gary Porritt, hoof-

uitvoerende amptenaar van die maatskappy Tigon, wat op Johannesburgse

Sekuriteitebeurs genoteer is, om Tigon se aandeleprys gedurende ’n geslote

periode in 1999 te beknoei.

• “New auditors to investigate alleged fraud at SABC”, Cape Times

September 2004

Die SABC het ’n nuwe ondersoek begin na die beweerde multimiljoenrand-

ongerymdhede oor die toewysing van kontrakte vir verskillende rolprente wat

sedert 1999 deur die korporasie vervaardig is. Die waarde van die kontrakte

is ongeveer R130 miljoen.

• “Bedrog in SA neem nog toe”, Die Burger 4 Julie 2002

KPMG Forensies het in Oktober 2001 vraelyste aan meer as duisend

organisasies in die openbare en private sektor gestuur en antwoorde is van

162 organisasies (16%) ontvang. Hieruit blyk dit dat bedrog in die sakesektor

toeneem en werknemers verreweg die grootste sondaars is.

• “Bedrog deur personeel kos Simba R4,5 m.”, Die Burger 16 September

2004

Die maatskappy Simba het die afgelope drie jaar verliese van sowat R4,5

miljoen gely weens bedrog wat deur van sy personeel gepleeg is. Sedert hy
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die bedrog in 2000 begin ondersoek het, is 65 personeellede reeds landwyd

ontslaan.

• “Bedrog van miljoene ondersoek”, Rapport 6 Julie 2003

Bedrog van minstens R2 miljoen het reeds aan die lig gekom in ’n ondersoek

na die staat se getuiebeskermingsprogram wat in slegs een jaar R197 miljoen

beloop het – en die ondersoek duur nog voort. Willie Hofmeyer, hoof van die

spesiale ondersoek-eenheid, het die sluier gelig oor die aard van die bedrog

en klaarblyklike selfverryking deur amptenare.

1.1.2   Finansiële implikasies

Die finansiële implikasies wat bedrog-verwante oortredings inhou, is verreikend

en rede tot kommer. Die volgende inligting dien as bevestiging van hierdie

aanname.

In ’n artikel in Executive Business Brief (Oktober-November 2000) sê Ian Barnett

van Deloitte & Touche dat meer as 60 000 voorvalle van handelsmisdaad waarby

R7 miljard betrokke is, gedurende 1999 aangemeld is. Hy is egter van mening

dat dit slegs ongeveer 30% van die totale getal aangemelde voorvalle

verteenwoordig.

 Indien Barnett se aanname wat reeds in 2000 gemaak is, korrek is, kan die

vraag gevra word wat die balans van onaangemelde voorvalle vandag in

monetêre terme sou verteenwoordig?
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Oudregter Willem Heath, voormalige hoof van die spesiale ondersoekeenheid,

het op 26 November 2003 in ’n toespraak op ’n beraad oor witboordjiemisdaad in

Gallagher Estate in Midrand, Johannesburg, aangevoer witboordjiemisdaad kos

die land jaarliks tot R150 miljard – dis amper drie keer soveel as die regering se

omstrede wapenaankope (Beeld 27 November 2003). Dr Penuell Maduna, wat

toe die Minister van Justisie was, het egter met Heath hieroor verskil. Volgens

Maduna beloop die bedrag R50 miljard en is dit op misdaadstatistieke gegrond

(Beeld 27 November 2003). Hy het toegegee dat 82% van alle

sakeondernemings onder witboordjiemisdaad gebuk gaan (Beeld 27 November

2003).

Navorser is van mening dat daar rede tot kommer moet wees vanweë die

uiteenlopende meningsverskille ten opsigte van die werklike verliese wat gely

word as gevolg van bedrog. Ian Barnett verwys byvoorbeeld na verliese van R7

miljard in 1999, Willem Heath na ‘n jaarlikse verlies van R150 miljard, Dr Penuell

Maduna R50 miljard, Rupert Haw verwys weer na R35 miljard, Jenny Reid (in

afdeling1.1.3) R40 miljard per jaar en die Suid-Afrikaanse

Bedrogvoorkomingsdiens na R2 miljard verliese per jaar. Nie alleenlik verskil die

beraamde bedrae ten opsigte van bedrogverliese nie, maar dit blyk asof die

kriteria waarvolgens hierdie verliese bereken word moontlik verskil.

Rupert Haw by Deloitte het aangedui dat geldwassery alleen die Suid-Afrikaanse

ekonomie reeds gedurende 1996 tussen R35 miljard en R40 miljard gekos het

(Business Day 8 Mei 2002). Geldwassery is slegs een vorm van

witboordjiemisdaad wat ’n sterk element van bedrog bevat.
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Die Suid-Afrikaanse Bedrogvoorkomingsdiens het weer bevestig dat bedrog

Suid-Afrika meer as R2 miljard per jaar uit die sak jaag (Die Burger 13

September 2002).

Heidi Kruger, kommunikasiebestuurder van die Raad op Gesondheidsorg-

finansiers, wys daarop dat van 15% tot 20% van die jaarlikse totale besteding

aan gesondheidsorg in Suid-Afrika medieseskema-bedrog van sowat R8 miljard

verteenwoordig en dit is een van die vernaamste redes vir die stygende tariewe

van mediese skemas. Volgens haar word bedrog deur alle soorte rolspelers

gepleeg – van lede en werknemers van mediese fondse tot administrateurs,

trustees en verskaffers (SakeBurger 2004:S3).

