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Inleiding

De maatschappelijke urgentie blijft onverminderd groot om financiële criminaliteit te bestrijden en de integriteit van de financiële sector te versterken. Een 
integer financieel stelsel is van groot belang voor onder andere het maatschappelijk vertrouwen, de stabiliteit, welvaart en reputatie van Nederland. Een 
financieel systeem dat criminelen faciliteert is funest voor onze hele maatschappij. 

Samenwerking is de sleutel naar verbetering. Samenwerking tussen zowel publieke partners als met private partijen. Afgelopen jaren zijn hierin vanuit het FEC 
goede en belangrijke stappen gezet. In 2021 gaan we daarop voortbouwen, verder ontwikkelen en intensiveren. 

Voor het werken als één overheid aan de integriteit van ons financiële stelsel is het uitwisselen van informatie de core business van het FEC. In 2021 zullen we 
onverminderd doorgaan met de verbeterslagen om dat gemakkelijker en efficiënter te maken. De komst en implementatie van de ‘Wet gegevensverwerking 
door samenwerkingsverbanden’ (WGS) is hierbij zeer welkom.  

Een aantal projecten uit 2020 zal dit jaar worden voortgezet, zowel met de publieke partners als in publiek-private samenwerking. Ook de activiteiten voor 
het bestrijden van terrorismefinanciering gaan onverminderd door. Daarnaast worden nieuwe projecten gestart op onder meer illegale trustdienstverlening 
en witwassen via beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen.

De omvang van witwasgeldstromen in Nederland blijft groot. Medio 2019 is het plan van aanpak witwassen gelanceerd door de Ministers van Financiën en 
Justitie en Veiligheid. De FEC partners hebben de ambitie uitgesproken om door samenwerking een betekenisvolle ‘hap’ uit de witwasgelden in Nederland te 
halen. In 2020 is deze FEC-ambitie vormgegeven in het plan Samen Effectief met brede kennisdeling voor effectieve interventies, (pro)actieve communicatie 
en optimale samenwerking – onder meer door de Fintell Alliance (vanuit de FIU-NL) en de Financial Crime Analysis functie (vanuit de opsporing). Scheidend 
FEC-voorzitter Frank Elderson pleitte bij zijn vertrek voor een deltaplan tegen witwassen in Nederland en Europa. Een streven dat de nieuwe FEC-voorzitter 
Laura van Geest onderschrijft. Wat niet wegneemt dat het FEC zich inzet voor het versterken van de integriteit van het financieel stelsel in de volle breedte. 

Het jaar 2021 zal voor het FEC dan ook in het teken staan van het verder uitvoering geven, met verbeterslagen en doorontwikkeling, aan deze ambitie. 



Doel, missie en taken

Het gezamenlijke doel van de FEC-partners is het versterken van de integriteit van de financiële sector. Bedreigingen van en inbreuken op de integriteit van 
het financiële stelsel moeten worden voorkomen en bestreden. 

De partners in het FEC treden gezamenlijk preventief op tegen bedreigingen van de integriteit van de financiële sector en handhaven waar nodig. Alle 
activiteiten binnen het FEC zijn gericht op realisatie van de doelstelling. Om de doelstelling van het samenwerkingsverband te bereiken heeft het FEC de 
missie om de onderlinge samenwerking tussen de partners te stimuleren, te coördineren en te vergroten door het uitwisselen van informatie en het delen 
van inzicht, kennis en vaardigheden.

De FEC-raad wil resultaatgericht samenwerken als één overheid ter bestrijding van financieel economische criminaliteit en niet integer gedrag in de financiële 
sector. Gezamenlijke bestrijding van financieel economische criminaliteit is ook leidend in de samenwerking met private partijen. Kenmerkend voor het FEC is 
het behalen van synergie door samenwerking. 

De drie kerntaken van het FEC, die voortkomen uit de doelstelling, zien op structurele informatie-uitwisseling, het fungeren als een kenniscentrum en het 
gezamenlijk uitvoeren van projecten/programma’s. Ook in 2021 zijn de activiteiten gebaseerd op deze taken.



Inhoud

1. Informatie-uitwisseling

2. Kenniscentrum

3. FEC thema-activiteiten

4. FEC PPS thema-activiteiten

5. Communicatie

6. Randvoorwaarden



Informatie-
uitwisseling 



1. Informatie-uitwisseling  

Het uitwisselen van informatie over subjecten en fenomenen in het 
informatieplatform - de core business van het FEC - zal in 2021 onverminderd 
doorgaan. 
Het informatieplatform behandelt casuïstiek over fenomenen en signalen die 
op initiatief en naar behoefte van de FEC-partners aan de orde worden 
gesteld. De signalen zien op alle onderwerpen van financieel economische 
criminaliteit, zoals witwassen, belastingontwijking, overtredingen van 
sanctieregelgeving, fraude en oplichting, illegaliteit en het niet voldoen aan 
eisen van integere bedrijfsvoering zoals opgenomen in de Wft en de Wwft. 
Wanneer partners elkaar (thematisch) op de hoogte houden van elkaars 
prioriteiten en belangrijke onderwerpen, bevordert dat de informatie-
uitwisseling. In 2021 zal er in het informatieplatform weer uitdrukkelijk 
ruimte worden geboden aan de FEC-partners om deze te agenderen.

