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 HOOFSTUK 5

     DATA-INSAMELING

5.1  INLEIDING

Hoofstuk 5 het ten doel om die inligting wat tydens die twee fases van data-

insameling verkry is, aan te bied. Fase 1 is die dokumentêre studie wat

hoofsaaklik om twee dokumente wentel: die klagstaat, wat inligting oor die

misdaad (bedrog) bevat, en die voorvonnisverslag, wat inligting verskaf om meer

lig te werp op die motivering vir bedrog. Fase 2 behels die voer van onderhoude

met kundiges wat in hul beroep met bedrog te make kry.

Sacco en Kennedy (2002:11) se model van die misdaadgebeurtenis word in drie

sleutelkomponente uitgebeeld, naamlik voorlopers van die misdaadgebeurtenis,

die misdaadhandeling en die nadraai van die misdaad. Binne die konteks van die

voorlopers word pertinent aandag gegee aan die oortreder se motivering, die

misdaadgeleentheid en die slagoffer se verhouding en kwesbaarheid met

betrekking tot die oortreder. Met die insameling van data is juis op hierdie eerste

komponent van Sacco en Kennedy se model gekonsentreer vanweë die

toepaslikheid daarvan vir die onderhawige studie.
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5.2  DATA-INSAMELING – FASE 1: Bevindings van die dokumentêre studie.

Voordat na die aard van die ingesamelde data gekyk word, is dit belangrik om

daarvan kennis te neem dat die navorser nie die ontleding van die onafhanklike

voorvonnisverslae benader het met enige vooropgestelde idees met betrekking

tot die verskeie temas, kategorieë en subkategorieë nie.

In hierdie navorsing word hoofsaaklik gewerk met retrospektiewe dokumente

soos die klagstaat en die voorvonnisverslag. Met ”retrospektief” word verwys na

dokumente wat geproduseer is nadat die strafbare oortreding gepleeg en die

oortreder gevonnis is.

Die formaat van die data sluit in inligting wat verkry is vanuit die oortreder se

klagstate, voorvonnisverslae, bandopnames en hofaantekeninge. Die inligting

wat vanuit hierdie bronne afkomstig is, is noukeurig geëvalueer aan die hand van

die misdaadgebeurtenis-model en meer spesifiek die relevante veranderlikes

waarop hierdie model gebaseer is. Meer spesifieke inligting oor die gevalle sal in

die hieropvolgende afdeling weergegee word.

5.2.1  Biografiese besonderhede van respondente

Altesame vyftien respondente se voorvonnisverslae is ondersoek. Hierby

ingesluit is persoonlike inligting oor die oortreders wat verkry is uit sake wat

tydens appèlverhore aangehoor en saamgevat is deur Juta in die Index and

Annotations to the South African Criminal Law Reports. Ná ‘n volledige
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ondersoek hiervan is slegs tien sake ontleed. Die vyf gevalle is verwerp bloot as

gevolg van ontbrekende inligting wat nie opgespoor kon word nie.

Reeds vroeg in hierdie ondersoek het daar ‘n patroon na vore gekom. Dit is

naamlik dat bepaalde faktore wat beduidend ten opsigte van die motivering vir

bedrog is, herhaaldelik voorkom. Geen verdere nuwe inligting het aan die lig

gekom nie, wat dui op ‘n versadigingspunt.  Die versadigingspunt blyk ‘n baie

nuttige instrument te wees aangesien dit die stadium bepaal waartoe ‘n

ontledingsproses moet gaan. Dit beteken dat ontledings, vergelykings,

ensovoorts, sal voortgaan totdat al die beskikbare inligting verkry is (Sarantakos

1998:204).

Die inhoud van al die gevalle wat geselekteer is uit die voorvonnisverslae en Juta

se bronne, is nie op dieselfde wyse deur die oorspronklike proefbeampte of

maatskaplike werker uiteengesit nie. Dit voldoen egter aan die basiese vereistes

vir evaluering volgens die misdaadgebeurtenis-model. Die rede hiervoor is dat

die skryfstyl en interpretasie van die onderskeie beamptes sowel as die

kompleksiteit van elke oortreding verskil.  Dit beteken dat hierdie tien gevalle

genoegsame inligting bevat om aan die doelstellings van hierdie studie te

voldoen.
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Tabel 5.1: Biografiese besonderhede

Respondente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geslag M V V M M M M V V V

Ouderdom ten tyde van die

misdaad

29 36 43 39 51 40 56 28 31 36

Taal A A A E E E A A A A

Getroud/Ongetroud/Saamwoon/

Geskei

O G G O G O G O G O

Uit die biografiese besonderhede is dit duidelik dat bedrog ‘n misdaad is wat deur

meer volwasse persone gepleeg word, soos ook in die literatuur bevind is. Die

jongste persoon in hierdie groep is 28 jaar oud, wat daarop dui dat bedrog ‘n

lonende misdaad is en nie ‘n impulsiewe handeling nie. Die pleeg van bedrog

deur albei geslagte word ook waargeneem.

Hierdie inligting wat  navorser uit die ondersoek verkry het, stem ooreen met die

inligting soos aangedui is in afdeling 2.2.2.1 en 2.2.2.2 wat die ouderdom en

geslag betref.

Nog inligting wat vanuit die dokumentêre verkry is, word as volg uiteengesit:

5.2.2  Klagstaat

Die klagstaat is ‘n bron wat dikwels omvattende besonderhede van die

omstandighede rondom die oortreding, die oortreder, en so meer bevat. Melding
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word hierin gemaak van die misdaad waarvan die oortreder aangekla is. Dit

bevat ook ‘n volledige verklaring wat deur die Suid-Afrikaanse Nasionale

Polisiediens ten tyde van die oortreding afgeneem is nadat ‘n klag by die polisie

ingedien is. Die navorser het hierdie inligting gestandaardiseer deur ‘n tabel

saam te stel wat die misdaadbesonderhede wat vanuit die klagstate sowel as

voorvonnisverslae verkry is, reflekteer. Wat die misdaad betref, toon die tabel die

bedrag wat by die bedrog betrokke was en die tydsverloop waaroor die bedrog

gepleeg is. Met verwysing na die oortreder word aangedui of die persoon ‘n

eerste oortreder was of nie en of die bedrog binne of buite sy/haar

beroepskonteks gepleeg is. Die straf wat by skuldigbevinding opgelê is, word ook

gegee soos aangedui word in tabel 5.2.

TABEL 5.2 : Misdaadbesonderhede

Respon-

dente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bedrag

betrokke

450,000

600,000

250,000

300,000

1,000,000

2,000,000

4
7

,1
0

4

6
7

,7
4

1

8,500,000

100,000

Klagstaat

informasie

3x

bedrog

klagte

Bedrog

Firma

tjeks

Bedrog Tjek

bedrog

Bedrog

Trust

Fonds

48x

bedrog

polisse

4x

Bedrog

Bedrog

Firma

Fondse

Bedrog Bedrog

Tydperk

van

oortreding

3

mnde.

8

jaar

4

jaar

1

week

3

jaar

6

mnde.

17

mnde.

5

mnde.

