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Resultaatgericht samenwerken als één overheid ter bestrijding van 
financieel economische criminaliteit en niet integer gedrag in de 
financiële sector.



Voorwoord
Het jaar 2019 is een bewogen jaar geweest, waarin de noodzaak van 
gezamenlijke bestrijding van financieel economische criminaliteit opnieuw is 
bevestigd. De witwascases bij banken elders in Europa, bij ING en het recent 
aangekondigde strafrechtelijk onderzoek bij ABN AMRO, maken, ook voor het 
publiek, de aanwezigheid van witwassen en terrorismefinanciering in ons 
financiële stelsel duidelijk. In de zomer van 2019 is een plan van aanpak 
witwassen gelanceerd door de Ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid. 
In oktober 2019 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid de contouren van 
een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan de 
Tweede Kamer gestuurd. 

Deze plannen en initiatieven zijn een stimulans voor verdere samenwerking 
tussen de FEC-partners. Ook de FEC-samenwerking met private partijen is verder 
geïntensiveerd. De gezamenlijke aanpak vereist dat de afzonderlijke taken, 
verantwoordelijkheden en expertises in een juist evenwicht naast elkaar bestaan, 
en elkaar, daar waar het kan, versterken.  

De voortgang van de lopende projecten, het delen van informatie, expertise en 
inzichten heeft ook dit jaar weer geleid tot mooie resultaten. Zo is bijvoorbeeld 
binnen het FEC-PPS project “Stichtingen” een blauwdruk voor fenomeengericht 
samenwerken in PPS verband ontwikkeld. Verder is in 2019 de Serious Crime 
Taskforce van start gegaan en heeft het delen van informatie binnen het 
informatieplatform tot concrete resultaten geleid, zoals bijvoorbeeld de 
veroordeling van zeven personen die werden verdacht van beleggingsfraude. 

Het belang en de kracht van de FEC-samenwerking heeft in 2019 ook 
internationaal de aandacht getrokken. Ik ben er trots op dat de FEC-
samenwerking onlangs als inspiratie heeft kunnen dienen voor 
samenwerkingsverbanden in Denemarken en Canada. 

Ik nodig u graag uit tot het lezen van dit jaarverslag dat inzage geeft in de diverse 
activiteiten die we met elkaar hebben ondernomen en de resultaten die we 
hebben bereikt. Dit alles met als doel: resultaatgericht samenwerken als één 
overheid ter bestrijding van financieel economische criminaliteit en niet integer 
gedrag in de financiële sector. Daar zetten wij ons ook in 2020 weer voor in, zoals 
te lezen valt in ons jaarplan.

Frank Elderson
Voorzitter FEC-raad

https://www.fec-partners.nl/nl/nieuws/nieuwsberichtjaarplan2016/173
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1. Informatie-uitwisseling  

Informatie-uitwisseling is één van de drie kerntaken 
van het FEC; het draagt bij aan het behalen van 
de gezamenlijke doelstellingen van de FEC-partners en 
het vervult een belangrijke rol bij de uitvoering van de 
wettelijke taken van de afzonderlijke FEC-partners. In 
FEC-verband vindt er allerlei informatie-uitwisseling plaats, 
zowel in de programma’s, de projecten, de taskforces en 
ook voor de kennisdeling. Met de groei van de activiteiten 
in FEC-verband neemt derhalve ook de informatie-
uitwisseling toe.

FEC-signalen
Het informatieplatform voorziet in een integrale aanpak 
waarin door FEC-partners op reguliere basis signalen 
(casuïstiek) en informatie wordt gedeeld; dit platform 
wordt ook wel ‘de schatkamer’ van het FEC genoemd. Het 
FEC-informatieplatform komt maandelijks bijeen om 
signalen en de voortgang van de behandeling van signalen 
te bespreken. De FEC-signalen hebben als doel om de FEC-
partners te verzoeken om bij hen beschikbare informatie 
over een subject of fenomeen te delen (informatie halen), 
of om informatie over een subject te verspreiden/over te 
dragen (informatie brengen).

Signalen 2019
In 2019 zijn 86 nieuwe signalen in behandeling genomen. 

