RED FLAGS
WHITEPAPER

OPTIMALISEER COMPLIANCE ONDERZOEK
MET RED FLAGS
Dit document beschrijft hoe met inzet van onderzoekssoftware
compliance onderzoek effectief en efficiënt wordt uitgevoerd op
basis van de red flag filosofie . Onderzoeksstappen die anders
veel tijd kosten, worden geautomatiseerd met artificial narrow
intelligence, waarmee een zeer hoge kwaliteit van onderzoek wordt
bereikt.

De rapportage wordt op de
achtergrond automatisch
samengesteld. Onderdeel daarvan
vormen de red flags, eventueel met
toegevoegd commentaar
van de onderzoeker.
De inhoud van deze whitepaper:
•

de red flags in filosofie

•

de red flags in praktijk

•

red flags in software

•

software in de praktijk

•

samenvatting

Er bestaan meer dan 100 mogelijke red flags en daarmee notificaties
bij een compliance onderzoek. Handmatig onderzoeken van de
databronnen is daarmee een onbegonnen zaak. De oplossing?
Software die notificaties levert, die door de onderzoeker moeten
worden gecheckt. Geautomatiseerd zoeken naar red flags scheelt
heel veel tijd en is kwalitatief opvallend beter.
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DE RED FLAG FILOSOFIE
In de compliance industrie vindt de red flag filosofie zijn grondslag
in de Amerikaanse onderzoekspraktijk die deze term veel gebruikt.
De term red flag vindt zijn oorsprong in de 18e eeuw in het leger. Een
rode vlag was een signaal voor gevaarlijke situaties.
In de compliance en risk industrie werd de term red flag voor
het eerst gebruikt in de Amerikaanse wetgeving: de Fair Credit
Reporting Act van 1970 de FCRA. Hierin werden regels aangekondigd
met betrekking tot de opsporing, preventie en beperking van
identiteitsdiefstal voor entiteiten die onder controle vallen van
toezichthouders. Deze regels zijn bekend geworden onder de “red
flag regels voor identiteitsdiefstal”.

Red flags worden tegenwoordig gebruikt
voor de verschillende compliance
onderzoeken:
•

Know Your Customer (KYC)

•

Customer Due Diligence (CDD)

•

Anti Money Laundry (AML)

•

Enhanced Due Diligence (EDD)

•

Bibob Due Diligence (BDD)

•

Unlimited Due Diligence (UDD)

DE RED FLAG SYSTEMATIEK
Onderzoeken volgens de red flag systematiek gebeuren door het
zoeken naar verdachte signalen, de red flags. Het handmatige,
systematische zoekproces bestaat uit het beantwoorden van
gedefinieerde red flag vragen. De hieruit voortkomende antwoorden
leiden de onderzoeker door alle verkregen informatie uit open
en gesloten bronnen. Met gebruik van de red flag definities en
daaruit volgende resultaten is het eenvoudig te komen tot een
weloverwogen, op feiten gebaseerde beslissing.
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RED FLAGS IN PRAKTIJK
GEAUTOMATISEERD PROCES:
VAN NOTIFICATIE TOT RED FLAG
Bij het gebruik van software is het zoeken naar red flags
geautomatiseerd. De zoekresultaten van red flags worden binnen de
software notificaties genoemd.
Een door de software gecreëerde notificatie is een aanwijzing
dat er mogelijk iets niet klopt of niet logisch is en dient door
de onderzoeker te worden beoordeeld. Deze notificatie kan na
beoordeling worden bestempeld als een red flag. Één of meer red
flags kunnen leiden tot het afwijzen van de aanvraag, of tot een
diepgaander onderzoek.
De software zoekt in databronnen de antwoorden op red flag
vragen. Gezocht wordt op basis van artificial narrow intelligence, dit
is vele malen nauwkeuriger en sneller dan handmatig onderzoek.
Voor de onderzoeker blijft het interessante werk over, het (nader)
onderzoeken van de gevonden notificaties.
Gedefinieerde red flag vragen worden geautomatiseerd onderzocht,
waaruit eventuele notificaties volgen.
Voorbeelden van notificaties kunnen zijn:
• de jaarrekeningen van de vennootschap zijn al 2 jaar niet
gedeponeerd;
• de jaarrekening van de afgelopen 2 en/of 3 jaar zijn in één keer
gedeponeerd;
• één van de aandeelhouders heeft diverse fiscale boetes
gekregen;
• één van de bestuurders heeft een strafblad;
• er komen opvallend veel faillissementen voor binnen de
concernrelaties;
• negatief nieuws (nationaal of worldwide);
• binnen de financiële ratio’s worden extreme waarden
aangetroffen;
• kort na oprichting heeft een wisseling in het bestuur
plaatsgevonden;
• de onderneming bevindt zich op een adres waarvan op basis van
eerder onderzoek een verhoogd risico geldt.
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HET PROCES:

DATA BRONNEN

SOFTWARE

NOTIFICATIES

RED FLAGS
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RED FLAGS IN SOFTWARE
De red flag vragen en daaruit volgende notificaties maken de
uitvoering van het onderzoek logisch en systematisch.
De opzet van het softwarematig onderzoeksproces wordt bepaald
door beantwoording van de volgende vragen:
1. Welke red flags zijn er te onderscheiden?
2. Welke bronnen leveren data voor de red flags?
3. Welke bronnen moeten met elkaar worden vergeleken?
Vanuit de onderzoeker bezien, kent het onderzoeksproces de
volgende stappen:
1. Invoeren van zoekopdrachten waarmee informatie over de
achtergrond van de aanvrager, het bedrijf en de relaties worden
gevonden.
2. Middels artificial narrow intelligence alle data onderzoeken
op mogelijke notificaties. Met artificial narrow intelligence
wordt automatisch, perfect en extreem snel een specifieke taak
uitgevoerd, in dit geval red flags detecteren.
3. Bepalen welke gevonden notificaties een red flag opleveren en
wat nader onderzocht dient te worden.
4. Opmaken conceptrapportage, met de gevonden red flags.
5. Rapportage evalueren en eventueel aanpassen.
6. Opmaken van de definitieve rapportage met formele beslissing.
In de bijlage is een lijst opgenomen met vragen die tot een red
flag notificatie kunnen leiden en de databronnen. De lijst is
niet limitatief: er zijn meer dan 100 red flag vragen standaard
gedefinieerd die tot een notificatie kunnen leiden.
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DE FLOW:
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SOFTWARE ZOEKT
NAAR RED FLAGS

!

RAPPORTAGE
EVALUEREN

FORMELE
BESLISSING
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DE SOFTWARE IN PRAKTIJK
STAP 1. INFORMATIE ZOEKEN
Gezocht worden de gegevens van de
natuurlijke of rechtspersoon. Uit de
databronnen wordt de basis informatie
opgehaald waaronder:
•

Adresgegevens

•

Rechtspersoon of natuurlijke
persoon

•

Eigenaren (Ultimate Beneficial
Owner)

•

Website

•

Bad press

STAP 2. ONDERLINGE RELATIES
De gevonden gegevens worden
gevisualiseerd in een netwerk weergave,
de structuur is daarmee duidelijk. Door
te klikken op bijvoorbeeld de gevonden
ultimate beneficial owner of andere
entiteiten kan het onderzoek verder
worden uitgebreid.
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STAP 3. TONEN NOTIFICATIES
Bij de entiteiten staan rode bolletjes
met de aantallen notificaties. Op elk
bolletje kan worden geklikt waarbij de
notificaties en omschrijvingen zichtbaar
worden.
Door te klikken op de notificatie
wordt zichtbaar waar de informatie
is gevonden, bijvoorbeeld in de
jaarrekening 2020 waarna de
onderzoeker kan bepalen of dit een red
flag oplevert die de onderzoeker moet
opnemen in de de rapportage.

STAP 4. VAN NOTIFICATIE NAAR RED FLAG
De gevonden notificatie wordt
toegelicht. De gebruiker onderzoekt de
notificatie en geeft aan of er sprake is
van een red flag.
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STAP 5. RAPPORTAGE
De gebruiker selecteert de verzamelde informatie, notificaties en
red flags die zijn gevonden voor de rapportage.
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VOORBEELDEN VAN RED FLAGS
IN DE SOFTWARE
BRON

OMSCHRIJVING

KvK

De onderneming heeft een
Nederlandse rechtsvorm maar
een buitenlands adres.

Graydon

Binnen korte tijd is de
onderneming bij Graydon
ongebruikelijk vaak getoetst.

KvK, UBO

Kort na de oprichting van
de BV heeft een wijziging
in de aandeelhouders
plaatsgevonden.

KvK, CIR

De activiteiten van dit
gefailleerde bedrijf zijn
ondergebracht in een ander
bedrijf.

KvK, gedeponeerde jaarrekening Bij de financiële ratio’s van dit
bedrijf zijn extreme waarden
aangetroffen.
EU PEP and sanction list

Negatieve registratie op de ‘consolidated list of persons, groups
and entities subject to EU financial sanctions’, gepubliceerd
door de Europese Unie.

NL PEP

Negatieve registratie op de
‘AFM waarschuwingslijst’,
gepubliceerd door de AFM.

UBO, KvK, opencorporates

Uiteindelijk belanghebbende tot
de vennootschap is niet bekend

KvK, opencorporates

Internationale
vennootschapsstructuur zonder
duidelijk commercieel, juridisch
of fiscaal belang

Nieuwsbronnen

Negatieve informatie uit
nieuwsbronnen
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SAMENVATTING
Onderzoek op basis van de red flag systematiek is efficiënter en
effectiever. Software met daarin ingebouwde red flag vragen levert
voordelen:
•
•
•
•
•

red flag notificaties geven richting aan het uit te voeren 		
onderzoek;
meer en kwalitatief beter onderzoek;
heldere en onderbouwde rapportages;
optimale ondersteuning van de onderzoeker;
meer werkplezier voor de onderzoeker want de software voert
het saaie werk uit.

CHECK EVERY RED FLAG!
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