1

week

2

jaar

1ste / 2de

Oortreding

1ste 1ste 1ste 1ste 1ste 1ste 1ste 1ste 2de 2de
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Binne /

buite

werkopset

Buite Binne Binne Buite Binne Binne Binne Binne Binne Binne

Strafopleg. (te

bevest

ig)

(te

bevest

ig)

5 jaar

tronk/

opgesk

5 jaar

(te

bevest

ig)

8 jaar

tronk/

5 jaar

tronk/

5 jaar

tronk/

276(1)i

3 jaar

tronk/

276(1)i

4 jaar

tronk/

276(1)i

4 jaar

tronk/

276(1)I

2 jaar

opgesk

1 jaar

Die relatief groot bedrae wat by die pleeg van bedrog betrokke is, is opvallend.

Die meerderheid van die oortreders is eerste oortreders en die tydperk van die

oortreding wissel van ’n week tot agt jaar. Die misdaad is oor ‘n tydperk gepleeg

wat dui op opset en planmatigheid. Die eerste oortreding wys eerder dat dit die

eerste keer is dat die oortreder betrap is. Gevangenisstraf is relatief lig en die

getal jare gevangenisstraf opgelê, blyk taamlik konsekwent te wees.

5.2.3  Voorvonnisverslag

Die voorvonnisverslag is die voorsittende beampte van hulp tydens

vonnisoplegging. Dit help om ‘n geheelbeeld van die oortreder en sy persoonlike

omstandighede te skets wat daartoe lei dat ‘n meer gepaste vonnis aan die

oortreder opgelê kan word. Die inligting wat vanuit die voorvonnisverslag verkry
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is, is meer volledig wat betref die persoonlike omstandighede van die oortreder

en dit wat tot die voorval aanleiding gegee het. Hierdie inligting word in afdeling

5.3 uiteengesit en volgens die misdaadgebeurtenis-model verduidelik.

5.3  MISDAADGEBEURTENIS-MODEL: VOORLOPERS

5.3.1 Predisponerende faktore

Predisponerende faktore is al daardie aspekte wat gedrag negatief kon beïnvloed

het en buite die oortreder se beheer is, soos genetiese samestelling,

intelligensie, temperament, gesondheidstoestand en ervarings gedurende die

vroeë kinderjare. Dit behels toestande of omstandighede wat permanent of

onomkeerbaar is.

5.3.1.1 Genetiese/biologiese faktore

Van al die gevalle wat ondersoek is, het geeneen van die oortreders genetiese of

biologiese afwykings tydens hul vroeë ontwikkelingstadia as mens vertoon nie.

Dit strook met navorsingsbevindings wat uiteengesit word in die profiel van die

bedrieër (sien afdeling 2.2.3.3).
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5.3.1.2 Gesondheidsfaktore

Gevalle 2, 3 en 6 het gesondheidsprobleme voor sowel as ná hul oortredings

ondervind. Geval 2 ly aan hoë bloeddruk en ervaar hartkloppings. Geval 3 ly aan

aromatiese artritis en ervaar steeds intense gewrigspyn. Die oortreder was aan

kortisoon verslaaf, ly voorts aan hipertensie en osteoporose en is van ‘n rystoel

afhanklik. Geval 6 ly aan bipolêre gemoedsversteuring en is van psigiatriese

behandeling afhanklik. Daar kon geen bewys gevind word dat enige van die

gevalle wat gesondheidsprobleme ervaar het, ‘n bydraende rol tot die pleeg van

bedrog gespeel het nie.

Tydens die onderhoude met kundiges is ‘n voorbeeld genoem van hoe ‘n

siektetoestand in die familie daartoe kan lei dat ‘n persoon bedrog pleeg om die

familielid se mediese onkostes te betaal.

5.3.1.3 Persoonlikheidseienskappe

Die oortreder se persoonlikheidseienskappe, byvoorbeeld ekstroversie of

introversie, ‘n swak selfbeeld, openbaring van aggressie en die neiging om te

manipuleer, vorm deel van die predisponerende faktore. Geval 2 het ‘n behoefte

aan liefde en aanvaarding gehad en was daarom geneig om materiële dinge aan

ander uit te deel. Geval 4 het met gevoelens van onbevoegdheid geworstel

vanweë die probleem wat hy met disleksie ervaar het. Geval 6 het ook met ‘n

baie swak selfbeeld gefunksioneer weens bipolêre versteuring wat chemies
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behandel word. Die oortreder het ook dikwels selfmoordneigings voor en ná die

oortreding geopenbaar, wat weer ‘n negatiewe uitwerking op sy persoonlikheid

het. Geval 9 het ‘n swak selfbeeld en is iemand wat maklik geïntimideer en

beïnvloed kan word en nie druk kan verwerk nie. Geval 9 het die misdaad

gepleeg as gevolg van intimidasie deur haar voormalige eggenoot sowel druk

wat hy op haar uitgeoefen het om die oortreding te begaan.

Die swak selfbeeld eienskappe wat sommige van die gevalle mee worstel strook

met ander navorsingsbevindings by bedrogoortreders (sien afdeling 2.4.2.1).

5.3.1.4 Sielkundige eienskappe

Sielkundige eienskappe speel ook ‘n rol, byvoorbeeld impulsbeheer, vlak van

frustrasie-toleransie, angs, depressie en skuldgevoelens.

Geval 3 het in die hof beweer dat sy by drie geleenthede as kind seksueel

gemolesteer is, maar nooit enige berading ontvang het nie aangesien sy, vanweë

haar swak verhouding met haar moeder, dit nooit met haar kon bespreek nie. Die

proefbeampte wat die geval ondersoek het, het aangedui dat die oortreder die

ondersoek emosioneel en traumaties beleef het, aangesien dit wonde uit haar

verlede blootgelê het en sy genoodsaak was om sekere aspekte daarvan te deel.

Die oortreder beleef ook intense skuldgevoelens oor haar verhouding met haar

twee volwasse seuns uit haar eerste huwelik. Haar skuldgevoelens spruit daaruit

dat sy voel dat sy hulle ‘n moederfiguur ontneem het deur toesig en beheer oor

hulle aan haar gewese eggenoot toe te staan. Die beskuldigde se eggenoot is
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van mening dat sy te intens, oorsensitief, ongeduldig en kleingevoelig is. Sy

beleef ook gemoedswisselinge.

Geval 4 se moeder het in ‘n onderhoud met die proefbeampte bevestig dat die

oortreder emosioneel versteurd is vanweë die gebroke huis waarin hy

grootgeword het. Hy het gereeld fisieke sowel as verbale rusies tussen sy ouers

waargeneem en in ‘n later stadium teen sy vader begin rebelleer. Die familie is

verder deur die proefbeampte beskryf as ‘n hoogs disfunksionele huisgesin waar

“maladaptive coping strategies” aanwesig was, veral in die geval van die

oortreder wat dit as oorlewingstegniek gebruik het.

Die navorser het geval 5 se verhoor bygewoon waartydens ‘n psigiater in die hof

getuig het dat die oortreder ‘n volslae alkoholis is en aan ‘n kalmeermiddel,

Oxazepan, verslaaf is. Die oortreder het later ook aan amnesie begin ly, ‘n

toestand wat gekenmerk word deur ‘n skielike onvermoë om belangrike

persoonlike inligting te onthou (Louw 1992:162).

Geval 9 is deur haar voormalige man mishandel en misbruik en deur sy optrede

en gedrag is haar selfbeeld stelselmatig afgetakel. Dit is onder die hof se aandag

gebring dat sy ‘n behoefte aan terapie vir haar sielkundige probleme het.