Bedrog is egter ’n wêreldwye probleem. In Brittanje alleen was bedrog

gedurende 1999 reeds verantwoordelik vir ’n jaarlikse verlies van £16 miljard in

die land se ekonomie (Penny 2002:1). In Brittanje beweer die National Audit

Office hul doeane en aksyns het vasgestel dat daar gedurende 2001 tussen £6,4

miljard en £7,3 miljard by wyse van indirekte belasting onbetaald was. Hiervan

het die grootste enkele verlies voortgespruit uit sigaretheffing-bedrog, wat

verantwoordelik is vir ’n geraamde jaarlikse verlies van £3,5 miljard (Ananova 13

Februarie 2002). In die jongste wêreldwye opname deur

PricewaterhouseCoopers oor bedrog in maatskappye het 51% van alle Britse

ondernemings aangedui dat hulle gedurende 2002 die slagoffer van ekonomiese

misdaad was vergeleke met 37% in die res van die wêreld (International Express

2003:41).
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Die Suid-Afrikaanse openbare sektor loop ook kwaai deur. Bedrog met

welsyntoelaes het so ’n omvang aangeneem dat die regering R32 miljoen

begroot het om oortreders vas te vat. Die uitbetaling van hierdie toelaes aan

mense wat nie daarvoor in aanmerking kom nie, kos die belastingbetalers jaarliks

sowat R1,5 miljard, het die Minister van Maatskaplike Ontwikkeling, dr Zola

Skweyiya, gesê. Hy het ’n plan in die parlement bekend gemaak om die

korrupsie uit te roei. Die bedrog word meestal gepleeg deur

identiteitsdokumente, doodsertifikate en mediese verslae te vervals. Volgens die

minister is talle dokters ook na bewering hierby betrokke. Die regering beskou

hierdie soort bedrog in so ’n ernstige lig, dat die departement besluit het om van

Mei 2004 af amnestie te verleen aan mense wat tans onregmatig toelaes

ontvang, maar hulle stil-stil aan die stelsel onttrek (Die Burger 2004:6).

Dit  is alleenlik deur hierdie vorm van daardwerklike optrede wat die weg gebaan

word vir die bekamping van omgerymdhede binne die Suid-Afrikaanse

staatsdepartemente. Dit stuur ook ‘n boodskap na buite dat die regering van

voornemens is om hierdie wanpraktyke aan te spreek en besorg is oor hierdie

onregmatige optredes deur sommige Suid-Afrikaanse landburgers.

1.1.3  Statistiese gegewens

Volgens die Suid-Afrikaanse Nasionale Polisiediens se sentrum vir

misdaadinligting-ontleding in Pretoria is daar in die tydperk Januarie tot



15

September 2001 altesame 46 600 voorvalle van handelsmisdaad by die SAPD

aangemeld. ‘n Belangrike aspek rakende die aanmelding van misdaad en

misdaadstatistieke wat hier in ag geneem moet word, is die tendens om dit nie in

alle gevalle te doen nie. Misdaad soos bedrog en korrupsie word as gevolg van

die aard daarvan minder dikwels by die polisie aangemeld. Hierdie misdrywe is

gewoonlik nie gewelddadig van aard nie, maar eerder koverte aksies waarby

dikwels nie direkte slagoffers betrokke is nie.

Jenny Reid, besturende direkteur van die korporatiewe sekuriteitsfirma Griffiths

Reid, waarsku dat die hoë vlakke van misdaad Suid-Afrika se buitelandse handel

ernstig kan benadeel. Aangesien meer as R40 miljard jaarliks by

witboordjiemisdaad betrokke is, moet buitelandse beleggers hulle deeglik

vergewis van die persone met wie hulle sake doen ten einde hierdie

onvoorkombare verskynsel uit te skakel. Ongeveer 46 000 voorvalle van ernstige

handelsmisdade is gedurende 2001 onder die aandag van die polisie gebring.

Volgens ’n latere studie deur KPMG is die syfer nader aan 230 000 of ’n

gemiddelde van 631 per dag (Business Day 2003:2).

In ’n opname wat onlangs deur die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing

(RGN) gemaak is, is bevind dat gewone misdade wat korrupsie, omkopery en

bedrog insluit, in ’n minder ernstige lig beskou word as die meeste eiendoms- en

geweldsmisdade (Nedcor-ISS 1998).

Ander interessante bevindings wat na vore gekom het in navorsing oor alles wat

’n rol speel in die aanmelding van bedrog, is dat ras en geslag in hierdie opsig
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ook bydraende faktore is wat in ag geneem behoort te word. Mans is

byvoorbeeld 34,4% meer geneig as vroue (18,2%) om misdaad aan te meld.

Vroue is egter marginaal meer geneig om korrupsie as mans aan te meld. Swart

slagoffers (6,9%) is weer meer bereid om korrupsieklagtes by die polisie in te

dien. Wit mense (30%), gevolg deur swart mense (25,5%), is meer geneig om

bedrog by die owerhede aan te meld (Suid-Afrikaanse Departement van

Veiligheid en Sekuriteit: Nasionale Misdaadslagofferopname 1998 in Nedcor-ISS

1999).

Een van die redes waarom bedrog nie aangemeld word nie, is dat maatskapppye

die gevolge vrees wat dit moontlik vir hulle kan hê, byvoorbeeld dat

handelsvennote minder gewillig sal wees om met die maatskappy sake te doen,

dat beleggers nie meer bereid sal wees om in die maatskappy te investeer nie en

dat dit ook ’n algemene daling van aansien tot gevolg sal hê (Penny 2002:2).

Navorser is van mening dat hierdie siening besig is om te verander aangesien

meer maatskappye die stap neem om oortreders van bedrog aan die kaak te stel

deur gevalle by die Suid-Afrikaanse polisie aan te meld.

Nog ’n faktor wat ’n invloed op statistiese gegewens het, is soos Coleman

(1998:7) dit beskryf, “dat een van die mees basiese moeisaamhede om

witboordjiemisdaad te meet, is dat slagoffers dikwels nie agterkom dat hulle

geviktimiseer is nie”.
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Dit is die navorser se mening dat Coleman se stelling toegeskryf kan word aan

die ingewikkeldheid van witboordjiemisdaad en dat dit ook dikwels gepleeg word

deur mense in vertrouensposisies wat dan nie onmiddellik aan die kaak gestel

word nie.

In ’n Suid-Afrikaanse misdaadondersoek wat deur PricewaterhouseCoopers

onderneem is, is bevind dat 58% van alle bedrog toevallig ontdek is en nie deur

middel van normale stelsels en beheermaatreëls nie (Die Burger 2001:5).

Hierdie stelling van PricewaterhouseCoopers laat die vraag ontstaan of daar

werklik voldoende beheermaatreels in die werkplek  is om bedrieglike aksies aan

bande te le.

