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Voorwoord
In 2018 is de FEC-samenwerking weer volop in ontwikkeling geweest. De betrokkenheid bij de bestrijding van financieel
economische criminaliteit bleek groot en kwam uit verschillende hoeken. Het bruist van de nieuwe initiatieven binnen het FEC;
niet in de laatste plaats op het gebied van de publiek-private samenwerking. Dit alles met natuurlijk als doel: resultaatgericht
samenwerken als één overheid ter bestrijding van financieel economische criminaliteit en niet integer gedrag in de financiële
sector.

Tijdens de 20ste verjaardag van de FEC-samenwerking, die we met een groot evenement hebben gevierd, bleek dat het belang
van samenwerken sterker wordt gevoeld dan ooit. Grootschalige financieel-economische criminaliteit is niet mogelijk zonder de
betrokkenheid van financiële instellingen. En een effectieve meldketen is voor financiële instellingen niet mogelijk zonder
betrokkenheid van publieke partners. Dat is waarom onze afzonderlijke doelstellingen als rechtshandhavers, fraudebestrijders,
toezichthouders en financiële instellingen zo met elkaar verbonden zijn. En waarom het zo belangrijk is dat we elkaar helpen om
die doelen te bereiken.

Ik nodig u graag uit tot het lezen van dit jaarverslag dat een weergave op hoofdlijnen biedt van de diverse activiteiten en
resultaten die we met elkaar hebben ondernomen, respectievelijk bereikt. Zo kunt u zien dat meerdere projecten erop gericht zijn
op kennisdeling en samenwerking op diverse thema’s, zoals Terrorismefinanciering, commercieel vastgoed en corruptie, die mede
tot doel hebben om de meldketen effectiever te maken en daarmee ook gezamenlijk de integriteit van de financiële sector te
versterken.

Groet,

Frank Elderson

Voorzitter FEC-raad
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1. Inleiding 
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband waarin autoriteiten met een toezicht-, controle-, 
vervolgings-, of opsporingstaak binnen de financiële sector participeren. Het FEC heeft als doel de integriteit van de financiële 
sector te versterken. De FEC-partners treden hierbij op als één overheid bij de bestrijding van financieel economische criminaliteit 
en niet-integer gedrag binnen de financiële sector. 

De drie kerntaken van het FEC zijn:
1. Structurele informatie-uitwisseling
2. Fungeren als een kenniscentrum 
3. Het gezamenlijk oppakken van projecten t.b.v. de bevordering van de integriteit binnen de financiële sector. 

Ook in 2018 bleef informatie-uitwisseling een belangrijke kerntaken van het FEC. Daarnaast heeft het FEC zich het afgelopen jaar
actief ingezet op het gebied van kennisdeling. Hierbij kwam een verscheidenheid aan onderwerpen aan bod, waarbij aansluiting is 
gezocht bij de prioritering van de FEC-partners en de actualiteit, waarbij in toenemende mate verbinding met de private sector is 
gelegd. De FEC-partners, FEC-participanten en de actieve publiek-private samenwerking partijen hebben dankzij de FEC-
samenwerking resultaten geboekt die hebben bijgedragen aan het behalen van onze gezamenlijke doelstelling: het versterken van
de integriteit van de financiële sector. In dit jaarverslag wordt inzicht gegeven in de voortgang en de resultaten die de FEC-

partners in 2018 op de gezamenlijke FEC-activiteiten hebben behaald, zoals die beoogd waren in het Jaarplan 2018.
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2. Evaluatie Convenant 2014
gebruik wordt het FEC-convenant iedere drie jaar geëvalueerd. De resultaten van dit evaluatieonderzoek zijn begin 2018 

gepresenteerd, waarbij de vraag centraal stond of het FEC-Convenant 2014 aanpassing behoeft. De bevindingen uit het onderzoek 
waren positief. Medewerkers van FEC-partners, -waarnemers en -participanten die deelnemen aan FEC-activiteiten tonen zich in 
het algemeen tevreden met de samenwerking en zij bevestigden dat er vertrouwen in de FEC-samenwerking is. Een solide basis 
voor operationele samenwerking tussen publieke FEC-partners blijkt aanwezig en de meerwaarde van FEC-samenwerking wordt 
door die medewerkers onderschreven. De meerwaarde is naast het realiseren van een gezamenlijk doel ook gelegen in ‘zachte’ 
resultaten, zoals het ontwikkelen van inzicht en begrip voor elkaars belangen, het stroomlijnen van werkprocessen, de uitwisseling 
van best practices of het samenwerken aan risicoprofielen.