Informatieplatform
Het informatieplatform is al jaren een succesvol concept waarmee de FEC-
partners – binnen de wettelijke mogelijkheden – elkaars informatiepositie 
versterken en initiatieven bedenken en uitvoeren voor interventies tegen 
misstanden en illegaliteit. Het voorziet in een integrale aanpak waarin door 
FEC-partners op reguliere basis signalen (casuïstiek) en informatie worden 
gedeeld; dit platform wordt ook wel ‘de schatkamer’ van het FEC genoemd. 

Deze samenwerking binnen het informatieplatform vindt uitsluitend plaats tussen de 
FEC-partners en gebeurt volgens de afspraken in het Informatieprotocol FEC 2019 
(zie voor een schematische weergave van het proces rond structurele informatie-
uitwisseling paragraaf 2.2. van dit protocol). 



Thematische aanpak 
De casuïstiek die wordt gedeeld in het informatieplatform vormt een belangrijke 
indicator voor het kiezen van thema’s voor een projectmatige aanpak in het FEC. 
Omgekeerd leidt een thematische aanpak, zowel binnen het informatieplatform 
als in projecten, tot (extra) signalen in het informatieplatform. 
In 2021 zal de samenwerking in het informatieplatform nadrukkelijk ook aan de 
hand van thema’s plaatsvinden. De verwachting is dat dit zal leiden tot een 
toename van het aantal signalen in het informatieplatform. 

Verbetertraject
In 2020 is een aantal verbeteracties geformuleerd dat ervoor moet zorgen dat het 
proces van informatie-uitwisseling binnen het informatieplatform steeds 
gemakkelijker en efficiënter verloopt. Deze verbeterslagen zullen in 2021 worden 
voortgezet. De verbeteringen zien onder meer op het vergroten van de 
bekendheid van het informatieplatform binnen het netwerk, het inventariseren 
van de mogelijkheden voor een nieuw systeem voor informatiedeling en het 
communiceren over succesverhalen die voortvloeien uit informatie-uitwisseling in 
FEC-verband. 

1. Informatie-uitwisseling  

Implementatie wetsvoorstel WGS
In 2020 is de parlementaire behandeling gestart van het wetsvoorstel ‘Wet 
gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden’ (WGS) . De WGS heeft onder 
meer betrekking op het FEC, in het bijzonder op de gegevensverwerking die daar 
plaatsvindt.
In 2021 zal het FEC de behandeling van dit wetsvoorstel en de ontwikkeling van 
een bijbehorende AMvB nauw volgen en de nodige voorbereidingen treffen voor 
het moment van inwerkingtreding van de WGS, de daadwerkelijke implementatie.



FEC
Kenniscentrum



2. Kenniscentrum

In het FEC staat het delen, uitwisselen en ontwikkelen van kennis centraal. Dit 
gebeurt zowel in de informatie-uitwisseling als in de projecten. Daarnaast zijn er 
activiteiten specifiek gericht op kennisuitwisseling, om het netwerk bekend te 
maken en te versterken met de beschikbare kennis en kunde.

FECademy
De FECademy staat voor de activiteiten die zijn gericht op kennisdeling in het FEC-
netwerk.
In 2021 wordt de digitalisering die – in verband met de corona pandemie – in 2020 is 
geïntensiveerd, voortgezet. Met middelen als een webinar, webcast en podcast is het 
makkelijker om meer mensen in het FEC-netwerk te bereiken.

De volgende activiteiten staan op het programma:
• FEC PPS introductiesessies, waarin medewerkers geïnformeerd worden over de 

taken, doelstellingen en bevoegdheden van de publieke partners, de activiteiten 
van het FEC en de FEC PPS projecten en taskforces;

• Projectsessies, waarin de uitkomsten van projecten worden gedeeld en wordt 
ingegaan op de specifieke activiteiten, effectiviteit en behaalde resultaten van het 
project;

• Uitwisselingen en stages, waarin medewerkers een kijkje in de keuken kunnen 
nemen bij een andere FEC-partner (zowel publiek als privaat);

• Internationale kennisuitwisseling.