Ter afsluiting: Dit is in die belang van die samelewing dat meer navorsing oor die

pleeg van bedrog gedoen word. Misdaadberiggewing in die media wentel om die

sensasionele aspekte van bedrog, bepaalde instansies wat onder bedrog gebuk

gaan of flambojante persoonlikhede wat oortree. Statistieke ondervang die

toename in bedrog. Die menslike aspek, naamlik hoekom ’n bepaalde individu

bedrog pleeg, word egter verwaarloos. Navorsing deur kriminoloë kan lig werp op

hierdie netelige kwessie.

Dit is na aanleiding van al die voorgenoemde redes dat die tema van hierdie

navorsingsprojek spesifiek bedrog gaan wees en dat die motiveringsfaktore

ondersoek gaan word wat met spesifieke vorme van diefstal verband hou. Klem

sal gelê word op bedrog wat elemente van geldverduistering en vervalsing insluit.
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1.2 Doel van die navorsing

Om aan die doelstellings van hierdie studie te voldoen, is daar twee pertinente

vrae wat beantwoord moet word. Hierdie vrae gee erkenning aan die

kompleksiteit van menslike gedrag en verteenwoordig die doel van hierdie

navorsing, naamlik:

• Wat motiveer ’n individu om bedrog te pleeg?

• Hoe kan bedrog verklaar word?

1.2.1  Wat motiveer ’n individu om bedrog te pleeg?

Deur middel van hierdie vraag probeer die navorser die motiewe vir bedrog

vasstel.

• Is daar bepaalde veranderlikes wat konstant in die studie voorkom wat

meer lig kan werp op die motief vir bedrog?

•  Indien finansiële redes wel die oorwegende motief is, wat presies word

daarby ingesluit?

•  Is daar ander beweegredes waarvan kennis geneem moet word?
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1.2.2 Hoe kan bedrog verklaar word?

In die literatuur is daar ’n verskeidenheid teoretiese verklarings vir bedrog. Die

navorser neem kennis daarvan, maar stel hom ten doel om op grond van die

motiewe vir bedrog wat in hierdie studie geïdentifiseer word, ’n gepaste

verklaring te bied om die bestaande verklarings aan te vul en sodoende die

kennisvlak van die kriminologie te verryk waaruit intervensiemaatreëls kan

voortvloei.

1.3 Metodologiese oorsig

’n Oorsig word vervolgens gegee van die navorsingsproses wat gevolg is.

1.3.1 Navorsingsontwerp

Die navorsingsontwerp ondervang die essensie van die metodologie wat in

hierdie studie toegepas is en verwys na die benadering wat gevolg is, die

navorsingsdoel, die ontledingseenheid en die tydsdimensie van die studie.

 ’n Kwalitatiewe benadering is hoofsaaklik gevolg vanweë die kwalitatiewe aard

van die begrip “motivering”. Die navorsingsdoel is allereers beskrywend,

aangesien dit fokus op die indiepte beskrywing van ’n spesifieke groep mense, te

wete bedrieërs.  Voorts is die navorsingsdoel verklarend omdat daar gepoog

word om sekere verskynsels te verklaar. Aan empiriese vereistes is voldoen
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deurdat sekere riglyne soos geldigheid, betroubaarheid en etiese beginsels

nagestreef is. Die ontledingseenheid van die studie is individue wat aan bedrog

skuldig bevind is. Wat die tydsdimensie betref, het die projek oor ’n tydperk van

drie jaar gestrek – van 2002 tot 2004.

1.3.2 Steekproeftrekking

Die navorser het die metode van nie-waarskynlikheid-steekproeftrekking gebruik.

Altesame vyftien respondente is geïdentifiseer, van wie tien gevalle ondersoek is.

Die aspekte van die oortreders se misdaadhandelinge is volgens die

misdaadgebeurtenis-model uiteengesit en geëvalueer.

1.3.3 Data-insameling

Twee fases van data-insameling word in hierdie studie gevolg. Die eerste fase

behels ’n dokumentêre studie waarin dokumente soos voorvonnis-

evalueringsverslae inligting verskaf wat as grondslag vir die tweede fase van

data-insameling kan dien. Die tweede fase behels ’n empiriese studie waarin

persoonlike onderhoude gevoer word met kundiges op die gebied van bedrog,

soos werknemers van forensiese ouditeursfirmas soos Deloitte.
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Omdat die begrip “motivering” nie maklik syfermatig gemeet kan word nie, is van

twee metodes gebruik gemaak om betroubare inligting in te win:

• Die onopvallende metode van data-insameling behels hoofsaaklik die

ontleding van hofdokumente en voorvonnisverslae sowel as die luister na

bandopnames van die beskuldigdes se getuienis gedurende die verhoor

van die hofsaak.

• Al die gevalle wat ontleed is, is in onderhoude met die kundiges bespreek

om hul mening vanuit hul bepaalde verwysingsraamwerk te verkry. ’n

Inligtingskedule is aanvanklik gebruik om vir die onderhoud voor te berei,

en ’n onderhoudsgids tydens die werklike onderhoud gebruik.

1.3.4 Dataverwerking

Al die klagstate, voorvonnisverslae en ander toepaslike bronne wat in fase 1 vir

die navorsingsdoel aangewend is, is saam met al die inligting wat in fase 2

(onderhoude met repondente) verkry is, noukeurig geëvalueer, ontleed en

verwerk soos in hoofstukke 5 en 6 aangebied word.

1.4 Begripsomskrywing

Om die inhoud van hierdie studie op te helder, word die kernbegrippe

“witboordjiemisdaad” (en kontemporêre definisies daarvan), “geldverduistering”,

“vervalsing”, “bedrog” en “motivering” omskryf. Direk ná die omskrywing van die
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witboordjiemisdaad word aandag gegee aan kritiek op Sutherland se definisie,

wat tot vandag toe debat ontlok.