Samenwerking in projecten blijkt goed mogelijk binnen het huidige juridisch kader van het FEC Convenant 2014.  Zowel de taak als
doelen van het FEC blijven de komende drie jaar onverminderd van belang, evenals de verplichting van FEC-leden om de juiste 
randvoorwaarden te scheppen voor FEC-samenwerking. Het betreft de verplichting om voldoende informatie, expertise en 
personele capaciteit ter beschikking te stellen. Dit onderzoek gaf geen directe aanleiding om een wijziging van het Convenant voor 
te stellen. De WODC-onderzoekers presenteerden enige aanbevelingen om de kwaliteit van de FEC-samenwerking te verhogen. 
Dit door het FEC meer bekendheid te geven binnen de partnerorganisaties en de kennis van FEC-medewerkers over het 
werkterrein van de andere FEC-partners te vergroten. Inclusief de kennis over welke informatie bij welke partner beschikbaar kan
zijn of voor welke partner interessant kan zijn (benut rest- en zijtakinformatie). Als gevolg van deze aanbevelingen zijn de FEC-
partners in 2018 weer volop aan de slag gegaan met hun activiteiten, waarover meer te lezen valt in dit Jaarverslag. 
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Signaal Nationale Politie inzake ‘underground banking’

Uit politieonderzoek is gebleken dat een verdachte grote sommen geld vanuit het buitenland had ontvangen in een winkel. 
Nadat dit signaal is gedeeld met de FEC-partners heeft DNB een onderzoek ingesteld naar de hierbij betrokken partijen. Uit 
dit onderzoek kwam naar voren dat vanuit diverse vestigingen in 4 maanden tijd 705 illegale geldtransfers zijn verricht voor in 
totaal € 1,3 miljoen. Genoemde geldtransfers zouden tot stand zijn gekomen met hulp van een in het buitenland gevestigd 
moneytransferkantoor.
De Belastingdienst heeft vervolgens een onderzoek ingesteld en maakte daarbij gebruik van de informatie van DNB. De 
Belastingdienst kon mede hierdoor een omzet correctie in de vennootschapsbelasting doorvoeren van ongeveer € 400.000 
en tevens een boete van € 25.000 opleggen.

3. Informatie-uitwisseling 

3.1 FEC-signalen
Informatie-uitwisseling is één van de drie kerntaken van het FEC; door sommigen wordt dit ook “de schatkamer van het FEC” 
genoemd. De uitwisseling van signalen (casuïstiek) en informatie over ontwikkelingen en bedreigingen van de integriteit van 
de financiële sector draagt in grote mate bij aan het behalen van de gezamenlijke doelstellingen van de FEC-partners. En in 
het verlengde hiervan vervult de informatie-uitwisseling een belangrijke rol bij de uitvoering van de wettelijke taken van de 
afzonderlijke FEC-partners. 

Als informatie over een signaal is uitgewisseld in FEC-verband, gaan FEC-partners  zelf aan de slag met de besproken 
interventiemogelijkheden. Afhankelijk van de gekozen interventie kan een resultaat snel zichtbaar worden of, bijvoorbeeld in 
geval van aanpak in het strafrecht, jaren later pas duidelijk worden. 

Samenwerken is vaak een zaak van lange adem: het op elkaar afstemmen van interventies en elkaar op de hoogte houden van 
ontwikkelingen in een signaal is van groot belang. Het kan ook voorkomen dat de uitgewisselde informatie geen mogelijkheid 
biedt voor interventies. Ook dat is een resultaat van de FEC-samenwerking. 

Hoewel lastig, streeft het FEC er naar de effectiviteit van de samenwerking zo inzichtelijk mogelijk te maken. Er wordt 
periodiek teruggeblikt op de uitgevoerde activiteiten en de daarbij behaalde resultaten. Om een beeld te geven van resultaten
die kunnen worden behaald door in FEC-verband informatie uit te wisselen, zijn twee voorbeelden van signalen hiernaast 
beschreven. Beide signalen hebben in 2018 concrete resultaten opgeleverd.

“In 2018 hebben de belastingdienst, DNB en AFM 
regelmatig gesproken over signalen met fiscale 

risico's. De aanbevelingen uit het FEC-project fiscale 
risico's lijken daarmee effect te hebben en in de 

praktijk te worden opgepakt. FEC-projecten bewijzen 
daarmee relevant te zijn voor de praktijk”

Dick Blommesteijn (Belastingdienst)
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3.2 Aantal behandelde signalen
In 2018 zijn 127 nieuwe signalen in behandeling genomen. In onderstaande grafiek is het aantal nieuwe signalen in de jaren 2016,
2017 en 2018 weergegeven. De grafiek geeft weer dat er sprake is geweest van een stijging in het aantal signalen dat is gedeeld in
FEC-verband ten opzichte van de 2 voorgaande jaren. Het doel van het indienen van signalen is tweeledig;
- Een verzoek aan partners om bij hen beschikbare informatie over een subject of fenomeen te delen, of;
- een overdracht van informatie over een subject door de indienende partner.

In geval van een informatieoverdracht wil een FEC-partner de beschikbare informatie delen zonder zelf een interventie te
ondernemen, bijvoorbeeld omdat dit niet binnen de eigen taak valt of op grond van interne prioritering niet wordt opgepakt.

Signaal DNB inzake verzekeraar 

Tijdens de controle van de jaarrekening bij een verzekeraar heeft de accountant geconstateerd dat de CEO buiten zijn bevoegdheden heeft gehandeld ten aanzien van een aantal betalingen.
De verzekeraar heeft in de zomer van 2013 aangifte gedaan bij de FIOD van mogelijke strafbare feiten gepleegd door enkele voormalige bestuursleden. Tevens heeft de verzekeraar de
Belastingdienst en DNB geïnformeerd. DNB heeft dit signaal in 2013 ingebracht in het FEC. De informatie-uitwisseling en samenwerking heeft tot navolgende acties en resultaten geleid.