Laastens moet in gedagte gehou word dat ‘n faktor soos ’n swak selfbeeld (soos

by geval 9), nie genoegsame rede is om bedrog te pleeg nie. Dit behoort eerder

in die persoon se konteks as maar een van verskeie faktore beskou te word wat

bydra tot die groter aantal faktore wat deur die misdaadgebeurtenis omvat word.
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Alleenlik hierdeur word ‘n geheelbeeld van die oortreder verkry. Die

misdaadgebeurtenis-model laat dus genoeg ruimte om die inhoud in te kleur.

Besonderhede in afdeling 2.3 en 2.4.2.1 stem ooreen met bogenoemde

bevindings van alkoholisme, swak selfbeeld en relatiewe deprivasie.

5.3.2  Kwesbare faktore

Kwesbare faktore identifiseer daardie gebreke in die oortreder se geaardheid wat

tot die oortreding aanleiding kan gee. Alhoewel baie van die veranderlikes soos

saggeaardheid, beïnvloedbaarheid, vrygewigheid en emosionaliteit onder die

afdeling persoonlikheidseienskappe kan ressorteer, is dit belangrik om dit

daarvan te onderskei. Die rede vir hierdie onderskeid is dat kwesbare faktore

aspekte is wat meer lig werp op die profiel van die oortreder wat moontlik direk of

indirek tot die oortreding aanleiding gegee het.

In die proefbeampteverslag van geval 1 is die opmerking gemaak dat die

oortreder se misdryf nie aan die hand van sy profiel verduidelik kon word nie,

maar “dat hy hom verkeerdelik deur vriende laat beïnvloed het”. In sy

voorvonnisverslag is bekend gemaak dat die oortreder deur ‘n vriend genader is

om behulpsaam te wees met die pleeg van die misdryf. Hieruit kan dus die

afleiding gemaak word dat die oortreder beïnvloedbaar is.
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Geval 2 is as vrygewig deur ‘n kriminoloog beskryf as gevolg van die oortreder se

“gedepriveerde kinderjare wat by haar die drang laat ontstaan het om oor te

kompenseer en oordadig vir haar kinders te gee”.

Met verwysing na beïnvloedbaarheid sowel as vrygewigheid is uit ‘n verslag wat

deur ‘n hoof- maatskaplike werker saamgestel het, afgelei dat geval 3 se

oortreding voortspruit uit die verwronge beeld van verhoudinge in haar

kinderjare. Die oortreder het “vriendskappe slegs gebou om aanvaarding te vind

deur gunste en gawes”.

Alhoewel die hof bevind het dat hoewel geval 9 nie ‘n onwillige deelnemer aan

die oortreding was nie, haar misdryf gepleeg is omdat sy deur haar man gedwing

is om bedrog te pleeg. “Ek het die bedrog gepleeg uit swakheid en om die liefde

en welwillendheid van my gewese man X, te behou.”

Gevalle 2, 3 en 9 se optredes stem ooreen met navorsingsbevindings. Hulle

neutraliseer hul gedrag aan die hand van emosionele faktore.

5.3.3   Presipiterende faktore

Presipiterende faktore is faktore wat die oortreder aangemoedig of gemotiveer

het om die spesifieke misdaad te pleeg. Motief of motivering verwys na ‘n

innerlike toestand wat voortspruit uit ‘n behoefte of begeerte. Dit rig die gedrag

op ‘n sekere doel, naamlik die vervulling van die behoefte wat gewek is. Motiewe

kan in drie basiese behoeftes verdeel word, naamlik:

• primêre behoeftes, byvoorbeeld sielkundige behoeftes;
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•  sekondêre behoeftes, wat grootliks deur die leerproses beïnvloed word

soos affeksie, sekuriteit en aggressie; en

• komplekse of aangeleerde behoeftes wat vanuit die sosiale konteks

verkry word, byvoorbeeld sosiale goedkeuring, erkenning, rykdom, mag

en status (Van der Hoven 2001:78).

Vanuit die voorvonnisverslag oor geval 1 het aggressie (sekondêre behoefte)

duidelik na vore getree deurdat die oortreder telkemale aggressief teenoor ander

opgetree het. Daar is ook tekens van gierigheid (komplekse behoeftes) by hierdie

oortreder aanwesig wat deur die proefbeampte gedurende die ondersoek

bespeur is. Die kriminoloog wat geval 2 se oortreding ontleed het, het die

oortreder in die voorvonnisverslag beskryf as ‘n emosioneel en materieel

gedepriveerde persoon wat ook ‘n behoefte aan liefde en aandag het (sekondêre

behoeftes). Die oortreder het voorts ‘n behoefte aan statussimbole ontwikkel

soos om geskenke aan ander te kan gee en goeie klere vir haar kinders te kan

koop (kompleks of aangeleerde behoeftes).

Geval 3 toon ‘n behoefte aan affeksie en stimulasie. Die proefbeampte het

aangevoer dat “sy voorts afhanklik van die goedkeuring en aanvaarding van

ander is en wil nie verkeerd verstaan word nie” en verder “die beskuldigde het ‘n

intense behoefte openbaar om aanvaar te word en geliefd te wees by wie sy

betrokke is en sal haar standpunte met intensie verdedig in ‘n poging om korrek

begryp te word” (sekondêre behoeftes). Geval 4 het bedrog gepleeg as gevolg

van ’n wrok wat hy teenoor ander gekoester het omdat sy sakeplanne misluk het
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(komplekse of aangeleerde motiewe). Die motiewe by geval 5 sluit in  primêre

motiewe (verslaaf aan afhanklikheidsvormende middels) sowel as komplekse

motiewe (rykdom en uiteenlopende emosies). By geval 6 was daar duidelike

bewyse van ’n buitensporige lewenstyl teenwoordig gewees (komplekse

motiewe) sowel as ‘n psigiatriese toestand. Finansiële druk blyk die grootste

faktor by geval 7 te wees (sekondêre behoefte). Geval 8 openbaar ‘n kombinasie

van finansiële druk en sosiale goedkeuring (sekondêre en komplekse motiewe).

Die motiveringsfaktore by geval 9 spruit voort vanuit ‘n kombinasie van dwang en

onderdanigheid sowel as liefde en welwillendheid teenoor haar gewese eggenoot

(sekondêre en komplekse motiewe). Geval 10 het ‘n drankprobleem gehad en

wou sy dobbelgewoonte probeer subsidieer (komplekse of aangeleerde

behoeftes). Die oortreder se situasie het hom in ‘n finansiële verknorsing laat

beland (sekondêre motiewe – sekuriteit).

5.3.4 Fasiliterende faktore    

Daar is by die pleeg van misdaad ook bepaalde fasiliterende faktore aanwesig,

met ander woorde, faktore wat die pleeg van die misdaad vergemaklik het. ‘n

Belangrike faktor wat dikwels in bedrog ‘n rol speel – en in die onderskeie gevalle

na vore getree het – is die werkomgewing.

Alhoewel geval 1 nie die oortreding binne werksverband begaan het nie, wil dit

voorkom asof die persoon die nodige kennis gehad het om die bedrog te pleeg.

Dit is waarom sy vriend met hom in Kaapstad in verbinding getree het om hom in
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Gauteng te gaan bystaan met die pleeg van die bedrog. Die oortreder het

basiese kennis van die finansiële veld gehad, aangesien hy in 1995 ‘n junior

bestuurskursus in finansies en ‘n kredietbestuurskursus (intermediêr) voltooi het.

Hy het ook ondervinding van verskillende rekenaarprogramme en die gebruik

daarvan opgedoen. Daarby het hy amper sewe jaar lank as klerk by die

Belastinggaarder gewerk sowel as  kredietkontroleur by Unibank.