1.4.1 Witboordjiemisdaad

Edwin H. Sutherland was die eerste persoon wat die term “witboordjiemisdaad”

geformuleer het – dit was in sy presidensiële toespraak voor die Amerikaanse

Sosiologievereniging in 1939. Die term is egter tot vandag toe ’n omstrede

onderwerp waaroor van tyd tot tyd druk gedebatteer word.  Sutherland, een van

die grondleggers van die vakgebied kriminologie in Amerika, het die onderbou

van sy dissipline verbreed deur die hoëklas- of statusmisdade wat in die

sakesektor en deur die staat gepleeg word, onder die aandag van die publiek te

help bring.

Die begrip “witboordjiemisdaad” word deur Sutherland (1949:9) omskryf as

“misdaad wat uitgevoer word deur mense van ’n hoër sosiale status in die

samelewing in die uitvoering van hul beroep”. Hy wou die aandag daarop vestig

dat die bedrywighede van witboordjie-oortreders net so misdadig soos dié van

konvensionele oortreders soos rowers en verkragters is. Voorts het hy daarop

gewys dat eersgenoemde misdade as nie so ernstig as konvensionele misdaad

beskou word nie omdat diegene uit die hoë klas wat handelsmisdaad pleeg, die

mag het om die toepassing van die reg te beïnvloed. Sutherland (in Joubert

1990:53) het ook teorieë bevraagteken wat net op die misdaadaktiwiteite van die
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laer klasse fokus en oortredings deur die meer gegoede sosiale klasse ignoreer.

Hy het spesifiek aanbeveel dat sy teorie oor differensiële assosiasie aangewend

word om witboordjiemisdaad te verklaar.  Sutherland se teorie het deur die jare

heelwat kritiek ontlok namate die kriminologie ontwikkel en verskillende teorieë

na vore gekom het. Dit het vrae oor die omskrywing van sy witboordjiemisdaad-

begrip laat ontstaan, soos vervolgens aangedui sal word.

1.4.1.1 Kritiek op Sutherland se definisie

Die omskrywing van witboordjiemisdaad deur Sutherland het hoofsaaklik in

akademiese kringe heelwat teenstand gekry. Daar is vandag nog meer

verwarring as ooit tevore oor die betekenis en die toepaslikheid van die begrip

“witboordjiemisdaad”. Coleman (1998:2) postuleer dat Sutherland self

verantwoordelik was vir die probleme wat ontstaan het omdat die begrip nie

duidelik genoeg omskryf is nie.

Sutherland is onder meer gekritiseer dat hy nagelaat het om te onderskei tussen

misdade wat deur maatskappye en deur individue gepleeg word. So ’n

onderskeid is sinvol, aangesien dit nie net die belangrikheid uitlig van hierdie

soort oortredings wat binne ’n maatskappy gepleeg word vir persoonlike gewin

nie, maar ook die feit dat individue vir eie gewin oortree (Camerer 1996:30).
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Joubert (1998:53) voeg egter by dat dit wil voorkom asof die tweede deel van

Sutherland se definisie wat op beroep fokus, sommige misdade deur individue

uitsluit, soos belastingontduiking of kredietkaartbedrog wat gewoonlik buite ’n

persoon se werksituasie gepleeg word. ’n Ander kwessie wat as gevolg van

Sutherland se definisie van witboordjiemisdaad na vore gekom het, is of die

sosiale status van oortreders werklik deel van sy definisie behoort uit te maak. Sy

rede vir die insluiting hiervan was om die aandag te vestig op die kriminaliteit van

sodanige groepe in die sakewêreld vergeleke met dié van laeklas-oortreders. Dit

het gelei tot die ontstaan van klas-gebaseerde teorieë wat nie in staat is om die

misdadigheid van senior uitvoerende sakelui en dié van maatskappye te verklaar

nie.

Sutherland wou ook die aandag vestig op die partydigheid in die strafregstelsel

deur soos hy dit stel, die relatiewe vrywaring wat oortreders teen vervolging

geniet en die ligter strafmaatreëls wat van toepassing is (Croall 1992:9).

Die kritiek ten opsigte van die definiëring van die begrip “witboordjiemisdaad”

was ook gerig op die insluiting van aktiwiteite wat nie wetlik misdaad is nie.

Hierop het Sutherland gereageer deur aan te voer dat baie siviele wette handel

met praktyke wat soortgelyk is aan goed gevestigde strafregtelike oortredings. As

voorbeeld hiervan het hy na vals reklame verwys wat in wese nie verskil van

gewone bedrog nie.
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Kritici argumenteer dat kriminoloë eerder hul aandag behoort te beperk tot die

strafreg. So nie kan enigiets wat deur hulle afgekeur word, as misdaad

gedefinieer word en dus hul akademiese objektiwiteit ondermyn (Croall 1992:8).

Die debat wat oor Sutherland se definisie gevoer word, is steeds nie verby nie en

word as volg saamgevat deur Geis en Meier sowel as Hirschi en Gotfredson.

Geis en Meier beskryf dit as ’n “intellectual nightmare” en Hirschi en Gotfredson

weer as “a lion’s den from which no tracks return”. Geis het ook daarna verwys

as “bluntly called the concept of white collar crime a mess” (Friedrichs 1996:5).

Ten spyte van die feit dat Sutherland se definisie deur die jare heen gekritiseer,

herskryf en gedebatteer is, bly die konsep “witboordjiemisdaad” onveranderd

(Shover en Wright 2001:21). Hoewel daar nie ’n eenvormige omskrywing van

witboordjiemisdaad bestaan nie, is daar deesdae universele gebruike daarvoor.

In die volgende afdeling word hierna gekyk.

1.4.2 Kontemporêre definisies van witboordjiemisdaad

Die begrip “witboordjiemisdaad” maak deel uit van die hedendaagse woordeskat

van ons samelewing en word dikwels in gesprekke aangehaal. Daar is egter ook

ander meer kontemporêre of universele omskrywings wat na witboordjiemisdaad

verwys hoewel daar nie ’n eenvormige omskrywing van die begrip bestaan nie.
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Die term word in die Sage dictionary of criminology omskryf as “A heterogeneous

group of offences committed by people of relatively high status or enjoying

relatively high levels of trust, and made possible by their legitimate employment.

Such crimes typically include fraud, embezzlement, tax violations and other

accounting offences, and various forms of workplace theft and fiddling in which

the organization, its customers or other organizations are the victims”

(McLaughlin en Munchie 2001:319).