De FIOD heeft op basis van de gedane aangiften een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar een aantal mogelijke strafbare feiten. Een drietal oud-bestuurders is strafrechtelijk vervolgd door
het Openbaar Ministerie. Zowel in de civiele zaak (aangespannen door de verzekeraar) als in de strafzaak zijn twee van de drie verdachten schuldig bevonden, zijn geldboetes geëist en zijn in
april 2018 aan 2 bestuurders 30 en 42 maanden celstraf opgelegd. Met betrekking tot de derde (oud-) bestuurder is behandeling nog aangehouden.
DNB heeft in 2014 twee bestuurlijke boetes opgelegd voor overtreding van de Wft. Na de hertoetsingen van bestuurders en leden van de RvC heeft overleg met de aandeelhouder ertoe
geleid, dat alle bestuurders en commissarissen door de aandeelhouder zijn vervangen. Eerder was de CEO al door de RvC ontslagen.
De onderzoeken van de Belastingdienst hebben geleid tot correcties in de loonbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting voor in totaal € 9,5 miljoen, naast boetes van in totaal circa €
115.000.

Naast de gekaderde resultaten hebben de partners in 2018 tientallen andere interventies gedaan, zie hieronder een uitsplitsing
naar de belangrijkste soorten interventies. Een van de bestuursrechtelijke interventies was een opgelegde last onder dwangsom.
Een voorbeeld van de gedane strafrechtelijke interventies is een veroordeling tot een gevangenisstraf van zes maanden wegens
het illegaal bemiddelen en aanbieden van krediet en valsheid in geschrift. In een andere casus werd uitgewisselde informatie
gebruikt voor een fiscaal onderzoek dat leidde tot een navorderingsaanslag van enkele tonnen euro gepaard met een boete van
tienduizenden euro’s.

INTERVENTIE AANTAL
Opnemen in project 2
Kennisdeling 2
Bestuursrechtelijke maatregelen 3

Strafrechtelijk onderzoek 9

Fiscaal onderzoek 14
Bestuursrechtelijk onderzoek 23
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Het doel van het indienen van signalen is tweeledig;
- Een verzoek aan partners om bij hen beschikbare informatie over een subject of fenomeen te delen, of;
- een overdracht van informatie over een subject door de indienende partner.
In geval van een informatieoverdracht wil een FEC-partner de beschikbare informatie delen zonder zelf een interventie te
ondernemen, bijvoorbeeld omdat dit niet binnen de eigen taak valt of op grond van interne prioritering niet wordt opgepakt.

De duur van de behandeling van signalen kan, afhankelijk van de complexiteit, nogal verschillen. De behandeling van een deel van
de in 2018 ingediende signalen loopt door in 2019. Zo zijn ook in 2018 nog signalen behandeld die in eerdere jaren zijn ingediend.

3.3 Datarooms
Als een signaal een complex karakter heeft en behandeling meer tijd vergt en/of specialisten vanuit partners nodig zijn voor de
behandeling, wordt een afzonderlijke dataroom georganiseerd. In 2018 zijn in totaal (voor alle soorten signalen) 37 datarooms
georganiseerd. In 2017 waren dit er 35 en 30 in 2016.

3.4 Onderkende risico’s
Bij elk signaal wordt voorafgaande aan het in behandeling nemen getoetst of het onderkende risico bij een casus valt binnen de
doelstelling van het FEC: versterking van de integriteit van de financiële sector. Net als in voorgaande jaren werden navolgende
risico’s in 2018 frequent onderkend in de ingediende signalen:
• witwassen
• illegale financiële activiteiten
• terrorismefinanciering (waaronder buitenlandse financiering)
• fiscale risico’s.

3.5 Sectoren
De in 2018 door de FEC-partners ingediende signalen hadden betrekking op de sectoren zoals weergegeven in het kader hiernaast.
De categorie “anders” betreft onder andere signalen die niet in een van de andere categorieën kunnen worden ondergebracht,
zoals bijvoorbeeld vermeende illegale activiteiten. Deze houden wel op enigerlei wijze verband met de financiële sector.

2018 2017 2016
Informatieverzoeken 67 72 92
Informatieoverdrachten 60 30 24
Totaal 127 102 116

Waarvan:
Subjectgerelateerd 125 98 114
Fenomeengerelateerd 2 4 2
Totaal 127 102 116

Sector Aantal
Verzekeraars 4
Trustkantoren 12
Banken 6
Pensioenfondsen 2
Financiële dienstverleners 12
Betaaldienstverleners 3
Beleggingsinstellingen/beleggingsonderneming
en (incl. illegalen)

9

Stichtingen 37
Anders 42
Totaal 127
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3.6 GAZO-principe
Uitgewisselde informatie mag pas door een FEC-partner worden gebruikt als de partner waarvan de informatie afkomstig is, 
daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit uitgangspunt is het GAZO (geen actie zonder overleg)-principe.