Geval 2 het ongeveer drie jaar lank as klerk by die voormalige Trustbank gewerk

en later ‘n vertrouensposisie by ‘n firma beklee waar sy die boekhouding behartig

het. Dit is ook by laasgenoemde firma waar die oortreder die misdryf begaan het.

‘n Ander belangrike fasiliterende faktor was dat die verkoopspersoneel sowel as

direkteure by haar werkplek haar soms versoek het om fiktiewe inskrywings te

maak. Dit het ‘n werkomgewing van oneerlikheid geskep. Binne hierdie konteks

het dit nie so verkeerd voorgekom dat sy haarself ook bevoordeel het nie. ‘n

Verdere fasiliterende faktor was dat die oortreder en ‘n klerk lang tye gedurende

die dag alleen op kantoor was. Dit was vir die oortreder gevolglik maklik om die

misdaad te pleeg. Voorts het die oortreder teen die tyd dat sy die diefstal begin

pleeg het, geweet dat die boekhouding nie maandeliks behoorlik geoudit word

nie. Weens die beskuldigde se kennis en agtergrond was dit in werklikheid vir

haar maklik om bedrog te pleeg. Mettertyd het sy ook ‘n bepaalde vaardigheid

ontwikkel en was dit toenemend makliker om die misdaad te pleeg.

Net soos by geval 2 het daar ‘n atmosfeer van oneerlikheid in die werkplek van

geval 3 geheers. Die oortreder was geruime tyd verslaaf aan kortisoon wat
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oorspronklik deur haar geneesheer as behandeling voorgeskryf is. Deur middel

van haar werkgewer (apteek) het sy geredelik dosisaanvullings op aanvraag

bekom. Die apteker het haar by geleentheid versoek om bedrae wat verskuldig

was deur kliënte met hoë apteekrekenings, deur hul onderskeie mediese fondse

te verhaal. Die apteker het daarna ook betaling vir kosmetiese ware en ander

goedere soos sonbrille verhaal van mediese fondse. Die oortreder het hierdie

eise tuis verwerk en die ander vyf assistente ook genader om die eisvorms

namens die kliënte te onderteken. Daar het dus ‘n kultuur van oneerlikheid in die

werkplek geheers wat dit vir die oortreder makliker gemaak het om die situasie

uit te buit. Geval 4 se situasie is vergemaklik deurdat hy later by nagklubeienaars

in Kaapstad betrokke geraak het. Hy het gereeld alkohol en kokaïen gebruik wat

sy weerstand teen die pleeg van misdaad verswak het. Geval 5 het die nodige

kennis sowel as mag besit om die oortredings te begaan. Hy was ‘n prokureur

met sy eie regspraktyk en het volle toegang tot sy kliënte se trustgeld gehad.

Geval 6 het ook sy oortreding binne sy werkskonteks begaan. Hy het as

makelaar polisse uitgereik deur valslik te verklaar dat die persone bestaan, wat in

werklikheid nie die geval was nie. Dit het daartoe gelei dat hy van die

versekeringsmaatskappy kommissie ontvang het waarop hy nie geregtig was nie.

Sy kennis van die werksopset het dit vir hom vermaklik om die oortreding te

begaan. Geval 7 het sy beroep as makelaar misbruik vir eie gewin. Hy het die

vernuf gehad om die oortreding te begaan en die geld wat sy kliënte aan hom

toevertrou het, gesteel.
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Geval 8 het soos byna die meeste ander gevalle haar werksituasie misbruik om

bedrog te pleeg. Toe die misdryf gepleeg is, het die oortreder reeds sewe jaar by

die maatskappy gewerk en was sy verantwoordelik vir die ontvangs van alle

kredietkaartbetalings op klante se rekeninge, asook vir betalings deur

personeellede. Sy het ook alle kontant ontvang van verkope wat in die

verkopeafdeling plaasgevind het. Haar werksituasie het die geleentheid om

bedrog te pleeg, vergemaklik.

Geval 9 was ’n rekenaaroperateur by ‘n bank. Haar taak was om die oordrag van

geld in die rekenaar in te voer volgens krediet- en debietstrokies wat sy van die

bankklerke ontvang het. Sy het die nodige kennis en geleentheid gehad om R8,5

miljoen te steel. Die fasiliterende faktor by geval 10 is ook dié van geleentheid

om te bedrieg. Die oortreder, wat ‘n klerk by ‘n maatskappy was, se taak was

gedeeltelik om kliënte se bestellings te verwerk en daarna betaling te ontvang.

Die oortreder was in die ideale posisie om die oortreding te begaan.

5.3.5      Snellerfaktore

Die snellerfaktore (aanstigtingsfaktore) is, soos die naam aandui, al daardie

faktore wat die onmiddellike aanleiding tot die oortreding was.

Volgens die beskikbare bronne vir geval 1 is daar geen onmiddellik aanleidende

faktor nie. Uit die voorvonnisverslag vir die persoon is dit duidelik dat hy nie altyd

die mas finansieel kon opkom nie. Dit is egter belangrik om in gedagte te hou dat
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die oortreder nie ‘n eerste oortreder is nie. Vir geval 2 het die behoefte aan ‘n

groter inkomste ná die geboorte van haar eersteling ontstaan en met die

geboorte van die tweede baba toegeneem. Die oortreder het ‘n dringende

behoefte ervaar om aan haar kinders dit te bied wat sy in haar kinderjare ontbeer

het. Geval 3 het haar afhanklikheid van die goedkeuring van ander en haar swak

selfbeeld agter groot bravade weggesteek. Haar goedgunstigheid teenoor ander

om hul goedkeuring te wen het haar gemotiveer om die wet te oortree.

Geval 4 se dwelmverslawing en die feit dat sy sakeonderneming finansieel

misluk het, het daartoe aanleiding gegee dat hy ‘n familielid se tjekboek gesteel

en daarmee bedrog gepleeg het. Vanweë geval 5 se chroniese drankprobleem

en dwelmafhanklikheid is sy oordeelsvermoë in so ‘n mate aangetas dat hy

roekeloos begin optree het. Hierdie gedrag is versterk deur die aanskaffing van

luukse voertuie wat hy probeer subsidieer het. Omdat geval 6 hoog begin lewe

het, het dit later nodig geword om hierdie lewenstyl te handhaaf. Dit het

gepaardgegaan met sy swak selfbeeld en die geestestoestand waaraan hy gely

het. Dit blyk dat geval 7 se drankprobleem verder tot die finansiële agteruitgang

van die gesin gelei en ernstige finansiële druk op sy eggenote geplaas het. Geval

8 is genoodsaak om vir haar hele gesin se funksionering en versorging in te tree.

Dit sluit in haar moeder wat ‘n alkoholis was. Luidens die hofverslag kon sy nie

finansieel in al hierdie behoeftes, tesame met haar eie, voorsien nie. Geval 9 het

in die hof aangevoer dat sy deur haar man gedwing is om bedrog te pleeg sowel

as deur die volgende: “Ek het die bedrog gepleeg uit swakheid en om die liefde
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en welwillendheid van my gewese man.”  Geval 10 het finansiële probleme

ervaar wat gepaardgegaan het met ‘n drankprobleem sowel as dobbelary.