Een so ’n omskrywing van witboordjiemisdaad is dié van Herbert Edelhertz, ’n

aanklaer in die Amerikaanse departement van justisie. Hy het dit gedurende

1970 as volg gedefinieer: “… an illegal act or series of illegal acts committed by

nonphysical means and by concealment or guile to obtain money or property to

avoid the payment or loss of money or property or to obtain business or personal

advantage” (Coleman 1998:3).

’n Voormalige hoof van die Amerikaanse speurdiens, die FBI, het

witboordjiemisdaad soortgelyk as Coleman beskryf, naamlik as “crimes that are

committed by nonphysical means to avoid payment or loss of money or to obtain

business or personal advantage where success depends upon guile or

concealment “ (Simon 1999:35).

Daar bestaan ’n uiteenlopende verskeidenheid terme wat hedendaags as

alternatief vir die term “witboordjiemisdaad” gebruik word. Elkeen hiervan verwys

na die een of ander aspek van witboordjiemisdaad. Voorbeelde van hierdie terme
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is: “Economic crime, commercial crime, business crime, marketplace crime,

consumer crime, respectable crime, ‘crime at the top’, ‘suite crime’, elite crime

and deviance, political crime, governmental crime, state (state organized) crime,

corporate crime, occupational crime, employee crime, avocational crime,

technocrime, computer crime and folk crime” (Friedrichs 1995:5).

Sage dictionary se definisie van die term het ontplooi in twee breë kategorieë van

oortredings, naamlik korporatiewe misdaad waar bedrog gepleeg word tot

voordeel van die maatskappy, en die verwante (“occupational”) beroepsmisdaad

(Joubert 1998:54). Laasgenoemde kan deur óf individue óf groepe gepleeg word

waar die winsmotief persoonsgerig is. Hierdie onderskeid tussen korporatiewe

misdaad en beroepsverwante misdaad word ook deur Ellis en Walsh (2000:517)

uitgelig. Vir doeleindes van hierdie studie word witboordjiemisdaad omskryf as

onwettige en bedrieglike handelinge waar individue misdade soos bedrog en

geldverduistering pleeg vir persoonlike gewin. By hierdie studie is daar agt

gevalle waar bedrog binne die konteks van die werkplek gepleeg is, ingesluit.

1.4.3 Geldverduistering 

Geldverduistering kan beskryf word as die wederregtelike toe-eiening van

eiendom wat aan ‘n persoon toevertrou is (Joubert 1998:58). Coleman (1998:17)

omskryf geldverduistering weer as “People who use a position of trust to

appropriate someone else’s assets for their own personal use”.



28

Uit ’n regsoogpunt kan die konsep “geldverduistering” verder omskryf word, soos

deur Snyman (1992:484), as die gedrag waar iemand hom ’n ander se saak wat

reeds in sy regmatige besit of beheer is, toe-eien, wat dan bekend staan as

geldverduistering. Hy voeg by dat, anders as in ander regstelsels, verduistering

in die Suid-Afrikaanse reg nie ’n aparte misdaad is nie, maar bloot ’n vorm van

diefstal.

Die essensiële komponent van hierdie oortreding is die skending van finansiële

vertroue wat dit van werknemersdiefstal onderskei. Die verliese wat gely word as

gevolg van geldverduistering, is ook aansienlik groter as in die geval van

werknemersdiefstal. ’n Algemene voorbeeld hiervan is in die geval waar ’n

prokureur geld van ’n kliënt uit die trustfonds steel. Dikwels sal die oortreder

aanvoer dat hy/sy van voorneme was om die geld terug te plaas. Hierdie

argument is geen verweer nie, want die opset om die geld te steel, was in eerste

instansie aanwesig.

1.4.4 Vervalsing

Vervalsing kan omskryf word as die namaak van ’n dokument met ’n oneerlike

bedoeling, of die opsetlike weglating, byvoeging of verdraaiing van iets (Odendal,

Schoonees, Swanepoel, Du Toit en Booysen 2000:1282).
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Die regsomskrywing van die begrip vervalsing is as volg: “Vervalsing word

gepleeg indien iemand wederregtelik ’n valse dokument opstel met die opset om

te bedrieg, en hierdie optrede aanleiding gee tot werklike of potensiële nadeel vir

iemand anders” (Snyman 1992:537). In die geval van vervalsing vind die

wanvoorstelling plaas deur middel van die vervalsing van ’n dokument. Net soos

in die geval van bedrog (afdeling 1.5.4) geld al die kenmerke ook vir hierdie

misdaad, byvoorbeeld die opset om te bedrieg, en werklike of potensiële nadeel.

Die enigste klein verskil is dat vervalsing voltooi is op die oomblik dat die

dokument vervals word in teenstelling met bedrog wat eers voltooi is wanneer die

wanvoorstelling onder die aandag kom van die persoon op wie dit gemik is

(Snyman 1995:537).

‘n Dokument is nie vervals slegs omdat dit onware bewerings bevat nie. Net so

word ’n leuen nie in ’n vervalsing omskep bloot omdat dit op skrif gestel is nie. ’n

Dokument is vals wanneer dit voorgee om iets anders te wees as wat dit in

werklikheid is. Dit is die geval wanneer dit:

• die nabootsing van ’n ander dokument is;

• valslik voorgee om deur iemand anders as die werklike skrywer opgestel

te gewees het; en

•  ná die verandering inligting (soos syfers of datums) bevat wat dit nie

oorspronklik bevat het nie en wat van wesenlike belang is vir die

doeleindes van die transaksie wat die agtergrond van die aanklag vorm.
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Die vervalsing kan op velerlei maniere bewerkstellig word, byvoorbeeld deur die

verandering, uitwissing, vervanging of byvoeging van besonderhede op die

dokument, of deur ’n endossement, maar, so word aan die hand gedoen, nie

deur die totale vernietiging van die dokument nie. ’n Dokument wat valslik

voorgee om ’n afskrif van ’n niebestaande dokument te wees, is wel ’n vervalste

dokument, en so ook ’n dokument wat onderteken is in die naam van ’n fiktiewe

persoon (Snyman 1992:539).