De duur van de behandeling van signalen kan, afhankelijk 
van de complexiteit, nogal verschillen. De behandeling van 
een deel van de in 2019 ingediende signalen loopt door in 
2020. Zo zijn ook in 2019 nog signalen behandeld die in 
eerdere jaren zijn ingediend. De gemiddelde doorlooptijd 
van de signalen in 2019 is 100 dagen.

2016 2017 2018 2019

Informatieverzoeken 92 72 67 64

Informatie-
overdrachten

24 30 60 22

Totaal 116 102 127 86

Waarvan:

Subject gerelateerd 114 98 125 83

Fenomeen 
gerelateerd

2 4 2 3

Totaal 116 102 127 86

Complexe signalen 2019
Als een signaal complex van aard is en de behandeling meer tijd 
vergt en/of specialisten vanuit partners nodig zijn voor de 
behandeling, wordt een afzonderlijke dataroom georganiseerd. In 
2019 zijn in totaal (voor alle soorten signalen) 41 datarooms 
georganiseerd.

In 2019 zijn er minder nieuwe FEC-signalen in behandeling genomen 
dan in eerdere jaren. Daarentegen is de complexiteit van de FEC-
signalen toegenomen.
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1. Informatie-uitwisseling  

Meer over de signalen 2019
De in 2019 behandelde signalen hadden betrekking op diverse sectoren, zie daarvoor 
de tabel hier onder. Bijzondere aandacht trekt de categorie ‘Anders’ die een 
aanzienlijke score heeft en waar voornamelijk vermeende illegale activiteiten (van 
natuurlijke personen) in de financiële sector zijn onder gebracht.

De signalen die in 2019 zijn behandeld, hadden betrekking op diverse risico’s voor de 
integriteit  van het financiële stelsel. De meest onderkende risico’s in 2019 zijn:
• Illegale financiële activiteiten
• Fiscale risico’s
• Terrorisme financiering (waaronder buitenlandse financiering)
• Oplichting, valsheid in geschrifte

Sector Aantal

Verzekeraars 5

Trustkantoren 11

Stichtingen 19

Financiële dienstverleners 17

Beleggingsinstellingen / ondernemingen 12

Banken 5

Betaaldienstverleners  (PSP)
3

Anders 14

Overtreding Trustkantoor 
De Belastingdienst is naar aanleiding van publicaties in de Panama papers een onderzoek 
gestart naar meerdere rechtspersonen en hun directeur en enig aandeelhouder. Binnen FEC 
is er meer informatie gedeeld en dit heeft geleid tot een bestuursrechtelijke interventie; het 
starten van een handhavingstraject door DNB en het versturen van een formele 
waarschuwingsbrief. Na de waarschuwing van DNB heeft de betrokkene geen gehoor 
gegeven aan de waarschuwing van DNB om de overtreding te staken. Dientengevolge heeft 
DNB een last onder dwangsom ad. 50.000 EURO opgelegd. De opgelegde last onder 
dwangsom is gepubliceerd op de website van DNB.

Beleggingsfraude met obligaties in vastgoed
Een voorbeeld van een strafrechtelijke interventie is het voor de rechter brengen van zeven 
verdachten van beleggingsfraude met obligaties in vastgoed. 
De twee kopstukken achter de beleggingsfondsen zijn veroordeeld tot jarenlange 
gevangenisstraffen voor de grootschalige fraude. Vijf anderen kregen lagere cel- en 
taakstraffen opgelegd. Volgens de rechtbank zijn de twee kopstukken schuldig aan grote 
beleggingsfraude, oplichting en witwassen. De hoofdverdachten moeten respectievelijk vier 
en drie jaar de cel in. Beiden kregen een jarenlang beroepsverbod opgelegd.
Dit is ook verschenen in een artikel van het FD, op 29-06-2019. 



