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INLEIDING
Dit document bevat een handleiding die de werking van de Power BI-tool zal verduidelijken. Hierdoor zullen de
besturen in staat zijn hoe zij op praktische manier met de resultaten van de data-analyse kunnen omgaan en wat
de verschillende knipperlichten betekenen in de Power BI-tool.

AAN DE SLAG
STARTSCHERM
Wanneer u het Power BI-bestand van uw organisatie opent, ziet u het volgende startscherm
(= tabblad samenvatting):
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SAMENVATTING
In het eerste tabblad ‘samenvatting’ vindt u aan de linkerkant een gele kolom met een aantal gegevens:

Aantal cliëntenrekeningen ingeladen in Power BI.

Ingeladen periode met transacties in Power BI.

Aantal (inkomende en uitgaande) transacties beschikbaar voor
de ingeladen periode.
Som van de uitgaande de transacties voor de ingeladen periode.

Aantal uitgaande de transacties voor de ingeladen periode.

Op hetzelfde tabblad vindt u rechts van deze gele kolom een samenvatting van de uitgevoerde controles:
1. Overschrijvingen tussen cliënten systeem i en personeelsleden
2. Overschrijvingen tussen cliënten systeem i onderling
3. Rekeningnummers met verschillende namen
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DETAIL ALLE TRANSACTIES
In het tweede tabblad ‘detail alle transacties’ vindt u alle transacties van alle systeem i-rekeningen (zicht-, spaaren effectenrekening) van de actieve cliënten sinds de startdatum van de te controleren periode. Onderaan kan u
enkele selecties uitvoeren: naam cliënt, naam tegenpartij, rekening tegenpartij, bedrag. Wanneer u bv. op één
naam van een cliënt filtert, krijgt u alle transacties van deze ene cliënt te zien. Dit laat u toe om bv. voor een
bepaalde cliënt na te gaan hoeveel hij/zij op jaarbasis aan één begunstigde/leverancier heeft uitgegeven. Verder
is het mogelijk om de gegevens te exporteren naar een bewerkbaar CSV-bestand. Links boven elke tabel zijn er
drie puntjes zichtbaar. Als u hierop klikt, kan u kiezen voor ‘Gegevens exporteren’. De tabel wordt dan geopend
in een CSV-bestand. U kan deze bewerkbare versie gebruiken indien u wenst de transacties verder te onderzoeken
en u bv. steekproefsgewijs de rechtmatigheid van de verrichtingen wil controleren.
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CONTROLE 1: OVERSCHRIJVINGEN TUSSEN CLIENTEN SYSTEEM I EN PERSONEELSLEDEN
In controle 1 wordt nagegaan of er transacties werden vastgesteld tussen cliënten in systeem i en personeelsleden.
In de samenvatting ziet het resultaat van deze controle van het testvoorbeeld er zo uit:

In het testvoorbeeld werden in totaal 2 overschrijvingen teruggevonden
van cliënten in systeem i naar 1 personeelslid voor een totaalbedrag van 570
euro. Er werden geen overschrijvingen van personeelsleden naar cliënten in
systeem i gevonden.
Dit betekent dat personeelsleden geld van systeem i-cliënten naar hun
persoonlijke salarisrekening overschrijven. Dit impliceert een groot risico
op fraude.

In het derde tabblad vindt u een detailweergave van controle 1. Hier kan u nagaan over welke personeelsleden
het precies gaat, wanneer deze overschrijvingen plaatsvonden, en voor welk bedrag.

In het testvoorbeeld betekent dit dat er één transactie van 120 euro was van cliënt E naar personeelslid F, en dat
er 1 transactie van 450 euro was van cliënt H naar personeelslid F. Indien u enkel de transacties van één cliënt
naar één personeelslid wil zien, kan u de cliënt selecteren door in de bovenste tabel op zijn/haar naam te klikken.
Onderaan ziet u dan wanneer deze transacties precies plaatsvonden. U maakt de selectie ongedaan door opnieuw
op de naam te klikken. Daarnaast is het ook hier mogelijk om de gegevens te exporteren naar een bewerkbaar
CSV-bestand (zie hoger).
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Verklaring
Mogelijke verklaringen voor transacties tussen cliënten in systeem i en personeelsleden kunnen zijn:
•
•
•

De cliënt in systeem i is verwant met een personeelslid van gemeente/OCMW (bv. familiale of relationele
band).
De cliënt in systeem i is patiënt/klant van een personeelslid van het gemeente/OCMW (bv. kinesist in een
OCMW-rusthuis).
…

CONTROLE 2: OVERSCHRIJVINGEN TUSSEN CLIENTEN SYSTEEM I ONDERLING
In controle 2 wordt nagegaan of er transacties werden vastgesteld tussen systeem i-rekeningen van diverse
cliënten (geen transacties tussen zichtrekening, effectenrekening of spaarrekening van éénzelfde cliënt). In de
samenvatting ziet het resultaat van deze controle van het testvoorbeeld er zo uit:
In het testvoorbeeld werden in totaal 3
overschrijvingen teruggevonden tussen
cliënten in systeem i onderling voor een
totaalbedrag van 211 euro.