Afdeling 5.3 het ‘n groot aantal veranderlikes aan die lig gebring wat navorser by

wyse van die voorlopers tydens die ondersoek verkry het. Hierdie bevindings

korreleer met ander navorsingbevindings oor bedrog.  Dit behels veranderlikes

soos onbevoegdheid, swak selfbeeld, druk, drank en dwelmmisbruik, dwang,

gierigheid, behoefte aan statussimbole, wraak, buitensporige lewenstyl,

finansiële druk, dobbel, nodige kennis en agtergrond om bedrog te pleeg,

misbruik van vertrouensposisie, atmosfeer van oneerlikheid in die werkplek,

kultuur van oneerlikheid, mag, toegang tot sekere bronne en die geleentheid om

te oortree.

5.4  ONDERHOUDVOERING MET KUNDIGES – FASE 2: Bevindings van die
onderhoudvoering

5.4.1  Inleiding

Uit die dokumentêre studie in fase 1 het ‘n aantal uiteenlopende veranderlikes na

vore getree wat as redes deur die oortreders aangevoer is vir die pleeg van

bedrog. Van hierdie veranderlikes dien in fase 2 as basis vir die samestelling van

onderhoudsgids wat tydens die onderhoudvoeringsproses gebruik is. Die meeste

van die motiewe wat uit die voorvonnisverslae geblyk het, was kompleks van

aard. Van die komplekse motiewe wat na vore getree het, is die behoefte aan
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sekuriteit en liefde, sosiale goedkeuring, buitensporige lewenstyl, wraak en

gierigheid. Dit is hierdie faktore wat ook met die kundiges bespreek is.

Afdeling 5.3 (fase 2) handel oor die onderhoude met kundiges.

Die voer van onderhoude met kundiges maak deel uit van die meervoudige

benadering van die insameling van data. Dit word gedoen om eerstens die

bestaande inligting aan te vul sowel as om die geldigheid van die studie te

bevorder. Die onderhoude het plaasgevind nadat die dokumentêre studie

afgehandel is.

Die doel van die onderhoude is om die volgende te bereik:

• om gegewens wat uit die dokumentêre studie voorgespruit het, aan

hierdie kundiges voor te lê vir ‘n deskundige mening daaromtrent;

• om meer inligting oor die motief vir bedrog in te samel sodat ‘n

verklaring vir bedrog ontwikkel kan word; en

• om menings in te win wat kan bydra tot hoe die probleem (bedrog) uit

die weg geruim kan word en aanbevelings in hierdie verband te maak.

 Die navorser het al die bevindings wat met behulp van die dokumentêre studie

verkry is, met kundiges bespreek. Al die kundiges wat geraadpleeg is, is

werksaam in Kaapstad en verbonde aan verskillende instellings en maatskappye

soos in Tabel 5.3 uiteengesit word. Die tabel gee ook ‘n aanduiding van die

hoedanigheid van die respondent, die plek waar die onderhoud gevoer is en die

tydsduur van elke onderhoud.
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TABEL 5.3  : RESPONDENTE BESONDERHEDE

RESPONDENT HOEDANIGHEID INSTELLING PLEK TYDSDUURTE

Mnr Leon

Lucas

Senior

Superintendent

Handelsmisdaad

Kaapstad

Respondent

se kantoor

60 min

Mnr Roy

Gillespie

Bestuurder Deloitte Respondent

se werkplek

45 min

Me. Joey Koen Forensiese

Ondersoek

Beampte

BOE Bank Respondent

se werkplek

45 min

Mnr Jaques

Marnewicke

Hoof Forensiese

Ondersoeke

Sanlam

Hoofkantoor

Respondent

se kantoor

40 min

Dr Annelie

Rabie Rheeder

Besturende

Direkteur : Wes-

Kaap

Business

Against Crime

Respondent

se werkplek

40 min

Mnr  Willem du

Toit

Dept. Justisie

Kaapstad Hoof

Maatskaplike

Dienste

Respondent

se kantoor

35 min

Mnr Horton

Griffiths

Vennoot PriceWaterhouse

Coopers

Respondent

se werkplek

40 min

Mnr Jannie van

Vuuren

Senior

Staatsaanklaer

Kantoor vir

Ernstige

Ekonomiese

Misdrywe

Respondent

se kantoor

60 min



159

5.4.2   Onderhoudvoering

Die agtergrond en ervaring van die kundiges is uiteenlopend en derhalwe sal ‘n

breër perspektief op die studie verkry kan word. Hierdie respondente is

doelbewus geselekteer omdat die navorser glo dat elk van hulle ‘n waardevolle

bydrae tot hierdie studie kan maak. Die navorser het elke respondent se

agtergrond en ervaring voortdurend tydens die onderhoudsessies in gedagte

gehou. Hiervolgens is die ondersoek na die motiewe vir bedrog binne die

spesifieke konteks van daardie individu se verwysingsraamwerk geplaas en

gehanteer. Die duur van elke onderhoud het van 35 tot 60 minute gewissel.

 ‘n Gestandaardiseerde onderhoudsgids is in die onderhoudsessies gebruik om

konsekwentheid sowel as kontinuïteit te verseker. Aangesien al hierdie kundiges

tans in vertrouensposisies werksaam is, is geen persoonlike besonderhede van

hul kliënte of werknemers bekend gemaak nie. Derhalwe gaan die name van

hierdie kundiges nie direk gekoppel word aan die bevindings wat vanuit die

onderhoude voortspruit nie.

Soos in die inleiding van 5.4.1 aangedui is, is die onderhoude daarop gemik om

die gegewens wat uit die dokumentêre studie verkry is, aan hierdie kundiges

voor te lê vir ‘n deskundige mening daaroor. Die bevindings van die onderhoude

word ooreenkomstig die uiteensetting van die onderhoudsgids aangebied en

daarna word dit beskryf. Die besonderhede van die inligting is as volg:
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5.4.3  Afdeling A:  Profiel van die oortreder

5.4.3.1  Biografiese eienskappe

� Geslag

� Ouderdom

� Taal

� Huwelik

Onder die respondente heers daar algehele konsensus oor die geslag van die

oortreders, naamlik dat die meeste van hulle mans is. Dit is veral waarneembaar

waar die oortreder ’n senior pos op bestuursvlak beklee. In betrekkings met ’n

laer rang soos dié van ’n boekhouer of handewerker is daar meer vroue in die

arbeidsmark betrokke.

Al die respondente het aangedui dat die meeste oortreders in die ouderdomsklas

laat 20 tot laat 30 val. In sommige gevalle strek die klas tot 45. In enkele gevalle

is die oortreders ouer.

Dit is duidelik dat taal nie ‘n noemenswaardige rol speel nie en dat daar nie op

grond van taal onderskei kan word nie. Die huwelikstatus sowel as die

saamwoon-situasie blyk ook nie ‘n faktor te wees by oortreders nie. Dit wil egter

vir die navorser voorkom of daar ‘n neiging is dat meer oortreders getroud kan

wees. Een respondent het wel ‘n aantal geskeide oortreders teëgekom.
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Met verwysing na ras het twee gevalle genoem dat die voorkoms van swart

mense wat bedrog pleeg, hoofsaaklik in die openbare sektor van toepassing is.

Dit was veral ná 1990 opmerklik namate die swart bemagtiging in Suid-Afrika op

dreef gekom het. ’n Voorbeeld hiervan is die toekenning aan ’n maatskappy van

‘n staatstender vir die oprigting van laekostehuise.