1. Informatie-uitwisseling 

Interventies 2019 op (eerdere) signalen

Als informatie over een signaal is uitgewisseld, gaan FEC-partners zelf aan de slag. De informatie 
wordt in alle gevallen gebruikt in de uitoefening van de taken. Soms hebben de FEC-signalen ook 
interventies tot gevolg. 
Uitgewisselde informatie mag pas door een FEC-partner worden gebruikt voor voorgenomen 
interventies als de partner waarvan de informatie afkomstig is, daarvoor toestemming heeft 
gegeven. Dit uitgangspunt is het GAZO (geen actie zonder overleg)-principe en is een van de 
belangrijkste pijlers van de FEC-samenwerking. In 2019 waren er 32 GAZO-verzoeken. Dat is een 
toename ten opzichte van voorgaande jaren.

In 2019 hebben de FEC-partner tientallen interventies uitgevoerd (let wel; het GAZO-verzoek kan al 
eerder zijn gedaan). In de tabel hieronder is een uitsplitsing naar de belangrijkste soorten 
interventies opgenomen. Afhankelijk van de gekozen interventie kan een resultaat snel zichtbaar 
zijn of, bijvoorbeeld in geval van aanpak in het strafrecht, pas jaren later 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. En het komt voor dat 
de uitgewisselde informatie wel is gebruikt bij de taken van de FEC-partners, maar dat dit geen 
interventie tot gevolg heeft. Ook dat is een resultaat van de FEC-samenwerking. Het FEC streeft er 
naar de effectiviteit van de samenwerking zo inzichtelijk mogelijk te maken. Zo wordt er periodiek 
teruggeblikt op de uitgevoerde activiteiten en de daarbij behaalde resultaten.

Interventie Totaal

Bestuursrechtelijk onderzoek 21

Fiscaal onderzoek 15

Strafrechtelijk onderzoek 2

Kennisdeling 10

Overig 20

Bestuursrechtelijke maatregelen 8

“In 2019 ben ik geïntroduceerd in het 
FEC. Kenmerkend vond ik de grote 

bereidheid van de FEC-partners om 
elkaar te helpen bij vragen en 

verzoeken”

Sonwee Su, deelnemer aan het 
informatieplatform vanuit DNB



FEC kenniscentrum 



Kenniscentrum

Kennisdeling & expertise ontwikkeling is een kerntaak van het FEC. Dat doen we door het 
stimuleren van de onderlinge contacten en samenwerking tussen de FEC-partners en het 
organiseren van het delen/vergroten van inzicht, kennis en vaardigheden. Dit gebeurt in de 
projecten en in specifieke kennis & expertise activiteiten van het FEC. 

FEC Privacyplatform
Op gebied van gegevensuitwisseling en privacy is een structurele kennis & expertise activiteit 
in de vorm van een ‘FEC Privacy platform’. Hier wordt door privacy-experts van de FEC-
partners kennis en expertise uitgewisseld op het gebied van (persoons-) gegevensuitwisseling. 
Doel daarvan is het gezamenlijk bewaken dat informatie-uitwisseling binnen FEC-verband 
zorgvuldig en binnen de bestaande wettelijke kaders plaatsvindt. Ook wordt daarmee beoogd 
dat de FEC-partners tijdig kunnen anticiperen op wijzigingen in wet- en regelgeving.

In 2019 heeft het FEC-privacy platform het FEC-Informatieprotocol 2018, de bijbehorende 
documenten en werkprocessen en de addenda op het FEC-Informatieprotocol, aangepast om 
het thema terrorismefinanciering – wat voorheen in de vorm van een project werd aangepakt 
– structureel een plek te geven in de FEC-documentatie. Daarnaast is er vanuit dit platform 
gewerkt aan en geadviseerd over zogenoemde Data Protection Impact Assessments (DPIA) die 
de FEC-samenwerking betreffen. En ook over de totstandkoming van aanvullende afspraken 
over de samenwerking met FEC-participanten op het onderwerp terrorismefinanciering. 
Verder zijn er diverse vragen, casuïstiek, wijzigingen in wet- en regelgeving en thema’s 
besproken die spelen op het gebied van (persoons-) gegevensuitwisseling binnen het FEC-
samenwerkingsverband.