3.7 FEC-informatieplatform
Het FEC-informatieplatform is operationeel verantwoordelijk voor de informatie-uitwisseling in FEC-verband en bestaat uit 
vertegenwoordigers (“beheerders”) van elk van de FEC-partners. Signalen en reacties op die signalen worden, met inachtneming 
van de wettelijke mogelijkheden, zoveel als mogelijk met alle FEC-partners gedeeld zodat alle leden van het FEC-informatieplatform 
kunnen bepalen of een interventie door de eigen organisatie nodig en/of mogelijk is. Deze integrale aanpak van de behandeling van 
signalen en de intensivering van de onderlinge samenwerking kreeg in navolging van 2017, ook in 2018 veel aandacht. Het FEC-
informatieplatform kwam maandelijks bijeen om de voortgang van behandeling van signalen te bespreken. Daarnaast is veel 
energie gestoken in de implementatie van een nieuw IT-systeem waarmee op beveiligde wijze informatie wordt uitgewisseld.

4. FEC-privacy platform 
Binnen het FEC-privacy platform wordt door privacy-experts van de FEC-partners kennis en expertise uitgewisseld op het gebied 
van (persoons-) gegevensuitwisseling met als doel om gezamenlijk te bewaken dat informatie-uitwisseling binnen FEC-verband 
zorgvuldig en binnen de bestaande wettelijke kaders plaatsvindt. Ook wordt daarmee beoogd dat tijdig wordt geanticipeerd op 
wijzigingen in wet- en regelgeving. Tijdens de bijeenkomsten van het FEC-privacy platform in 2018 zijn relevante vragen, casuïstiek, 
nieuwe wet- en regelgeving en thema’s besproken die spelen op het gebied van (persoons-) gegevensuitwisseling binnen het FEC-
samenwerkingsverband. Zo is geanticipeerd op de gevolgen van de komst van de Algemene Verordening Gegevensverwerking 
(AVG) en het voorstel voor de Kaderwet gegevensuitwisseling voor de samenwerking in FEC-verband. Het FEC-privacyplatform heeft 
mede geadviseerd over het concept wetsvoorstel Wet Gegevensverwerking samenwerkingsverbanden aan de FEC-raad. 
Daarnaast hebben de leden van het FEC-privacy platform gewerkt aan en geadviseerd over zogenoemde Privacy Impact 
Assessments die de FEC-samenwerking betreffen. 

Andere activiteiten van het FEC-privacy platform betroffen het aanbrengen van aanpassingen en wijzigingen aan het FEC-
informatieprotocol 2014, inclusief de bijbehorende documenten en werkprocessen, als gevolg van de AVG. In 2018 is het 
geactualiseerde FEC-informatieprotocol  2018 gepubliceerd op de website. Deze wijzigingen waren reeds voorzien bij de 
(driejaarlijkse) evaluatie uit 2017 van het FEC-Informatieprotocol 2014. Die evaluatie diende om inzicht te krijgen in het 
functioneren van het FEC-Informatieprotocol 2014 in de praktijk en om verbeterpunten te signaleren. De belangrijkste conclusie 
van de FEC-partners was dat het FEC-Informatieprotocol 2014 naar tevredenheid werkt en wordt ervaren als een zorgvuldig en 
goed werkproces. Tegen die achtergrond zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen, waarvan de actualisering en het 
toekomstbestendig maken van het FEC-informatieprotocol 2014 door het FEC-privacyplatform in 2018 ter hand is genomen.

Jaar Aantal GAZO-verzoeken

2018 30
2017 28
2016 29
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5. Risicoanalyse en trends

5.1 FEC-brede risicoanalyse
Sponsor Vz FEC-raad
Op verzoek van de FEC-raad is begin 2018 gestart met een FEC-brede risicoanalyse (RA) met als doel een meer ‘fact based’-
onderbouwing te bewerkstelligen voor de themaselectie ten behoeve FEC Jaarplan. Aan alle FEC-partners was het verzoek gedaan
hiervoor relevante informatie ter beschikking te stellen ten behoeve van deze RA. Het gaat om informatie die inzicht biedt in
risico’s en bedreigen van de integriteit van de financiële sector. De RA bestaat op hoofdlijnen uit een beoordeling van uit de
verzamelde informatie en bronnen gesignaleerde risico’s en van de toegepaste methodieken. De uitkomsten van deze RA hebben
gediend als basis voor het themaselectieproces van het FEC-jaarplan voor 2019.

De uitkomsten van de RA zijn in lijn met de gekozen FEC-thema’s in 2017 en zien onder meer op de risico’s op witwassen en
terrorismefinanciering als bedreiging van de integriteit van de financiële sector. Een andere belangrijke uitkomst was om op
kortere termijn (vanaf 2019) iets te doen met de groei van de risicocategorie Datamisbruik / Digitalisering. Tot slot zijn in deze
RA aanbevelingen, handreikingen en procesvoorstellen gedaan voor toekomstige RA’s. Een voorbeeld is om een goede aansluiting
op de Nationaal Risk Assessments van de Rijksoverheid te borgen voor het FEC.