In die geval van vervalsing word ’n dokument geskep of gewysig met die

bedoeling om te bedrieg. Die dokument moet voorgee om iets anders te wees as

wat dit in werklikheid is, deurdat dit byvoorbeeld ’n nabootsing van ’n ander

dokument is, valslik voorgee om deur iemand anders as die werklike skrywer

opgestel te gewees het, of deurdat die dokument, byvoorbeeld ’n polis,

identiteitsdokument, paspoort of ’n testament, verander is. Misdaadsindikate

maak dikwels van professionele vervalsers gebruik om die ware eienaar se

handtekening op ’n tjek te vervals. Briefhoofde van denkbeeldige maatskappye

word geskep met die doel om rekenings te open waarin gesteelde geld

gedeponeer kan word.

1.4.5  Bedrog

Bedrog is in vele opsigte onsigbaar, hoofsaaklik omdat dit verbloem word tydens

die uitvoering van ’n beroep of roetinetake in die organisasie. Volgens M Clarke
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(1990:35) is die hoofrede vir hierdie onsigbaarheid dat die oortredings in die

konteks van ’n wettige beroep plaasvind.

’n Ander omskrywing vir bedrog is wederregtelike en opsetlike wanvoorstelling

wat werklike of potensiële nadeel vir ’n ander veroorsaak (Le Roux in Joubert

1991:2). Simon (1999:119) se omskrywing bevat ook die aksie van ’n

wanvoorstelling deurdat hy na bedrog verwys wanneer die oortreder van

voorneme is om op ‘n misleidende wyse of met leuens of wanvoorstellings geld

of iets waardevols in te palm.

Bedrog word deur Bologna en Shaw (1997:35) verder uitgebrei as Le Roux en

Simon se definisies deurdat hulle spesifiek die woord “generies” insluit en bedrog

dan omskryf as “slenterstreke van enige aard wat deur ’n individu aangewend

word om ander te mislei. Dit is ’n generiese term aangesien dit al die veelvuldige

maniere insluit wat menslike naïwiteit denkbaar kan voortbring om ’n onredelike

voordeel bo ’n ander te verkry.”

Uit ’n strafregtelike oogpunt word bedrog gedefinieer as “die wederregtelike

opsetlike maak van ’n wanvoorstelling wat werklike benadeling tot gevolg het, of

wat potensiële nadeel vir ‘n ander inhou” (Snyman 1992:528).

Bedrog as misdaad is volgens Snyman (2002:520) op die volgende vier

elemente gebaseer:

• Wanvoorstelling
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• Die nadeel

• Wederregtelikheid

• Die opset

(a) Die eerste vereiste vir bedrog is dat daar ’n wanvoorstelling of ’n

misleiding deur ’n onwaarheid moet wees. Die wanvoorstelling geskied

meestal deur middel van die gesproke of geskrewe woord, maar dit kan

ook deur gedrag geskied wanneer een persoon vir ‘n ander persoon

oogknip as instemmende gebaar. Dit kan ook uitdruklik of stilswyend

geskied.

(b) In die meeste voorvalle van bedrog word die persoon teenoor wie die

valse voorstelling gemaak is, inderdaad benadeel. ’n Ander belangrike

aspek hiervan is dat daadwerklike benadeling of skade nie ’n vereiste vir

bedrog is nie. Daar moet ook ’n redelike moontlikheid van nadeel bestaan.

Snyman stel dit dat die misleiding in die geval van bedrog nie noodwendig

hoef te geslaag het nie, of dat die party wat mislei is, in werklikheid as

gevolg van die misleiding tot sy eie nadeel moes opgetree het.

Die nadeel-vereiste hoef nie noodwendig vermoënsregtelik te wees nie. ’n

Voorbeeld hiervan is om in ’n ander kandidaat se plek eksamen te skryf

en sodoende ’n wanvoorstelling teenoor die eksaminator te maak

betreffende die identiteit van die kandidaat.

(c) Wederregtelikheid: Hieronder word verstaan ’n handeling wat in stryd is

met ’n regsnorm. Ofskoon wederregtelikheid as ’n objektiewe vereiste
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gestel word, kan daar omstandighede bestaan wat die wederregtelike

handeling regmatig maak en dan straf uitsluit, byvoorbeeld onmoontlikheid

of ’n noodtoestand (Van der Walt, Cronje en Smit 1985:29).

(d) Opset berus daarop dat X in die eerste plek moet weet dat sy voorstelling

die onwaarheid is (Snyman 2002:528). Snyman voer aan dat dit in baie

gevalle moeilik is om te bewys dat ’n valse voorstelling opsetlik gemaak is,

maar dat dolus eventualis voldoende is. Laasgenoemde kom daarop neer

dat dit voldoende is dat X die moontlikheid voorsien dat sy verklaring

moontlik vals is, maar nietemin voortgaan en nogtans die verklaring maak.

Snyman (2002:528) wys daarop dat daar ’n verskil is tussen ’n opset om te mislei

en ’n opset om te bedrieg. Eersgenoemde beteken die opset om iemand te laat

glo dat iets wat in werklikheid vals is, die waarheid is. Laasgenoemde beteken

die opset om iemand te oorreed om as gevolg van die wanvoorstelling tot sy

nadeel te handel.

1.4.6 Motivering

Motivering kan gedefinieer word as ’n algemene term vir ’n klas faktore wat

gedrag bepaal of reguleer. Die term dui op die feit dat gedrag medebepaal word

deur die organisme self, dit wil sê deur (hipotetiese) energiebronne binne die

organisme, soos motiewe, behoeftes, drange of doelstellings (Plug, Meyer, Louw

en Gouws  1988:226).
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Motivering word dus onderskei van ander determinante van gedrag soos die

organisme se vermoëns en eienskappe. Verder is dit belangrik om te besef dat

hierdie komplekse bepaler van gedrag nie staties is nie, maar dinamies en

veranderlik. Dit is nuttig om aan baie gevalle van motivering te dink as ’n reeks

stadia waardeur ons gedurig gaan, byvoorbeeld die stimulus bring ’n toestand

van verhoogde aktivering teweeg. Gelyktydig word daar op psigiese vlak ’n doel

gestel. Die aktivering en die doelstelling saam lei tot gedrag van die een of

ander aard. Indien ’n doel bereik word, is die dryfveer bevredig en die

motiveringsiklus voltooi en ’n toestand van rus tree in totdat ’n nuwe stimulus

ontstaan (Louw 1990:473-474).