Kennisbijeenkomsten
In 2019 heeft het FEC kennisbijeenkomsten georganiseerd op de volgende gebieden: 
terrorismefinanciering (TF kennissessie opsporen en vervolgen), witwassen, malafide gebruik 
van stichtingen en emissierisico’s. Ook zijn er verschillende presentaties over het FEC 
samenwerkingsverband gegeven, zowel bij partnerorganisaties als aan internationale 
delegaties. 

Kennissessie Malafide Stichtingen

“In juni 2019 waren er zo veel inzichten en resultaten te delen over het 
misbruik via stichtingen, maar ook over hoe er in dit verband fenomeen 
gedreven (kennis en expertise deling zonder uitwisseling van persoon 

gebonden informatie) is samengewerkt en welke inzichten en resultaten 
dit heeft opgeleverd, dat het FEC een kennissessie heeft georganiseerd. Dit 

bleek een groot succes, want het auditorium van DNB was goed gevuld. 
Het is een belangrijke bijdrage geweest aan het inmiddels succesvol 

afgeronde project; dat een barrière model met red flags voor mogelijk 
misbruik van stichtingen heeft opgeleverd. Bij de kennissessie zijn er 

nuttige contacten gelegd voor dit specifieke project. Kennissessies zijn een 
voornaam instrument om voortgang van en resultaten van een project 

breder binnen de samenwerking en daar buiten met andere publieke en 
private stakeholders te delen. Een succesvolle kennissessie geeft energie 
voor nieuwe soortgelijke projecten in en buiten FEC en FEC-PPS verband. 

Dat is opnieuw gebleken.”

Mauk Collot d’Escury
Adviseur FEC-PPS FEC-eenheid
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3. FEC projecten 

FEC 
Projecten

Digitalisering

In 2019 is met een serie ronde tafels een 
FEC-netwerk ‘digitalisering’ aangelegd. 

In de besprekingen heeft een selectie 
van  relevante onderwerpen en de 

prioritering daarvan plaatsgevonden. In 
vervolg hierop start in 2020 een eerste 

project.  

Trust

Het Compliance Model Trustsector is 
doorontwikkeld en er is een start met 

een integrale aanpak gemaakt. Daarmee 
komen de betrokken FEC-partners tot 
een integrale aanpak richting de trust-

sector. 

Contanten

In 2019 is de relevante omgeving inzichtelijk
gemaakt, relevante risico-indicatoren 
geformuleerd, en er is onderzocht of er bij de 
partners in de markt informatie beschikbaar is 
die behulpzaam kan zijn bij selectie en 
prioritering van het toezicht op contant geld 
zendingen.  

Terrorismefinanciering

& Buitenlandse financiering 

TF: Het in kaart brengen financiële netwerken, 
frequentere datarooms, rapportage inzake 
kennisproductie- en deling, actualisatie 
addenda FEC-informatieprotocol

BF: Buitenlandse financiering; pilot opgegaan in 
structureel programma FEC TF, casussen 
onderzocht, netwerken in kaart gebracht en 
interventies afgesproken en in werking gezet



3.1 Terrorismefinanciering 

Eén van de doelstellingen van het programma FEC TF is om 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. In 2019 is geen rapportage samengesteld inzake kennisproductie. 
Kennisproductie en –deling blijft onverkort een belangrijke doelstelling voor het programma. 

Ook in 2019 zijn financiële netwerken in kaart gebracht op basis van ingediende FEC-signalen en 
de informatie van de FEC-partners en participanten over 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). In 2019 is de frequentie waarin met 
partners en participanten over analyses en mogelijke interventies wordt gesproken, verhoogd 
door invoering van maandelijkse datarooms. 

In 2019 zijn de addenda bij het FEC-informatieprotocol geactualiseerd waarbij ook de wijzigingen 
die uit de AVG zijn voortgekomen zijn verwerkt. Dit was een actiepunt uit de evaluatie die in 
2018 met de participanten is uitgevoerd. Daarnaast zijn aanvullende afspraken met de 
participanten in een dataprotectie-overeenkomst opgenomen. 

3.1.1 Buitenlandse financiering 

De pilot BF is een onderdeel van het programma FEC TF. In 2019 is besloten de activiteiten 
structureel te maken en de pilot te laten opgaan in het programma FEC TF. De activiteiten inzake 
BF zijn 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 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 door 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. Evenals voorgaande jaren zijn in 2019 casussen 
onderzocht, netwerken in kaart gebracht en interventies afgesproken en in werking gezet. 