5.4.4 Afdeling B:  Misdaadbesonderhede

• Tydperk van oortreding

•  Eerste of tweede oortreding

• Binne of buite werkopset

• Vonnis

Al die respondente is dit eens dat die oortreding oor ’n tydperk van oor ‘n paar

maande strek voordat die oortreder vasgetrek word. Dikwels is die werknemers

in ‘n maatskappy of instelling bewus van ongerymdhede, maar verkies hulle om

die situasie te ignoreer.Volgens ‘n respondent is die rede hiervoor dat van die

werknemers dikwels hieruit voordeel trek in die vorm van ‘n oorsese vakansie vir

hom en sy gesin. ‘n Ander voorbeeld wat ‘n respondent genoem het, is dat ‘n

werknemer besluit om die misdryf te openbaar wanneer hy of sy afgedank word.

Dit is maar enkele van die redes waarom die bedrog oor ‘n tydperk strek voordat

dit oopgevlek word. In die oorgrote meerderheid van die bedroggevalle is die

bedrieër ‘n eerste oortreder. Daar is wel in mindere mate diegene wat reeds
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vorige oortredings begaan het. Onder die kundiges bestaan daar geen twyfel dat

bedrog meestal binne die werkopset plaasvind nie. Dit word toegeskryf aan die

geleentheid om bedrog in die werkplek te pleeg.

Die terugvoering wat van die respondente verkry is aangaande die vonnis wat

aan bedrieërs opgelê is, is dat gevangenisstraf gewoonlik wissel van tussen drie

en agt jaar. Kragtens die Wet op Minimum Vonnisse kan ‘n vonnis van 15 jaar

gevangenisstraf opgelê word vir bedrog waarby meer as R500 000 betrokke is.

Ingevolge die pleitbedingingsooreenkoms kan ‘n vonnis van 15 jaar

gevangenisstraf vir die bedrog van R5 miljoen verminder word tot tussen 8 en 12

jaar. Die moontlikheid van ’n vonnis van gemeenskapsdiens sowel as ’n

opgeskorte vonnis en huisarres is ook dikwels van toepassing. Party van die

respondente het erken dat hulle min persoonlike ondervinding van

vonnisoplegging het. Een respondent, wat aan ‘n forensiese ouditfirma verbonde

is, het dit duidelik gestel dat maatskappye negatiewe blootstelling probeer vermy

en eerder vergoed wil word vir die skade wat gely is. Hulle is dus daarop ingestel

om ‘n sekwestrasiebevel teen die oortreder te kry. So ‘n bevel stel die hof in staat

om beslag te lê op die oortreder se bates. Hierdie mening is ook deur twee ander

respondente gehuldig. Hulle glo dat indien die oortreder direkte gevangenisstraf

opgelê word, daar gewoonlik geen terugbetaling plaasvind nie en die oortreder

se afhanklikes daaronder ly.
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5.4.5 Afdeling C:  Misdaadgebeurtenis

5.4.5.1 Predisponerende faktore

Sommige van die respondente het aangevoer dat daar wel persoonlikheids-

gebreke tydens die ondersoek van bedrog na vore gekom het. Aspekte soos ’n

swak selfbeeld en vrygewigheid is eienskappe wat al by sommige van die

oortreders geïdentifiseer is. Twee respondente het genoem dat hulle al

ondervind het dat sommige manlike oortreders ‘n behoefte aan mag, beheer en

aansien het. Volgens een respondent is arrogansie ‘n eienskap wat ‘n

prominente rol speel, terwyl ‘n ander een na die witboordjie-oortreders verwys

het as persone wat ‘n outokratiese bestuurstyl handhaaf. ‘n Goeie geaardheid en

’n oorredingsvermoë is eienskappe van die bedrieër wat ook na vore getree het

tydens die onderhoudsessies. Geen ander noemenswaardige afwykings soos

sielkundige faktore is by die bedrieërs bespeur nie.

Voorbeelde is egter genoem van die totale verbasing van kollegas nadat die

oortreder betrap is, maar dat al die gevaartekens reeds daar was indien hulle

mooi oor die saak sou nagedink het.

5.4.5.2 Kwesbare faktore

Geen duidelike kwesbare faktore rakende die gebreke met betrekking tot die

oortreder se geaardheid is deur enige van die korrespondente gemeld nie.
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Met inagneming van die respondente se agtergrond het slegs een persoon

daarna verwys dat ‘n werknemer wat wel maklik beïnvloedbaar is, deur

byvoorbeeld ‘n sindikaat genader word om hulle van hulp te wees.

5.4.5.3 Presipiterende faktore

Die respondente stem almal saam dat die bedrieërs dikwels aanvoer dat

finansiële druk die grootste motiveringsfaktor vir die oortreding is, maar dat dit in

min situasies werklik die geval is. Enkele gevalle is wel genoem waar die vrou

die broodwinner van die huisgesin is en werklike behoeftes gehad het om ander

afhanklikes te versorg. Twee verskillende respondente het kennis gedra van

oortreders wat voel dat hulle ‘n verantwoordelikheid in die vorm van groot

mediese uitgawes het teenoor hul gesin. Die persentasie van diegene wat

bedrog gepleeg het as gevolg van ‘n werklike behoefte, is gering. Daar was ‘n

geval van ‘n oortreder wat afdanking gevrees het en daarom ‘n neseier vir hom

en sy gesin wou bymekaarmaak. ‘n Geval van ‘n oortreder wat ‘n grief teen sy

maatskappy gehad het, is ook ontbloot. Die uitdrukking “keeping up with the

Jones’s” is deur ‘n paar respondente gebruik. Dit het die kwessie van sosiale

druk op die oortreder se lewe sowel as die uitwerking daarvan beklemtoon.

Gierigheid en die handhawing van ‘n uitspattige lewenstyl is niks ongewoons nie.

Al die respondente is van mening dat ’n drastiese verandering in lewenstyl by die

bedrieër waargeneem kan word. Een respondent wat voorheen ‘n speurder by
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die SAPD se handelsmisdaadeenheid was, het gesê dat dit hom opgeval het dat

al hoe meer homoseksuele mans by bedrog betrokke raak en dat dit in veral hul

flambojante lewenstyl waarneembaar is. Gevalle is ook genoem van oortreders

wat ’n verlaging van hul lewenstandaard ervaar het vanweë die een of ander

verandering in hul persoonlike omstandighede. In hierdie geval probeer die

oortreder dieselfde lewenstyl handhaaf as vantevore deur bedrog te pleeg.

In beperkte gevalle was die misbruik van alkohol of ander

afhanklikheidsvormende middels teenwoordig tydens die oortreding, maar

volgens al die respondente is dit nie so ‘n algemene verskynsel nie.

Dobbel is ‘n faktor wat deur bykans al die repondente genoem is. Diegene wat

direk by forensiese ondersoeke betrokke is, ondervind gereeld dat bedrieërs

ywerige dobbelaars is. Dit is veral opmerklik op die oortreder se OTM-bankstaat

indien dit nagegaan sou word. Die persoon het byvoorbeeld om 00:15 op ‘n

Maandagoggend geld by ’n OTM in die casino getrek en somtyds ook gedurende

normale kantoorure. Dit is ook algemeen bekend dat speurders sowel as

forensiese ouditeurs in die ondersoekfase ten nouste saamwerk met die bestuur

van die casino’s. Die casinobestuur stel gewoonlik dokumente sowel as video-

opnames aan die ondersoekspan beskikbaar wat later as bewysstukke in die hof

kan dien. Dikwels kan ‘n patroon waargeneem word van hoe dikwels die

oortreder byvoorbeeld sy/haar casinolojaliteitskaart by die casino gebruik het en

die geldwaarde wat aan die transaksies gekoppel word.
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5.4.5.4 Fasiliterende faktore

Daar bestaan eenstemmigheid onder die respondente dat die volgende

eienskappe wat onder die bedrieërs voorkom, beslis ’n fasiliterende rol in die

pleeg van bedrog speel:

• Bedrieërs besit die nodige kennis om die misdryf te begaan.