5.2 Risico’s en trends in de “Keukentafel”
Sponsor ABN AMRO
Ook in de samenwerking met de private partners worden risico’s geïdentificeerd en trends uitgewisseld in relatie tot de integriteit
van de financiële sector. De FEC-partners en private partners (enkele grootbanken, de NVB en de Betaalvereniging Nederland)
kwamen in 2018 periodiek bijeen en wisselden onder de noemer “Keukentafel” de actualiteit, trends en risico’s uit omtrent
financieel economische criminaliteit. Aan de hand van deze kennisdeling worden afspraken gemaakt over eventuele
vervolgactiviteiten zoals kennis-sessies en het opstarten van gezamenlijke projecten. Deze uitwisseling van trends en risico’s
wordt in 2019 voortgezet. Onderwerpen die aan de Keukentafel werden besproken, zijn onder meer:
beleggingsfraude, trade-based money laundering, CEO-Fraude, National Risk Assessment, RIEC’s en regionale bedreigingen,
Payment Services Directive 2 en fraude risico’s, Instant Payments en het FIU Jaarplan 2018.

“Het FEC staat symbool voor de netwerksamenleving 
die Nederland steeds meer is: samenwerking waarin 
expertise leidend is en partners  gelijkwaardig  - met 

focus op een gemeenschappelijk maatschappelijk 
probleem.”

Robert Hoekstra (ABN AMRO)
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6. FEC-projecten en kennisdeling
Hieronder volgt een overzicht van de voortgang en behaalde resultaten van het FEC-samenwerkingsverband op het gebied van de twee kerntaken: projecten en kennisdeling.

6.1 Terrorismefinanciering
Sponsor OM
De FEC-partners werken sinds 2014 samen in het kader van het thema Terrorismefinanciering (TF). De Douane, IND, AIVD, BFT en Belastingdienst/Toeslagen nemen deel aan dit project als FEC-
participanten en in 2018 is ook de Koninklijke Marechaussee aangesloten. In vervolg op de activiteiten in voorgaande jaren zijn ook in 2018 financiële netwerken in kaart gebracht op basis van de
ingediende FEC-signalen en de informatie van de FEC-partners en participanten over bekende natuurlijke en rechtspersonen die in verband kunnen worden gebracht met terrorisme. Waar daartoe
aanleiding was, zijn interventiestrategieën opgesteld die kunnen zien op bijvoorbeeld vervolgonderzoeken (o.a. fiscaalrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk).

6.1.1 Voortzetting als structurele activiteit
Op 1 augustus 2018 heeft de FEC-raad besloten dat het (tot dat moment) projectmatige karakter van de activiteiten wordt voortgezet als een structureel programma. De doelstellingen hebben
hierbij geen wijziging ondergaan. Het structurele karakter wordt ondersteund door de ter beschikking stelling van additionele financiering voor het programma FEC TF. Die wordt besteed aan de
bemensing en huisvesting van het FEC-TF analyseteam.

In de eerste helft van 2018 is de samenwerking met de FEC-participanten geëvalueerd. Een belangrijke uitkomst hiervan is dat alle participanten besloten hebben te willen blijven deelnemen aan
het programma FEC TF. Hiertoe zijn de Addenda bij het FEC-informatieprotocol en de verwerkersovereenkomsten met de participanten geactualiseerd, waarbij ook de wijzigingen die uit de AVG
zijn voortgekomen, zijn verwerkt.

6.1.2 Typologieën
Eén van de doelstellingen van het programma FEC TF is om aanzetten van typologieën van potentiële soorten terrorismefinanciering te formuleren. De FEC-partners willen hiermee een bijdrage
leveren aan het tegengaan van financieren van terrorisme en aan het versterken van de integriteit van de financiële sector. Net als voorgaand jaar is een rapportage opgesteld waarin de uitkomsten
van een onderzoek zijn beschreven. Het onderzoek was uitgevoerd op basis van geanonimiseerde data die mogelijk zou kunnen duiden op indicatoren en typologieën voor terrorismefinanciering.
Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Private partners (grootbanken). Ook nu bleek het lastig om de uitkomsten van dat onderzoek te vertalen naar voor de betrokken banken
bruikbare informatie waarmee ze eenvoudiger ongebruikelijke transacties zouden kunnen detecteren. Het rapport is gedeeld met alle betrokken partners die mogelijk baat bij deze rapportage
kunnen hebben. Ondanks dat het moeilijk is om indicatoren en typologieën te ontwikkelen voor terrorismefinanciering, laat dat onverlet dat het belangrijk is om ernaar te blijven zoeken. Daarom
blijft dit een onderdeel van de doelstellingen voor komend jaar.