FEC PPS Expertplatform
Het FEC PPS Expertplatform (expertplatform) is in 2020 gestart en vormt een 
belangrijke motor in de kennisuitwisseling tussen publieke en private partijen binnen 
het FEC.

Het expertplatform onderneemt onder andere de volgende activiteiten : 
• Thema’s en risico’s die voor het FEC relevant zijn inventariseren; 
• Kennis en expertise leveren aan (startende) projecten;
• Monitoren van de resultaten van projecten in de praktijk; en
• Borgen en actualiseren (via de monitoring/feedbackloop) van de opgedane 

kennis.

In 2021 zal  het expertplatform zich nadrukkelijk inzetten voor de activiteiten van de 
FECademy, om de in 2020 ontwikkelde kennis te delen en het FEC-netwerk verder te 
versterken.



FEC
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Programma terrorismefinanciering

Het programma FEC terrorismefinanciering heeft de volgende doelstellingen: 

• De financiële netwerken van bij de FEC-partners en -participanten bekende 
personen, die in verband kunnen worden gebracht met terrorisme en andere 
relevante personen en entiteiten, worden op basis van FEC-signalen in kaart 
gebracht. Daardoor wordt inzicht verkregen in de wijze waarop en door wie 
deze personen worden gefinancierd. 

• In alle gevallen waarin het verkregen inzicht daartoe aanleiding geeft, wordt 
een interventiestrategie opgesteld. 

• De verworven kennis leidt tot het opstellen van getoetste typologieën en het 
verankeren van lessons learned bij betrokken partners. 

De activiteiten van het programma FEC terrorismefinanciering zullen in 2021 op 
grond van dezelfde doelstellingen worden voortgezet. 

3A. FEC programma

Sinds september 2020 is de pilot ‘buitenlandse financiering’ afgerond en 
structureel ondergebracht in het programma FEC terrorismefinanciering. 
De BF-doelstellingen, die nu onderdeel uitmaken van het programma FEC 
terrorismefinanciering, zijn: 

• In kaart brengen van de (van origine) buitenlandse financiering van 
non-profit instellingen die onderdeel uitmaken van de netwerken die 
zichtbaar worden of zijn geworden binnen het FEC-project TF. 

• Beoordelen en analyseren van risico’s verbonden aan deze financiële 
transacties. 

• Opstellen van interventiestrategieën tegen risicovolle financiële 
transacties. 



3B. FEC projecten 

Start 2021

- Witwassen via 
beleggingsondernemingen en 

beleggingsinstellingen

- Illegale trustdienstverlening

- Payment service providers (PSP’s) 
i.c.m. PSD2

Doorlopend uit 2020

- Trust 

- Dividendarbitrage



Doorlopende activiteiten vanuit 2020

Trust 

Dit is een vervolgproject op een eerder project, waarin het 
Compliance Model Trustsector is ontwikkeld. Dit model 
bestaat uit een risico-indicatorenmatrix, een 
volwassenheidsmodel en een beïnvloedingsmodel, gericht 
op het analyseren en wegen van risico’s ten aanzien van 
trustkantoren. 

De doelstelling van dit project is om een beeld van 
de trustsector te krijgen op basis van het Compliance 
Model Trustsector en in gezamenlijkheid met de betrokken 
partners de best passende interventiestrategie te 
formuleren voor de geselecteerde trustkantoren en/of de 
trustsector als geheel. 

Op die manier worden de bij de verschillende keten-
partners beschikbare (handhavings-) instrumenten op een 
zo effectief en efficiënt mogelijke wijze (al dan niet 
gezamenlijk) ingezet en dit draagt bij aan de integriteit van 
de trustsector.

3B. FEC projecten

Dividendarbitrage 

Dividendbelastingarbitrage kent verschillende 
verschijningsvormen. Kenmerkend voor 
dividendbelastingarbitrage is de betrokkenheid van 
meerdere partijen, het internationale karakter, de grote 
financiële belangen en de strijdigheid met op zijn minst de 
bedoeling van de wetgever.

Gelet op deze kenmerken is het detecteren van 
dividendbelastingstructuren een uitdaging. Ook het 
bewijzen dat structuren in strijd zijn met geldende wet- en 
regelgeving blijkt in de praktijk heel moeilijk. 

In dit FEC-project worden de krachten gebundeld op 
kennis, informatie en handhavingsmogelijkheden om de 
detectie van arbitragestructuren en een effectieve aanpak 
daarvan, te bevorderen.

Projectleider is DNB. Het project wordt in de eerste helft van
2021 afgerond.

Projectleider is de belastingdienst. Dit project is eind 2020 
gestart en wordt medio 2021 afgerond. 



