
 
 
Juryrapport van het Expert Comité Anti Fraude Award 2021 
 
De Anti Fraude Award is bedoeld als blijk van waardering voor een persoon, een organisatie of een initiatief 
die of dat zich aantoonbaar heeft onderscheiden bij de bestrijding van fraude en daarmee een 
voorbeeldfunctie en een bron van inspiratie is voor anderen. 
 
Uit 20 kansrijke kandidaten en initiatieven, koos het Expert Comité er 3, die naar hun mening in aanmerking 
komen voor de Anti Fraude Award 2021.  
 
Bij de keuze liet het Expert Comité zich leiden door fraude in de breedste zin van het woord: een opzettelijke 
handeling door één of meer personen waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig voordeel te 
behalen.  
 
Voor wat betreft de kwalificatie “onderscheidend” is meegewogen of de persoon, de organisatie of het 
initiatief: 

• effectief en proactief is bij het bestrijden van fraude en corruptie:  
• in staat is een breed publiek te bereiken en in beweging te krijgen;  
• een aantoonbare bijdrage levert aan een weerbare samenleving.      

 
Zonder enige twijfel voldoet Chris van Dam aan deze criteria.  
 
Waarom Chris van Dam? 
 
Omdat deze voormalig politieman en officier van justitie als voorzitter van de commissie de 
kinderopvangtoeslag onderzocht en daarbij op zoek ging naar rechtvaardigheid met oog voor de menselijke 
maat. “Gerechtigheid is een kernwaarde die heel veel mensen delen en nastreven”, aldus Chris van Dam. 
 
Het Expert Comité oordeelde:  
Met zijn enorme kennis en bestuurlijk inzicht is Chris van Dam een criticus van formaat, die niet zwijgt als 
misstanden aan het licht komen en zich oprecht, feitelijk en integer uitspreekt op de juiste momenten en 
met de juiste impact. Chris van Dam heeft bij meerdere -vaak zeer gevoelige- dossiers de ambitie getoond 
altijd te zoeken naar rechtvaardigheid en verbinding  en leverde daarbij altijd kritische en uitgesproken 
resultaten. Een goed voorbeeld is de wijze waarop hij de Parlementaire ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslag heeft geleid. Zeer integer en doortastend, zo oordeelt het Expert Comité. 
 
 
Het Expert Comité bestaande uit Inge Lisa Toxopeus-de Vries, Ronald Prins, André Brantjes, Clarissa 
Meerts en Adriaan van Dorp heeft Chris van Dam gekozen tot winnaar van de Anti Fraude Award 2021. 
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