6.1.3 Pilot Buitenlandse financiering (BF)
Een onderdeel van het programma FEC TF is de pilot BF. Deze pilot is gericht op het in kaart brengen van de (van origine) buitenlandse financiering van non-profit instellingen (NPO’s) waarvan één 
of meerdere betrokken partijen direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met terrorisme of de financiering daarvan. Een dergelijke financiering van NPO’s wordt vanwege de (al dan 
niet indirecte) relatie met subjecten die betrokken zijn bij terrorisme of de financiering daarvan als onwenselijk beschouwd. Hiermee wordt beoogd meer zicht te krijgen op buitenlandse 
financieringsstromen van non-profit organisaties en het analyseren van deze informatie door een multidisciplinair team in FEC-verband. De FEC-partners werken in dit project samen met de FEC-
participanten en andere relevante organisaties, waaronder gemeenten en enkele departementen. In 2018 zijn casussen onderzocht, netwerken in kaart gebracht en interventies afgesproken en in 
werking gezet. Aan de hand van de ervaringen van deze pilot heeft de FEC-raad besloten om deze pilot met nog 2 jaar te verlengen.
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6.1.4 FEC PPS Taskforce Terrorismefinanciering 
De Taskforce Terrorismefinanciering is in 2017 gestart als een pilot. Het is een samenwerking tussen publieke partijen en enkele
private partijen (4 grootbanken en de NVB) waarbij binnen de wettelijke kaders informatie wordt gedeeld en geanalyseerd, leidend
tot meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland. Deze publiek-private samenwerking is vastgelegd in een
convenant en betrof een pilot met een looptijd van één jaar. In 2018 zijn de bevindingen van de samenwerking op dit thema
geëvalueerd: het blijkt een welkome aanvulling op de poortwachtersfunctie van banken en heeft de effectiviteit van de meldketen
versterkt. Gelet op de geboekte resultaten is besloten de pilot met een jaar te verlengen waarin, naast doorgaande operationele
samenwerking, ook wordt onderzocht of binnen de wettelijke mogelijkheden de informatie-uitwisseling nog effectiever kan
plaatsvinden.
De goede ervaringen van deze samenwerking heeft de nodige aandacht in de media gehad, waaronder enkele artikelen in een krant
en vaktijdschrift.

6.2 Project Contanten
Sponsor: Belastingdienst
Het pre-project Contanten is in 2018 afgerond met een eindrapport van het projectteam. Daarin is het (grensoverschrijdend)
vracht- en postverkeer van contant geld als risico benoemd. De risico’s verbonden aan (EU) grensoverschrijdend vervoer van
contant geld moeten worden bezien in relatie tot witwassen en terrorismefinanciering. In FATF-verband is dit risico ook
gesignaleerd. De FEC-raad heeft op basis van het eindrapport ingestemd met de daarin opgesomde aanbevelingen, waaronder de
start van een FEC-project op het thema Contanten in samenwerking met de Douane als FEC-participant. In het jaarplan 2019 staat
de doelstelling van dit project als volgt omschreven; een gezamenlijke strategie opstellen, gericht op het kunnen detecteren van het
vervoer van contant geld met een criminele herkomst, het identificeren van de achterliggende belanghebbende(n) en het kiezen
van de meest geschikte handhavingsmodaliteiten (bv. ontnemen; in de fiscale heffing betrekken; het geven van aanwijzingen aan
financiële instellingen). Deze aanpak is complementair aan de geïntegreerde aanpak van witwassen.

“Deze intensieve samenwerking is bijzonder; iedere 
partner opereert vanuit haar eigen bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden, maar heeft dezelfde of 
overlappende doelstellingen, namelijk het versterken 

van de integriteit van de financiële sector en het 
bestrijden van financieel economische criminaliteit”

Maarten Rijssenbeek (Openbaar Ministerie)
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6.3 Project Trustkantoren 
Sponsor DNB
Met het in 2017 gestarte FEC-project Trust werd op de langere termijn beoogd dat trustkantoren zichtbaar eigen 
verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de risico-identificatie en -mitigatie in hun dienstverlening. Om dichterbij dat doel te 
komen hebben de deelnemers tot in 2018 binnen meerdere deelprojecten samengewerkt en deze ook afgerond. Dit vertaalde zich 
in uitgewisselde kennis tussen de FEC-partners over de trustsector en over mogelijk risicovolle structuren. Naast de FEC-partners 
nam ook het Bureau Financieel Toezicht als FEC-participant deel aan dit project. Waar mogelijk deelden de deelnemende FEC-
partners informatie over trustkantoren en werkten zij samen bij de aanpak van illegale trustkantoren. De projectdeelnemers hebben 
een Compliance Model Trustsector ontwikkeld waarmee zij beogen om onder andere de integriteit van trustkantoren vanuit de één
overheid-gedachte te beoordelen en te benaderen (integrale aanpak). Met het Compliance Model Trustsector worden risico’s 
binnen de trustsector gezamenlijk door de FEC-partners geanalyseerd en gewogen. Dit Model wordt komend jaar verder ontwikkeld 
door de FEC-partners. In het belang van samenwerking met de trustsector heeft het projectteam in 2018 een ronde tafel-
bijeenkomst met brancheorganisatie Holland Quaestor georganiseerd over de toekomst en volwassenheid van de trustsector. 

6.4 Project Stichtingen 
Sponsor ABN AMRO
In 2018 is in een FEC PPS werkgroep - waarin tevens de gemeente Amsterdam participeert - verder onderzoek gedaan naar de 
risico’s van financieel economische criminaliteit verbonden aan stichtingen. Dit onderzoek is gedaan door het delen van publieke
zijde van kennis over modus operandi en criminele fenomenen waar stichtingen bij zijn betrokken en van private zijde over klant 
herkenning- en transactiemonitoring processen. Indicatoren voor malafide gedrag van stichtingen in relatie tot financieel-
economische criminaliteit werden op grond van deze kennisdeling in kaart gebracht en aangescherpt. 