Volgens Fattah (1997:256) moet daar in die kriminologie gepoog word om weg te

beweeg van die veroorsakingsfaktore deur eerder die motiveringsfaktore vir

misdaad te ondersoek. Hier word dus gesoek na die motiveringsfaktore wat die

oortreder laat besluit het om die misdaad te pleeg. Die strewe moet dus wees om

’n motiveringsteorie te vind, eerder as die obsessie wat kriminoloë het om die

oorsake van misdaad te probeer vasstel, volgens Fattah.

Matthew McKee, ’n bedrogvoorkomingskonsultant van die Control Risks Group,

stel dit in ’n artikel dat as die bestuur van ’n organisasie bedrog wil bekamp, hulle

allereers moet vasstel hoekom mense dit doen (Sunday Times 2002: Careers).

Hieruit kan afgelei word dat McKee verwys na die motiveringsfaktore vir die

pleeg van bedrog in die werkplek deur die oortreder.
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Felson (2002:95-96) voer aan dat hoewel baie witboordjie-oortreders deur

motiewe soos mag, seks, vriendskap, goedkeuring, wraak en vermyding van

vergelding gedryf word, dieselfde elemente op rowers of vandale van toepassing

kan wees. Gewelddadige oortreders streef ook geld, mag, seks en weerwraak

na. Die fokus moet dus op die individue wees wat die oortreding begaan.

Paternoster en Simpson (in Felson 1993:96) sê dat selfs as korporatiewe belang

die dryfveer vir witboordjie-oortredings is, die individu self die motivering moet hê

om te oortree.

Dit is juis die taak van die kriminoloog om hierdie individugerigte optredes

waarna Felson verwys, te analiseer en te verklaar. Binne die konteks van ‘n

teoretiese raamwerk (in hierdie geval die misdaadgebeurtenismodel) kan hierdie

dinamika van misdadige gedrag aangespreek word.

Fattah (1997:255) glo verder dat misdadige gedrag dinamies is en daarom nie

volgens ’n statiese oorsaaklikheidsteorie verklaar kan word nie, hetsy so ’n teorie

op persoonlike eienskappe van oortreders fokus of op hul maatskaplike familie-

agtergrond.

Hierdie dinamika waarna Fattah verwys het, is wat navorser gedeeltelik laat

besin vir die aanwending van die misdaadgebeurtenismodel as raamwerk  as

basis vir hierdie ondersoek na die motiveringsfaktore vir die pleging vir bedrog.

Aangesien misdadige optredes dikwels spesifiek is wat konteks of teiken betref,

moet die verklaring hiervoor gesoek word aan die hand van ’n situasionele

benadering wat nie soseer op die oorsake van misdadige gedrag fokus nie as op
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die situasionele faktore soos fasiliterende, presiterende, sneller- en katalistiese

faktore. Dit is die doel van die studie om meer lig op hierdie motiveringsfaktore te

werp.

1.4.7 Klagstaat

Sodra enige oortreding begaan is en ’n klagte by ’n polisiekantoor ingedien word,

teken die polisie ’n volledige verklaring oor die klagte aan op ’n vorm wat bekend

staan as die klagstaat (eie vertaling).

Wanneer besluit word om wel teen iemand op te tree, is dit belangrik dat die

verdagte presies ingelig word oor die aard van die misdaad waarvan hy aangekla

gaan word. Hierdie inligting word deur ’n dokument aan hom bekend gemaak.

Genoemde dokument staan bekend as ’n “akte van beskuldiging” wanneer

vervolging in ’n hoër hof plaasvind, en as ’n “klagstaat” wanneer vervolging in ’n

laer hof geskied.

Streng vereistes geld vir die korrekte wyse waarop ’n akte van beskuldiging en ’n

klagstaat opgestel word. Die goue reël is dat hierdie dokumente die beskuldigde

in duidelike en onmiskenbare taal moet inlig omtrent die klag waarteen hy hom

moet verdedig.

Die klagstaat vervul ’n drieledige funksie, naamlik om:

• die beskuldigde in te lig oor die aard van die aanklag teen hom of haar;
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• die hof dienooreenkomstig in te lig; en

• die bewerings wat die staat moet bewys ten einde ’n skuldigbevinding te

verkry, duidelik uiteen te sit.

Wat die inhoud van die klagstaat betref, moet minstens die volgende inligting

daarin vervat wees:

• Die beskuldigde se voorname en van.

• Woonadres.

• Beroep en status.

• Die benaming van die misdryf.

• Tyd wanneer die misdaad gepleeg is.

• Plek waar die misdaad gepleeg is.

• ’n Saaklike vermelding van besonderhede van die misdaad, insluitende

besonderhede (as daar is) van die persoon teen wie en die goedere (as

daar is) ten opsigte waarvan die misdaad na bewering gepleeg is (Cilliers

1986:85).

1.4.8 Voorvonnisverslag

Die studie van gesaghebbende literatuur op die gebied van proefdienste toon dat

skrywers soos Carter en Wilkins  (1970:69), King (1969:189), Dressler

(1959:104), Callison (1983:105), Shelden (1982:386), Robin (1980:194) en
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Killinger en Cromwell (1978:126), soos aangehaal deur Neser en Cilliers (1991),

dit eens is dat dit die primêre doel van die voorvonnisverslag is om as leidraad of

gids vir die hof te dien by besluitneming oor gepaste optrede teen die oortreder

wat tot laasgenoemde se suksesvolle rehabilitasie kan lei. Die inhoud van die

verslag is hoofsaaklik daarop gerig om aan die hof ’n geheelbeeld van die

oortreder en sy probleemsituasie by wyse van ‘n objektiewe en geordende

verslag te verskaf sodat dit die omstandighede wat die betrokke saak omring,

kan bestudeer en oorweeg en op die mees gewenste optrede onder die

spesifieke omstandighede  kan besluit (Neser en Cilliers 1991:110-111).