3. FEC projecten



3.3 Trust

Doel van het in november 2018 gestarte project Trust is het 
ontwikkelen van een gezamenlijk beeld en een 
handhavingsstrategie voor de doelgroep trustkantoren. 
Daartoe hebben de projectdeelnemers - Belastingdienst, BFT, 
DNB, FIOD, FIU-NL, OM - het Compliance Model 
Trustsector doorontwikkeld. Met dat model beogen zij onder 
andere de integriteit van trustkantoren vanuit de één overheid-
gedachte te beoordelen en te benaderen; met een integrale 
aanpak. Het model maakt het mogelijk om risico’s binnen de 
trustsector gezamenlijk te analyseren en te wegen. 

Er is een selectie gemaakt van een aantal trustkantoren. De 
deelnemers zijn gestart met het verzamelen van bij hen 
beschikbare informatie over die kantoren, om die vervolgens 
in een risico indicatoren-matrix (onderdeel van het 
Compliance Model Trustsector) te scoren. Naast het werken 
met het model deelden de deelnemers informatie over de 
trustsector en trustkantoren, en informeerden zij elkaar over 
werkwijzen van hun organisaties met betrekking tot de 
doelgroep trustkantoren.

3.4 Contanten 

De Financial Action Taks Force (FATF) on money laundering
and terrorist financing heeft in 2015 een rapport 
gepubliceerd waarin gewezen wordt op het feit dat fysiek 
vervoer van contant geld nog steeds veelvuldig voorkomt als 
onderdeel van een witwasproces. In het rapport worden 
verschillende aanbevelingen gedaan. 

Een van de aanbevelingen heeft geleid tot een aanpassing van 
de EU verordening liquide middelen (EU 2018/1672). 

De aangepaste EU verordening besteedt nu ook specifiek 
aandacht aan het onbegeleid EU grensoverschrijdend vervoer 
van contant geld. Te denken valt daarbij aan het vervoer van 
contant geld in vracht, post en koerierszendingen. De 
verordening vereist dat Nederland op een goede manier 
invulling geeft aan de beheersing van de risico's rond het zowel 
het begeleid (op de persoon) als het onbegeleid vervoer van 
contant geld. Het FEC-project contanten richt zich specifiek op 
het onbegeleid vervoer van contant geld omdat dit een nieuw 
onderwerp is in de EU-verordening. 

Het FEC-project contanten kent drie te onderscheiden 
onderdelen: 
1. Het inzichtelijk maken van de relevante omgeving, het 
formuleren van relevante risico-indicatoren en het 
onderzoeken of er bij de partners in de markt informatie 
beschikbaar is die behulpzaam kan zijn bij selectie en 
prioritering van het toezicht op contant geld zendingen. 
2. Het testen van wat onder punt 1 bedacht is in de praktijk. 
Werkt het? Komen de relevante zendingen in beeld, etc.?
3. Het organiseren van de opvolging in toezicht en opsporing 
inclusief de daarbij behorende communicatie en bestuurlijke 
informatie. Op deze wijze kan het uiteindelijke 
handhavingseffect t.a.v. de geselecteerde zendingen worden 
gemeten.

Punt 1 is zo goed als afgerond in 2019. Ook ten aanzien van 
punt 3 is de nodige voortgang geboekt. Voor punt 2 geldt dat in 
2020 door de Douane toezichtcapaciteit is gereserveerd in haar 
handhavingsplan. 

3. FEC projecten



FEC-PPS projecten 



4. FEC PPS projecten

FEC PPS 
Projecten

Serious Crime Taskforce:

De eerste cases zijn in oktober 2019 
als test-run in de werkgroep 
behandeld. De resultaten hiervan zijn 
veelbelovend; er is veel relevante 
informatie vergaard en er is een 
substantieel aantal ongebruikelijke 
transacties gemeld aan de FIU. 