• Hulle is persone wat dikwels in magsposisies is en dit misbruik.

• Hulle het baiekeer toegang tot sekere bronne, wat die pleeg van bedrog

vergemaklik.

• Daar is swak beheermaatreëls binne die werksopset wat die geleentheid

vir bedrog skep.

• Daar heers dikwels ‘n klimaat van oneerlikheid in die werkplek wat die

geleentheid vir bedrog vergroot omdat skuldgevoelens daardeur

verminder of uitgeskakel word.

Al die respondente het bevestig dat bogenoemde eienskappe by die meeste

oortreders aanwesig is. Die meeste respondente het werkgewers die skuld

gegee vir die swak beheermaatreëls binne die werkplek. Die skuld word ook

gepak op die bestuur van die instelling wat dikwels toelaat dat daar ‘n klimaat

van oneerlikheid heers. ‘n Geval is genoem van belastingontduiking deurdat

sekere uitgawes op ‘n onwettige wyse van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens

verhaal word.
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5.4.5.5 Snellerfaktore

Geen noemenswaardige snellerfaktore wat direk tot die misdaad aanleiding

gegee het, is deur enige van die respondente genoem nie.

5.4.6 Afdeling D:  Algemeen

Die doel van hierdie afdeling was om met behulp van oop vrae  algemene

indrukke te verkry van die rol van onder meer die Suid-Afrikaanse Nasionale

Polisiediens in die ondersoek na bedrog, die geloofwaardigheid van die Suid-

Afrikaanse regstelsel, toekomsverwagtinge en die modus operandi van die

oortreder. ‘n Baie sterk element wat hier na vore getree het, is die rasionalisering

van die misdaad. Hierdie rasionalisering van bedrog beantwoord aan die tweede

doel van die onderhoudvoering (sien afdeling 5.4.1), naamlik om meer inligting

oor die motief vir bedrog in te samel sodat ‘n verklaring vir bedrog aangebied kan

word. Aangesien die oortreders in die meeste gevalle die nodige kennis besit om

die misdryf te begaan, beskou hulle die oortreding dikwels as ‘n dobbelspel.

Hulle probeer bepaal wat die moontlikheid is om betrap te word. Hulle toets

gedurig die stelsel. Hulle sal dikwels ‘n klein bedraggie neem voordat hulle ‘n

groter bedrag steel. Indien hulle weens die diefstal van die kleiner bedrag betrap

word, kan dit dikwels oor die hoof gesien of verwerp word as ‘n fout wat iewers

ingesluip het. Nadat hulle daarin geslaag het om die eerste keer ongestraf te bly,

word gierigheid in baie gevalle duidelik waargeneem. Hoe meer geld gesteel
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word, hoe meer word die lewenstyl dienooreenkomstig aangepas. Die oortreder

begin somtyds roekeloos raak deur groter kanse te waag namate hulle meer

selfvertroue kry.

Met verwysing na die uitwerking wat bedrog op die slagoffer het, het ‘n

respondent gesê dat die slagoffer eerder die oortreder afdank en sy verliese

direk van die skuldige probeer verhaal. Daar word dikwels gepoog om ‘n

sekwestrasiebevel teen die oortreder te verkry sodat op die oortreder se bates

beslag gelê kan word. Die slagoffer stel gewoonlik daarin belang om eerstens

van die oortreder ontslae te raak by wyse van afdanking en om soveel moontlik

van sy verliese te verhaal.

Wat die strafkwessie betref, het die meeste respondente in die onderhoud laat

blyk dat direkte gevangenisstraf wat opgelê word, selde langer as 8 jaar is.

Gemeenskapsdiens sowel as ’n opgeskorte vonnis is gewilde vonnisopsies. In ‘n

onderhoud met ‘n forensiese psigiater het die navorser die respondent se mening

gevra oor ’n doeltreffende straf vir bedrieërs. Die respondent glo dat direkte

gevangenisstraf nie die oplossing is nie en dat die openbaarmaking van die

oortreding gewoonlik so ‘n groot skok is dat dit dalk die persoon van toekomstige

bedrog sal weerhou. Die verlies van aansien deur diegene in hoë poste is

gewoonlik ‘n groot vernedering vir oortreders wat betrap is. Die respondent

beskou gemeenskapsgebaseerde vonnisse as toepasliker vorme van

vonnisoplegging.

Twee respondente het genoem dat sodra die bedrieër betrap is, sy/haar mag

verbreek word wat geld betref. Die stigma wat aan die openbaarmaking van
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sy/haar optrede kleef, is groot en weerhou hulle gewoonlik daarvan om weer

bedrog te pleeg. ‘n Belangrike toekomstige oorweging vir die sakesektor is die

skep van ‘n nasionale databasis wat byvoorbeeld maatskappye, instellings en

regslui direkte toegang bied tot inligting oor enige persoon wat bedrog gepleeg

het. Daar is tans wel stelsels beskikbaar, maar slegs binne sekere instellings

soos die banksektor. So ‘n omvattende stelsel sal dan enige werkgewer in staat

stel om data in te voer sowel as te onttrek indien ‘n persoon byvoorbeeld in diens

geneem word. Volgens ‘n berig wat in Die Burger (17 Maart 2004:6) verskyn het,

gaan die Suid-Afrikaanse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling ’n

bedrogdatabank saamstel. Dit sal onder meer statistieke bevat oor die getal

bedrogsake van persone wat wederregtelik welsynuitbetalings eis. Al die

provinsies sal toegang tot die databank hê. Dit sal die departement help om

optrede teen bedrieërs te koördineer.

‘n Respondent wat dikwels betrokke is by sake waarin bedrog van miljoene

rande gepleeg is, glo ook dat die slagoffer eerste gestel behoort te word en dat

die skade eerstens herstel moet word by wyse van restitusie. Hy glo nietemin

aan die positiewe uitwerking wat direkte gevangenisstraf nie alleenlik op die

oortreder het nie, maar ook op ander gevangenes. Voorbeelde is genoem van

Greg Blank, direkteur van die destydse Masterbond, ’n prokureur en ander

persone wat ‘n positiewe bydrae in die gevangenis lewer. Die persone het in die

verlede dikwels televisiestelle aan die gevangenis geskenk en sportgimnasiums

ingerig. Die belangrikste bydrae wat hulle lewer, is die aanbieding van klasse aan
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die magdom ongeletterdes in die gevangenis. Dit hou hulle besig en is

terselfdertyd ’n geleentheid om iets aan hul medemens terug te gee. ‘n Geval is

ook genoem van ‘n prokureur wat as konsultant optree deur ander oortreders

touwys te maak hoe om briewe met ‘n regsinhoud te skryf aan belanghebbendes

buite die gevangenis. Hy gee egter toe dat ten spyte van die maatskaplike

opheffingswerk wat witboordjie-oortreders dikwels in die gevangenis doen, ‘n

gevangenis soos Pollsmoor in Kaapstad nie in staat is om ten volle reg te laat

geskied aan rehabilitasie nie.

Voorbeelde van die vonnisse wat aan witboordjie-oortreders opgelê is weens

bedrog van meer as ‘n half miljoen rand, word verkry uit die volgende twee sake.