Enige verslag wat deur die een of ander deskundige opgestel is, is bedoel om die

hof behulpsaam te wees om die een of ander toepaslike vonnis op te lê. Hoewel

daar dikwels na hierdie verslae verwys word as probasieverslae of

proefbeampteverslae wat deur proefbeamptes opgestel word wat in diens van

die staat is, is ander verslae ook aanvaarbaar. Dit sluit in verslae wat saamgestel

is deur maatskaplike werkers, kriminoloë, psigiaters en kliniese sielkundiges.

Hierdie verslae bevat bondige inligting oor die oortreder se kinderjare,

skoolopleiding, skolastiese vordering, ensovoorts (Terblanche 1999:111-112).

1.4.9 Misdaadgebeurtenis

Die term “gebeurtenis” wat ten grondslag lê aan die misdaadgebeurtenis-model,

word deur die outeurs van The criminal event as volg beskryf.
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“The term event also conveys an episodic quality. Criminal events, like all forms

of social events, have a beginning and an end. The participants in the event may

have had a prior association or, in the case of a homicide, for instance, some

form of conflict may have predated the event (Luckenbill 1977), but the criminal

event also has its own dimensions, which are both related to and distinct from

what went on before it. In a similar way, we can speak of the aftermath of

criminal events, in which other social processes are set in motion. Much of the

daily business of the criminal justice system is relevant in this respect” (Sacco en

Kennedy 2002:8).

Die begrip “misdaadgebeurtenis” word deur Sacco en Kennedy (1994:137) as

volg omskryf:

“Die misdaadgebeure of -proses behels die voorlopers, insluitende die opset en

situasionele faktore, wat mense in tyd en ruimte bymekaar uitbring, die

gebeurtenis self, die interaksie tussen die deelnemers en die wyse waarop dit die

resultaat van die gebeure beïnvloed, die gevolge van die gebeure, insluitende die

rapportering aan die polisie en hul reaksie, die leed wat die slagoffer aangedoen

is, asook die langtermyngevolge van die gebeure met betrekking tot die

openbare reaksie daarop en die wysiging van wette.”
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1.4 Hoofstukindeling

Hoofstuk 1: Oriëntering van die studie Hierdie studie wentel om die

ondersoek na die motiveringsfaktore vir die pleeg van bedrog. Die doel van

hierdie hoofstuk is om die leser ten opsigte van die studie te oriënteer en

waarvolgens aandag gegee word aan die aktualiteit van bedrog, die doel van die

studie, omskrywing van kernbegrippe, metodologiese oorsig en hoofstukindeling.

Hoofstuk 2: Die pleger van bedrog Soos die titel aandui, fokus die hoofstuk op

die literatuuraspekte rakende die studie, naamlik die motiverings vir die pleeg

van bedrog. Hier word gekyk na navorsing wat veral plaaslik oor bedrog gedoen

is, die profiel van die bedrieër en die belangrikheid van die eienskappe van so ’n

persoon.

Hoofstuk 3: Teoretiese raamwerk Hier val die klem grotendeels op die

teoretiese raamwerk wat die basiese riglyn vir die studie aandui en waarvolgens

bevindings ontleed word. Die misdaadgebeurtenis-model van Sacco en Kennedy

word in hierdie hoofstuk bespreek.

Hoofstuk 4: Metodologiese werkswyse van die studie Hier volg ‘n volledige

uiteensetting van die metodologiese verloop van die studie. Dit behels die

navorsingsontwerp, studie-afbakening, data-insameling en -verwerking asook

geldigheidsaspekte van die navorsing.
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Hoofstuk 5: Data-insameling Die bevindings van die dokumentêre studie sowel

as die onderhoudvoering met kundiges word binne die konteks van die

misdaadgebeurtenis-model bespreek.

 Hoofstuk 6: Data-interpretasie en teoretiese verklaring vir bedrog In hierdie

hoofstuk word die motiveringsfaktore ontleed en bestaande teoretiese verklarings

vir bedrog bespreek. ’n Ander invalshoek, naamlik stremming, word betrek.

 Hoofstuk 7: Samevatting en gevolgtrekking van die studie Die bevindings

wat vanuit die navorsing verkry word, stel die navorser in staat om tot ’n logiese

gevolgtrekking en slotsom te kom. Aanbevelings met betrekking tot toekomstige

navorsing word ook hier gemaak.

1.6    Samevatting en gevolgtrekking

Die doelstelling van hoofstuk 1 was om ’n oriëntering van hierdie studie te

verskaf, naamlik ’n uiteensetting van die ondersoek na die motiveringsfaktore vir

die pleeg van bedrog. Daar is kennis geneem van die belangrikheid, wat deur

Fattah beklemtoon is, om die motiveringsfaktore in plaas van die

veroorsakingsfaktore van bedrog te bepaal. As gevolg van die planmatigheid
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waarmee bedrog as misdaad gepleeg word, is van die veelvuldige faktore wat lig

werp op die motiveringsfaktore, in oënskou geneem.

Die studie het ook mediaberigte in Suid-Afrika oor bedrogoortredings en die

finansiële implikasies wat bedrog vir die Suid-Afrikaanse ekonomie het, ingesluit.

Dit is gerugsteun deur Suid-Afrikaanse statistiese gegewens sowel as ’n vlugtige

verwysing na die situasie in Brittanje.

Die doel van die studie berus op twee aanleidende vrae wat gestel is, naamlik

om die motiewe vir bedrog vas te stel en om ’n gepaste teoretiese verklaring vir

die misdaadverskynsel te bied. Die metodologiese uiteensetting is verduidelik.

Dit is opgevolg deur ’n volledige begripsomskrywing wat kernbegrippe ingesluit

het soos witboordjiemisdaad, geldverduistering, vervalsing, bedrog, motivering

en voorvonnisverslag.

Nadat ’n oorsigtelike beeld van die studie in hierdie hoofstuk gegee is, skenk die

navorser in die volgende hoofstuk aandag aan literatuurgegewens wat lig werp

op die oortreder van bedrog.