Stichtingen

Er is toegewerkt naar een cyclisch 
beheer- en barrièremodel.  Ook zijn er 
nieuwe en aangepaste expert-based red 
flags rondom misbruik van en/of 
malafide gedrag door stichtingen 
toegepast, aangepast, afgeschaft en 
gevalideerd. Daarnaast heeft het project 
geleid tot een aantal klantonderzoeken 
en MOT-meldingen, waarvan 45% 
verdacht is verklaard door FIU-NL.

Beleggingsfraude

Door trainingen en presentaties 
bij bankmedewerkers van alle 
banken is de bekendheid met dit 
fraudefenomeen vergroot, met 
als doel de detectie van 
beleggingsfraude te verbeteren 
en waar mogelijk te vervroegenCorruptie

Er is een set aan corruptie-
indicatoren samengesteld, 
gebaseerd op de OESO-en 
Egmont-indicatoren en 
corruptiecases uit het verleden. 
De banken vertaalden deze 
indicatoren naar een query die als 
pilot toegepast is op een set 
transactie-en klantgegevens.

Terrorismefinanciering Taskforce 

De in 2017 als pilot gestarte 
Taskforce Terrorismefinanciering is in 
2019 omgezet in een structurele 
activiteit. Deze publiek-private 
samenwerking is vastgelegd in een 
convenant. In 2019 is een nieuw 
convenant voor onbepaalde tijd 
opgesteld en gepubliceerd in de 
Staatscourant. 



4.1  Serious Crime Taskforce 

In juli 2019 is de eenjarige pilot ‘Serious Crime Taskforce’ van start gegaan. De SCTF 
is een samenwerkingsverband waarin aan de publieke zijde het Openbaar 
Ministerie, de FIOD, de FIU en de Politie vertegenwoordigd zijn en aan de private 
zijde de Rabobank, Volksbank, ING en ABN AMRO. De taskforce richt zich op de 
aanpak van financiële facilitators die hun diensten aanbieden aan criminele 
samenwerkingsverbanden. Zo wordt beoogd krachtig in te zetten op de bestrijding 
van ondermijnende criminaliteit en de bescherming van de integriteit van de 
financiële sector. Naast de subjectgerichte aanpak is er in het 
samenwerkingsverband ook aandacht voor fenomenen/modus operandi, hetgeen 
kennisontwikkeling stimuleert bij de banken waardoor zij gerichter kunnen werken 
in het kader van transactiemonitoring.  

De eerste cases zijn in oktober 2019 als test-run in de werkgroep behandeld. De 
resultaten hiervan zijn veelbelovend; er is veel relevante informatie vergaard en er is 
een substantieel aantal ongebruikelijke transacties gemeld aan de FIU. 

4. FEC PPS projecten

https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10401028/witwassen-curd-brenninkmeijer-sctf
https://www.bnr.nl/podcast/thebigfive/10401028/witwassen-curd-brenninkmeijer-sctf


4.3 Corruptie

In 2019 hebben banken en publieke partijen gezamenlijk een set aan corruptie-indicatoren samengesteld, 
gebaseerd op de OESO-en Egmont-indicatoren en corruptiecases uit het verleden. De banken hebben deze 
indicatoren vertaald naar een query die als pilot toegepast is op een set 
transactie-en klantgegevens. De query zou er uiteindelijk toe moet leiden dat banken beter kunnen detecteren 
op corruptierisico’s en kwalitatief betere meldingen kunnen doen bij de FIU. 

De pilot dient ertoe om de daadwerkelijke bruikbaarheid en effectiviteit van de query te beoordelen. De 
beoordeling vindt plaats door middel van het beoordelen van de signalen die uit de query naar voren komen. 
Na een eerste analyse door de banken zelf, is een selectie daarvan inhoudelijk besproken met de FIU, OM en 
ACC (anti corruptie centrum). Deze gezamenlijke beoordeling van de output geeft de mogelijkheid om de query 
van de betreffende bank verder te verbeteren. Daarnaast ontstaat er door het delen van inzichten beter zicht 
op de benodigde informatie voor de opsporing waardoor de kwaliteit van de meldingen door banken verbeterd 
kan worden. Dit proces van aanscherpen en beoordelen van de query wordt in 2020 gecontinueerd.