‘n Geoktrooieerde rekenmeester wat in die Parow-streekhof in Kaapstad skuldig

bevind is op vyf aanklagte van BTW-bedrog van bykans R500 000, is twee jaar

korrektiewe toesig opgelê. Daarbenewens is die skudige vir 24 maande in

huisarres geplaas (Die Burger 2003:14).

Die 3 tot 8 jaar direkte gevangenisstraf wat gewoonlik aan bedrieërs opgelê

word, het onlangs weer opspraak gewek toe Jack Milne, die besturende direkteur

van PSC Guaranteed Growth Fund, vir slegs 5 jaar tronk toe gestuur is weens

bedrog ter waarde van R160 miljoen. Drie van sy 8 jaar is opgeskort na

aanleiding van ’n pleitbedingingsooreenkoms (Business Day 2004:02).

Die navorser is van mening dat die termyn van direkte gevangenisstraf vir

bedrieërs baie korter is as vir oortreders wat byvoorbeeld aan gewone diefstal

van ’n soortgelyke bedrag skuldig bevind is. Volgens die navorser moet daar
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naas ‘n batabeslagleggingsbevel wat aan die oortreder uitgereik word om die

slagoffer te probeer vergoed vir die skade wat gely is, ‘n bykomende vonnis van

huisarres opgelê word, wat verder gepaardgaan met naweekstraf wat in ‘n

gevangenis uitgedien word. Só kan die oortreder steeds ‘n positiewe bydrae tot

die samelewing lewer en sy afhanklikes versorg, maar sy vryheid word ingeperk.

Laasgenoemde voorstel is egter slegs van toepassing in uitsonderlike gevalle

waar die oortreder ‘n hoë pos in die maatskappy beklee en behoort beskou te

word in die lig van die ernstige tekort in die sakesektor aan bestuurders met die

nodige kwalifikasies en ondervinding.

Die kommentaar ten opsigte van vertroue in die Suid-Afrikaanse regstelsel is

uiteenlopend. Van die respondente praat met hoë lof van ons stelsel en is

optimisties oor die toekoms, terwyl ander gefrustreerd met ons huidige

strafregstelsel is. So het ‘n voormalige speurder wat verbonde was aan die Suid-

Afrikaanse Nasionale Polisiediens se handelsmisdaadeenheid aangedui dat hulle

nie oor die nodige kundige mannekrag sowel as bronne beskik om hul taak

doeltreffend uit te voer nie. Die respondent het as voorbeeld genoem dat sy tans

in die private sektor oor ‘n skootrekenaar van ongeveer R40 000 beskik. Die

gesofistikeerde sagteware stel haar in staat om onmiddellik toegang te verkry tot

enige noodsaaklike statistieke of inligting. Indien dit byvoorbeeld nodig sou wees

om dringend na ‘n ander sentrum in die land te reis, is sy in staat om binne

dieselfde dag ‘n vliegtuig te haal. Hierdie ondersteuningsmiddele is nie in die

polisiemag geredelik beskikbaar nie. ‘n Ander probleem is dat die speurders

beperk word om binne hul jurisdiksie te funksioneer. Dit plaas ‘n demper op die
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vordering van hul ondersoek, aangesien baie bedrieërs en veral sindikate nie

binne bepaalde grense optree nie. As voorbeeld van hierdie bewering is na die

ondersoek van sake soos wisselruitery as problematies verwys.

Aangaande die ouditeur het ‘n respondent wat by hoëprofielsake betrokke is,

beweer dat die rol van die onafhanklike ouditeur verval het. Hy sê dat baie

ouditeursfirmas deesdae so gespesialiseerd is dat hulle uiteenlopende dienste vir

hul kliënte aanbied en hul oorspronklike mandaat – om finansiële state te oudit –

verwater het. Hulle maak meer geld deur dienste te lewer as byvoorbeeld

belasting-, risikobeheer- en personeelwerwingskonsultante en forensiese

ondersoekers as met slegs ouditering. In die verlede mag ‘n firma nie as

konsultant sowel as ouditeur namens ‘n kliënt opgetree het nie. Dit is nie

ongewoon dat die ouditeur ook dikwels as adviseur vir ‘n maatskappy se

aandeelhouers optree nie. Volgens die respondent behoort hierdie twee dienste

weer geskei te word aangesien manipulering van die ouditeursverslag kan

voorkom. Die mees onlangse ontwikkeling aangaande die laasgenoemde

respondent se opmerking is dat die Suid-Afrikaanse Minister van Finansies,

Trevor Manuel, ‘n voorstel deur sy ministeriële paneel verwerp het dat die

vennote van ouditeursfirmas elke vyf jaar vervang behoort te word. Die rede

hiervoor is dat die minister strenger veranderings in hierdie professie probeer

instel wat Suid-Afrika in ooreenstemming met die internasionale praktyk sal

bring. Van hierdie veranderings behels die rotering van ouditeursfirmas en nie

net slegs die vennote nie (Business Day 2004:01).
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‘n Respondent wat direk betrokke is by die bekamping van witboordjiemisdaad in

die sakesektor glo dat die implementering van die Handelshowe en die

spesialisering hiervan, ‘n beweging  in die regte rigting is omdat dit meer gefokus

is.

‘n Laaste aspek wat hierdie respondent aangeroer het, is dat daar te veel agente

in beheer is, byvoorbeeld die Ondersoekdirektoraat vir Ernstige Ekonomiese

Misdrywe , die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, die Direktoraat van Spesiale

Operasies en die Suid-Afrikaanse Nasionale Polisiediens se

handelsmisdaadeenheid. Sy is van mening dat ondersoeke in die wiele gery kan

word as gevolg van die tweestryd wat dikwels tussen die verskillende partye

heers. Ander is weer van mening dat koördinering al tekortkoming is en dat

eerder gepoog moet word dat al die partye ‘n protokolooreenkoms op nasionale

vlak aangaan en op gereelde grondslag met mekaar in gesprek tree.

5.5 SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING

Hoofstuk 5 het ’n ontleding behels van die bevindings van die dokumentêre

studie soos in fase 1 aangedui word, al die toepaslike biografiese en

misdaadbesonderhede van die respondente soos vervat is in die klagstaat en

voorvonnisverslag. Hierdie data is daarna aan die hand van die

misdaadgebeurtenis-model se veranderlikes, naamlik die predisponerende,

kwesbare, presipiterende, fasiliterende en snellerfaktore, geëvalueer. Fase 2,
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wat bestaan het uit die onderhoudvoeringfase met kundiges, het daarna volgens

plan verloop. Aspekte soos die profiel van die bedrieër, biografiese eienskappe,

ensovoorts, is weer eens met hierdie persone bespreek en aangeteken soos in

hierdie hoofstuk bespreek is.

Fase 2 (onderhoudvoering) het ‘n deurslaggewende bydrae tot hierdie studie

gelewer. Vraagstukke wat gedurende fase 1 (dokumentêre studie) na vore

gekom het, het na aanleiding van fase 2 meer lig op die modus operandi sowel

as die profiel van die bedrieër gewerp. Die navorser het gevolglik tot nuwe insigte

gekom aangaande die motiveringsfaktore van die bedrieër.

Hoofstuk 6 skenk meer aandag aan sommige van die bevindings wat deur fases

1 en 2 verkry is. Die derde doel van die onderhoudvoeringsproses soos in 5.4.1.

aangedui is, naamlik om menings in te win wat tot die bekamping van probleem

(bedrog) kan bydra en om aanbevelings in hierdie verband te maak, kom in

hoofstuk 6 aan die orde.


