
Toelichting op film Ned. Forensisch Instituut NFI 

In het filmpje van het NFI komt duidelijk naar voren dat er geen enkele moeite door 

ons is gedaan is om wat dan ook te verbergen. 

Het begint  bij het elektronisch journaal waar duidelijk te zien is dat er een bon 

nummer ontbreekt. 

Als er bon nummers ontbreken is dat voor een controleur 

(accountant/belastingdienst) een indicatie dat er bonnen zijn verwijderd en kan hij 

vragen hoe en waarom dit is gebeurd en kan hij die betreffende bonnen inzien. 

De betreffende manager kan dit dan toelichten en eventueel via het elektronisch 

journaal laten zien wat en waarom dit gebeurd is. (datum en tijdstip) 

Voor de manier om deze informatie te benaderen is gekozen omdat de praktijk 

uitwees dat dit ook voor support het makkelijkste was. 

Als één van onze technische mensen ter plaatse werkzaamheden of controles  

moest uitvoeren had hij geen manager nodig voor bijvoorbeeld een pincode om zijn 

werkzaamheden te doen.  

Retourboekingen: 

Op een kassa zijn meerdere soorten retourboekingen mogelijk namelijk: 

 Retour van een artikel in een lopende bon.(direct in de registratie van de bon) 

 Retour achteraf van een artikel na het afrekenen van de bon.(Direct in de 

registratie, vaak beschermd via een sleutel of een code) 

 Retour van een gehele bon na afrekenen.(achteraf als de klant bijvoorbeeld 

geen geld heeft of de artikelen worden terug gebracht) 

 Retour van een gehele bon die niet in de omzet thuis hoort. (V-retour) 

o Verborgen retour zijn bonnen die aangeslagen zijn voor 

trainingsdoeleinden of die per ongeluk zijn geregistreerd. Deze komen 

niet voor in de normale rapporten omdat dit info is die niets met de 

normale omzetregistratie te maken heeft en deze alleen maar vervuilt. 

o Om controle van het management of de belastingdienst mogelijk te 

maken is er voor gezorgd dat deze informatie altijd beschikbaar blijft en 

nooit gedeletet  wordt. 

o Deze informatie is bereikbaar via een paar gecombineerde 

toetsaanslagen. De praktijk was dat een pincode geregeld vergeten 

en/of veranderd was en dat de manager bij een bezoek aan de klant 

niet te bereiken was en daarom is uiteindelijk de gecombineerde toets 

aanslag gebleven. 

N.B. De naam V-retour of verborgen retour is bedacht door de 

toenmalige programmeurs van de software en deze V-retour was 

in eerste instantie alleen gemaakt voor de technicus die bonnen 

moest terugboeken die hij ten onrechte had aangeslagen bij 

tests. Deze naam is later gehandhaafd en wij hadden nooit 

kunnen bedenken dat dit later door het OM zou worden 

misbruikt. 

 



Rapporten: 

Er zijn diverse rapporten te programmeren op de kassa waarbij een onderscheid 

gemaakt wordt in een: 

 X rapport (bij X wordt gekeken naar de omzet maar wordt de omzet niet nul 

gesteld.) 

 Z rapport waarbij de kassaomzet bekeken wordt en de omzet van die periode 

wordt nul gesteld. 

 Men kan verschillende periodes programmeren zoals per bediende of van de 

totale omzet:  

1. meerdere shifts per dag,  

2. dag totalen 

3. weektotalen 

4. Maandtotalen  

5. Jaartotalen 

6. Enz.  

Men kan naar keuze in het Rapportageprogramma van de kassa programmeren wie 

welke rapporten kan en mag zien en wat wel of niet op een rapport zichtbaar is en 

men kan dit ook nog per bediende of per tijdseenheid programmeren. 

Dit is bijna oneindig in zijn variaties. 

 

 