In het vierde tabblad vindt u een detailweergave van controle 2. Hier kan u nagaan over welke cliënten het precies
gaat, wanneer deze overschrijvingen plaatsvonden, en voor welk bedrag.

In het testvoorbeeld betekent dit dat er één transactie van 111 euro was van cliënt C naar cliënt B, één transactie
van 36 euro van cliënt H naar cliënt E, en één transactie van 64 euro van cliënt Y naar cliënt X. Indien er veel
transacties tussen cliënten zouden voorkomen, kan men links selecteren op naam van de cliënt. Ook hier is het
mogelijk om de gegevens te exporteren naar een bewerkbaar CSV-bestand (zie hoger).
Verklaring
Mogelijke verklaringen kunnen zijn:
•
•
•

De cliënten zijn verwant met elkaar (bv. familiale of relationele band).
De cliënten hebben dezelfde behandelende maatschappelijk werker, die zich vergist heeft tussen beide
rekeningen bij het uitvoeren van een betaling. Hierbij dient steeds te worden nagegaan of de foutieve
betaling ook opnieuw werd rechtgezet.
…

Indien er geen logische verklaring voor deze transacties kan gegeven worden, bestaat het risico dat de
maatschappelijk werker de rekeningen van de cliënten in systeem i gebruikt om betalingen voor een andere cliënt
te doen en dus het beheer van de systeem i-rekening niet op een integere manier uitvoert.
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CONTROLE 3: REKENINGNUMMERS MET VERSCHILLENDE NAMEN
In controle 3 wordt nagegaan of er éénzelfde begunstigdenrekeningnummer aanwezig is met meerdere
begunstigdennamen. In de samenvatting ziet het resultaat van deze controle van het testvoorbeeld er zo uit:

In het testvoorbeeld zijn er 4 rekeningnummers
die meer dan één begunstigdennaam hebben.
Hier heeft een rekeningnummer bv. 4
verschillende begunstigdennamen als meeste
aantal verschillende begunstigdennamen.

In tabblad 3A en 3B vindt u een detailweergave van controle 3. Ook hier is het mogelijk om de gegevens uit
beide tabbladen te exporteren naar een bewerkbaar CSV-bestand (zie hoger). Tabblad 3A geeft u een globaal
overzicht met in de eerste kolom het rekeningnummer met de meerdere namen, in de tweede kolom het aantal
verschillende begunstigdennamen bij dit rekeningnummer, in de derde kolom de verschillende
begunstigdennamen.
Eén voorbeeld uit deze lijst werd hieronder uitgelicht. Het vermelde rekeningnummer heeft vier verschillende
begunstigdennamen:
•
•
•
•

AG
AG INSURANCE
AG INSURANCE N.V.
AG VERZEKERINGEN

Dit houdt geen groot risico in, gezien de begunstigdennamen gelijkaardig zijn. Indien dergelijke gevallen vaak
voorkomen, is het aan te raden om het begunstigdenbestand te evalueren en slechts één naam aan elk
rekeningnummer toe te kennen, zodat elke maatschappelijk werker dit kan gebruiken in de softwaremodule voor
systeem i of in het elektronisch betaalplatform van de bank. Andere gevallen waarbij één rekeningnummer
verschillende begunstigdennamen heeft, kunnen een groter risico inhouden, bv. bij een rekeningnummer waar
verschillende persoonlijke namen of een persoonlijke naam én een naam van een organisatie voorkomen als
begunstigdennaam. Dit houdt het risico in dat dit rekeningnummer een persoonlijk rekeningnummer is (bv. van
een maatschappelijk werker) en dat dit een indicatie van fraude kan zijn.
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Tabblad 3B geeft alle details van elke transactie van de rekeningnummers met verschillende begunstigdennamen
weer. Bovenaan in het gele kader kan u het rekeningnummer selecteren waarvoor u de transacties wil zien. U
kan de selectie ongedaan maken door opnieuw op dezelfde lijn in het gele kader te klikken. Om bovenstaand
voorbeeld verder te zetten, ziet het resultaat van deze selectie er zo uit:

Verklaring
Mogelijke verklaringen voor verschillende begunstigdennamen bij één rekeningnummer kunnen zijn:
•
•
•

De maatschappelijk werkers moeten bij elke betaling opnieuw het rekeningnummer en de
begunstigdennaam ingeven, dit is niet vooraf geprogrammeerd.
Er is geen gestructureerd begunstigdenbeheer waardoor elke maatschappelijk werker een eigen werkwijze
hanteert.
…

feer
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