Naast de query wordt gewerkt aan een kennisdocument dat medewerkers van banken kan ondersteunen in het 
signaleren en beoordelen van 

mogelijke corruptiesignalen en het verzorgen van goede vervolgacties. De kennis en expertise vanuit de banken 
is in 2019 verzameld en gebundeld in een concept-kennisdocument. Dit kennisdocument zal in 2020 nog verrijkt 
worden met de kennis en expertise vanuit de publieke partijen en vervolgens via de NVB breed gedeeld worden 
binnen de banken.

4. FEC PPS projecten



4.4 Stichtingen 

Gelet op de uitkomsten van de eerste NRAs uit 2017 is binnen het FEC in 
2018-2019 tussen publieke en private partijen samengewerkt in het FEC-PPS-
project malafide stichtingen. Betrokken partijen waren: FIU-NL, Politie, 
OM/FP, Gemeente Amsterdam (project City Deal), ABN AMRO, ING, 
Volksbank, Rabobank. In 2019 hebben ook de Belastingdienst en de Kamer 
van Koophandel deelgenomen en is er contact geweest met de Koninklijke 
Notariële Broederschap. Door het bij elkaar brengen van publieke kennis (over 
stichtingen en misbruik fenomenen) en private kennis (over stichtingen, klant 
profielen en transactiemonitoring- en analyse) is toegewerkt naar een cyclisch 
beheer- en barrièremodel. 

In deze kennis en expertise gestuurde werkwijze werd en wordt geen 
subjectinformatie gedeeld (het barrièremodel was het doel, het beheermodel 
is de wijze waarop het barrièremodel actueel gaat worden gehouden). Daarbij 
zijn nieuwe en aangepaste expert-based red flags rondom misbruik van en/of 
malafide gedrag door stichtingen toegepast, aangepast, afgeschaft en 
gevalideerd (onder meer door het ANBI team van de Belastingdienst en de 
Dienst Justis, Track van het Ministerie van Justitie en Veiligheid). 

Door het op deze wijze bijeenbrengen van publieke en private kennis, zijn 
aanbevelingen ontwikkeld voor een privaat en publiek barrièremodel en 
betere detectie en preventie op basis van deze red flags, met gebruik van best 
practices. Door het FEC-PPS project is voor het ontwikkelen van het 
barrièremodel tegen misbruik van stichtingen samengewerkt met het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Enkele van deze barrières 
zijn al ingezet door de betrokken FEC-PPS banken, zoals bijvoorbeeld het 
trainen van bankmedewerkers in het beter herkennen van risico’s rondom 
stichtingen en het aanpassen van trainingsmaterialen. Daarnaast heeft het 
project geleid tot een aantal klantonderzoeken en MOT-meldingen, waarvan 

45% verdacht is verklaard door FIU-NL. Voorgaande heeft als doel gehad om 
tot een betere detectie en bestrijding van het misbruik van stichtingen te 
komen, zowel voor publieke als private partijen. 

4. FEC PPS projecten

Barrières OM 
Civielrechtelijke interventies door het OM 
Er zijn verschillende manieren waarop het OM langs civielrechtelijke 
weg kan ingrijpen bij stichtingen met integriteitsrisico’s. 

a. Verzoek tot inlichtingen 
b. Verzoek tot ontslag bestuurders 
c. Verzoek tot verbodenverklaring en/of ontbinding van een stichting 
(Buiten deze mogelijkheden van het OM zijn er nog meer 
mogelijkheden om tot ontbinding van een stichting te komen, 
bijvoorbeeld het bepaalde in art. 2:19 en art. 2:19a BW.)

Barrières bij gemeenten
Stichtingen weren uit dienstverlening gemeente 
Malafide stichtingen kunnen worden geweerd uit 
vergunningsprocedures, de verstrekking van gemeentelijke subsidies 
en bij vastgoedtransacties met de gemeente, waaronder de uitgifte 
van grond in erfpacht. De Wet Bibob biedt hiervoor een instrument. 

Het barrièremodel is te 
vinden via:

https://barrieremodelle
n.nl/model/malafide-
stichtingen-zonder-

signalen-
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