Dit heeft geleid tot nieuwe relevante meldingen bij de FIU-Nederland door bij dit onderzoek betrokken banken van ongebruikelijke
transacties waar stichtingen bij zijn betrokken (op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft). Met dit initiatief is een vervolg gegeven aan eerdere presentaties aan de “Keukentafel” door de Politie - eenheid Amsterdam 
over stichtingen in Amsterdam die niet in lijn met hun statutaire doelstelling opereren en waarin mogelijk criminele activiteiten zijn 
verhuld en een presentatie door de Gemeente Amsterdam over “hun” “City Deal”. In de “City Deal Amsterdam” wordt onderzocht in
hoeverre praktisch en juridisch data-analytics een bijdrage kunnen leveren bij het ontwikkelen van een (nieuwe) aanpak met 
betrekking tot criminele investeringen en crimineel gebruik van vastgoed in Amsterdam. Dit wordt onderzocht door inzicht te 
verkrijgen in patronen, profielen, indicatoren en risico’s van (georganiseerde) criminaliteit in relatie tot vastgoed, stichtingen en 
verenigingen. Ook heeft een rapport (fenomeen analyse van stichtingen als vehikel voor financieel-economische criminaliteit) van
het OM als input gediend. In het kader van dit initiatief worden geen subject- en/of CBS gegevens uitgewisseld. 

“Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan een 
nieuwe methode om de integriteit van de trustsector 

in beeld te brengen. Aankomend jaar gaan we dit 
verder fine tunen, met als doel om het daadwerkelijk 

te gaan toepassen.”

Hans Kersbergen (Belastingdienst) en Saskia Post 
(DNB)
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6.5 Wettelijke belemmeringen 
Sponsor FIOD/NVB
In de praktijk blijkt dat er belemmeringen worden ervaren bij de samenwerking tussen publieke en private partners (PPS), met 
name als het gaat om onderling uitwisselen van informatie. Door de FEC-PPS projectgroep Wettelijke Belemmeringen zijn enkele 
werkzaamheden uit 2017 voortgezet en afgerond. Hierna worden de resultaten uit drie verschillende trajecten samengevat. 

6.5.1. Gebruik van informatie verkregen door rechtsvordering  
Er is door de FEC-PPS projectgroep wettelijke belemmeringen ingezoomd op de vermeende onverenigbaarheid tussen de 
geheimhouding van vorderingen door het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdiensten enerzijds en de verplichtingen van 
banken, als gevolg van de Wwft, anderzijds. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke FEC-PPS notitie d.d. 29 maart 2018 waarin
door het Openbaar Ministerie, in nauwe afstemming met De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Vereniging van Banken uitleg 
wordt gegeven hoe banken moeten handelen wanneer zij een rechtsvordering ontvangen van de opsporingsautoriteiten. Dit 
standpunt is door de FEC-PPS organisaties binnen hun respectievelijke organisaties bekendgemaakt. Najaar 2018 is door de 
betrokken organisaties vastgesteld dat deze notitie in de praktijk in een behoefte voorziet, heeft bijgedragen aan duidelijkheid van 
werkwijzen en geleid heeft tot een betere samenwerking tussen de betrokken instanties.  

6.5.2. Laboratoriumomgeving
Aan de FEC-PPS samenwerking ligt onder meer de gedachte ten grondslag dat publieke en private partijen in verschillende mate en 
vanuit verschillende invalshoeken, direct of indirect over informatie beschikken die relevant is voor het tegengaan van strafbaar of 
niet integer gedrag binnen de financiële sector. Door het inrichten van een zogenoemde laboratorium-omgeving voor analyse 
doeleinden/ wetenschappelijk onderzoek, is in 2017 onder speciale randvoorwaarden tussen de FEC-PPS partners informatie 
uitgewisseld over casuïstiek rondom het thema commercieel vastgoed. Dit alles met als doel om te toetsen of het bijeenbrengen
van publieke en private kennis en informatie inderdaad relevant is voor het tegengaan van strafbaar of niet integer gedrag binnen 
de financiële sector. Deze informatie-uitwisseling is uitsluitend gebruikt voor de onderzoeksdoelstelling van het project. Tegen deze 
achtergrond heeft de projectgroep in 2017 twee Lab-bijeenkomsten georganiseerd. 

Uit die bijeenkomsten is niet gebleken dat er uit de besproken casuïstiek generieke soorten informatie te benoemen zijn die een 
structurele uitwisseling tussen publieke en private partijen kan onderbouwen. Wel is gebleken dat er op het gebied van kennisdeling 
nog stappen gezet kunnen worden. Betrokken partijen concludeerden dat ze nog onvoldoende op de hoogte zijn van bestaande 
mogelijkheden tot kennisvergaring onderling en met name welke informatie relevant kan zijn voor de andere partners. In het eerste 
half jaar van 2018 hebben de FEC-PPS partners in het Signalenoverleg van de Pilot Commercieel Vastgoed (zie paragraaf 6.6) enkele 
expertsessies georganiseerd over vastgoed fraude fenomenen. De meerwaarde van deze kennisbijeenkomsten lag in een beter 
wederzijds inzicht in relevante ontwikkelingen en in de beschikbare informatie en expertise op dit thema. dat heeft bijgedragen aan 
een betere detectie en aanpak van vermoedens van niet integer gedrag op het gebied van commercieel vastgoed. De FEC PPS-
organisaties zetten de verworven inzichten en kennis in binnen hun eigen organisaties bij de voortgaande bestrijding van fraude 
met commercieel vastgoed. 
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6.5.3. Gezamenlijke reactie Wetsvoorstel Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS) 
Een ander resultaat in het kader van het project wettelijke belemmeringen is de gezamenlijke brief die de FEC-PPS partners hebben opgesteld.
Naar aanleiding van een brief die de FEC PPS partners medio 2017 hebben gestuurd naar de Minister van Veiligheid en Justitie (met een kopie aan de Minister van Financiën) heeft een gesprek
plaatsgevonden tussen het Ministerie van Justitie & Veiligheid, vertegenwoordigers van het FEC en de NVB over de in die FEC-PPS brief geduide knelpunten in de gegevensverwerking door een
samenwerkingsverband. De gezamenlijke FEC-PPS brief en het contact daarover met het ministerie van J&V is aanleiding geweest voor een verdere verkenning in FEC-verband van de
mogelijkheden die het Wetsvoorstel Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS) kan bieden voor de FEC-(PPS-) samenwerking.

In deze verkenning naar een FEC(-PPS) AMvB onder de WGS is de meest recente versie van dit voorstel, zoals dat op 6 juli 2018 in consultatie is gegaan, meegenomen. De FEC-PPS partners
hebben met een brief half september 2018 gezamenlijk gereageerd op deze consultatie. Hierin is het standpunt uit de eerdere gezamenlijke brief herhaald en is gezegd dat de WGS-consultatie
versie een antwoord is op enkele van de eerder gesignaleerde knelpunten bij samenwerking in de bestrijding van financieel economische criminaliteit. Deze knelpunten liggen vooral op het
terrein van de gegevensuitwisseling. Echter het “kapstok” karakter van het huidige ontwerp WGS brengt een aantal onduidelijkheden met zich mee. Deze gezamenlijke consultatiereactie
onderstreept het belang dat de partners hechten aan samenwerking tussen publieke en private partijen en stelt andermaal dat gegevensuitwisseling tussen de FEC-partners en de financiële
instellingen in FEC-PPS-verband kan leiden tot een effectievere en efficiëntere bestrijding van financieel economische criminaliteit

6.6 Pilot Commercieel vastgoed
Sponsor alle partners
In het eerste half jaar van 2018 is in enkele expert bijeenkomsten gesproken over verschillende vastgoed fraude fenomenen en of modus operandi. Door de bundeling van de diverse
perspectieven van de experts van de FEC-PPS-partners is kennis en expertise over dit onveranderd actuele fraude thema vergroot. Binnen de respectievelijke eigen organisaties zijn initiatieven
genomen voor betere beheersing van dit fraude risico. Mede dankzij deze sessies is een waardevol kennisnetwerk opgebouwd. Vastgesteld is dat het belangrijk is voor de FEC-partners en
private partijen om met elkaar in contact te blijven over ontwikkelingen binnen dit actuele integriteitsthema. Kennisdeling, -verrijking en -borging kan gezien worden als een ‘drager’ voor
eventuele verdere samenwerking bij bestrijding van niet integer en/ of strafbaar gedrag bij commercieel vastgoed transacties of met commercieel vastgoed. Onder meer om detectie van
relevante signalen over mogelijke misstanden rond vastgoedtransacties te ontwikkelen en te verbeteren. Er is in het kader van de pilot in 2018 geen concrete casuïstiek in de vorm van signalen
uitgewisseld. Die werkwijze bleek te complex voor de partners. Mede om die reden heeft de FEC-raad medio 2018 besloten om deze wijze van
samenwerking in het kader van het Convenant pilot commercieel vastgoed te beëindigen.

6.7 Corruptie
Sponsor FIOD
Beoogde doelen van dit project was om samen met de FEC-partners en de private partners de bewustwording van corruptierisico’s te vergroten, tijdige detectie van corruptie en het
bespreekbaar maken van corruptiesignalen en trends te bevorderen. FIOD, OM, FIU-Nederland, NVB en de betrokken banken zijn in 2018 verder op zoek gegaan naar de mogelijkheden om op
dit thema gezamenlijk op te trekken. In dat kader is een waardevolle kennisbijeenkomst georganiseerd aan de hand van casuïstiek rondom corruptie, zijn de nieuwe Egmont corruptie-
indicatoren besproken en werd verkend hoe indicatoren, monitoring en spreken over cultuur & ethische dilemma's van toegevoegde waarde kan zijn voor ieders organisatie. Dit project loopt
verder door in 2019.
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7. Communicatie
In 2018 heeft het FEC-Communicatieplatform, dat bestaat uit communicatieadviseurs van de diverse FEC-partners, periodiek
contact gehad ten behoeve van een consistente en gezamenlijke FEC-communicatiestrategie over de verschillende thema’s. Het
periodieke contact in het FEC-communicatieplatform is van belang gebleken bij het maken en houden van de verbinding tussen
de verschillende FEC-partners, maar ook voor het gezamenlijk vaststellen van woordvoeringslijnen binnen het FEC-
samenwerkingsverband. In 2018 lag het accent op het inzichtelijk maken van resultaten, onder meer op het gebied van
informatie-uitwisseling. Dit heeft o.a. geleid tot toelichtende verhalen in de kwartaalrapportages over FEC signalen, waarmee de
FEC-partners worden geïnformeerd over de uitkomsten van de inzet van hun capaciteit.