Nieuwe activiteiten voor 2021

Illegale trustdienstverlening

Partijen die trustdiensten verzorgen zonder vergunning zijn in 
overtreding van artikel 3 Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). 
Er zijn verschillende verschijningsvormen van illegale 
trustdienstverlening. Deze zijn niet altijd even gemakkelijk te 
onderkennen en aan te pakken. Daarbij is het van belang te weten 
wie deze diensten aanbiedt en hoe dit in beeld te krijgen.

Indien partijen illegale trustdiensten verlenen – of dit nu bewust of 
onbewust gebeurt – is er geen toezicht op de wijze waarop deze 
partijen de rol van poortwachter invullen. Dit is zorgelijk vanuit 
criminaliteitsoogpunt. Waar het verlenen van trustdiensten op 
zichzelf reeds inherent risicovol is, zijn de risico’s nog groter als 
partijen de anti-misbruikregels niet kennen of zij die niet willen 
volgen en zij ook niet op regelnaleving worden gecontroleerd. Dit 
vergroot het risico dat criminaliteit zoals witwassen, fiscale fraude en 
corruptie via Nederland wordt gefaciliteerd, terwijl de kans dat dit 
aan het licht komt juist kleiner is vanwege het ontbreken van enige 
vorm van toezicht. 

Beoogde doelstelling van het project is het terugdringen van illegale 
trustdienstverlening en daarmee voorkomen van (het faciliteren van) 
witwassen en overige criminaliteit in en via Nederland. 

3B. FEC projecten

Witwassen via beleggingsondernemingen en 
beleggingsinstellingen

In het National Risk Assessment Witwassen 2019 is het 
witwassen via beleggingsondernemingen en 
beleggingsinstellingen gesignaleerd als ‘witwasdreiging 
met een toekomstig karakter’. Dit geeft aanleiding voor 
een verkennend project om  vanuit concrete 
praktijkvoorbeelden inzicht te krijgen in de 
mogelijkheden van dit risico. 

De verkenning heeft de volgende doelstellingen:
a. Het analyseren van de wijzen waarop witgewassen 
kan worden via beleggingsondernemingen en -
instellingen en het opstellen fenomeenbeschrijvingen;
b. Het vaststellen van ‘red flags’ ten aanzien van de 
(eventuele) risico’s;
c. Het geven van guidance aan de 
beleggingsondernemingen en -instellingen. 

PSP’s i.c.m. PSD2

Innovaties in het betalingsverkeer en het gebruik van 
de nieuwe betalingsmogelijkheden blijken een 
uitdaging voor de Wwft-compliance monitoring van 
het betalingsverkeer vanuit de banken en 
betaalinstellingen. Ook belemmeren deze innovaties 
momenteel de opsporing in haar taak; de audittrail
van geldstromen is na de inwerkingtreding van de 
PSD2 moeilijker geworden dan wel niet meer te 
volgen. 

Dit is zorgelijk omdat criminelen door gebruik te 
maken van nieuwe betaalmogelijkheden, hun 
handelingen bewust kunnen verhullen. De 
consequenties hiervan zullen in kaart worden 
gebracht met een impactanalyse.

Projectleider wordt DNB. Dit project wordt in 2021 uitgevoerd. 
Projectleider wordt de AFM. Dit project wordt in de eerste helft 
van 2021 uitgevoerd. 

Projectleider wordt de politie. 

Dit project wordt in 2021 uitgevoerd. 
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4A. FEC PPS taskforces

Serious Crime Taskforce 
(SCTF)

Terrorismefinanciering 
Taskforce (TFTF)



De Terrorismefinanciering taskforce (TF Taskforce) is opgezet voor een nauwere 
samenwerking tussen de publieke en de private partijen om 
terrorismefinanciering efficiënter en effectiever te bestrijden en zodoende de 
integriteit van de financiële sector te beschermen.

De werkwijze van de TF Taskforce is wereldwijd vooruitstrevend te noemen. 
Dat publieke en private partijen in gezamenlijkheid een aanpak op TF 
realiseren, heeft een grote meerwaarde. De FATF benadrukt bij herhaling het 
belang van publiek-private samenwerking op het thema TF. Ook elders in de 
internationale context (VN en EU) wordt dit belang onderkend en benadrukt. 

De TF Taskforce is sinds medio 2019 een structureel georganiseerde 
samenwerking. Afgelopen periode is Triodos Bank N.V. toegetreden.

De TF Taskforce is ondanks de Corona-beperkende maatregelen volledig 
operationeel en zal ook in 2021 doorgaan als vast onderdeel van de publiek-
private samenwerking in FEC-verband. Het project wordt geleid door het OM. 

4A. FEC PPS taskforces

In oktober 2019 is de Serious crime taskforce (SCTF) van start gegaan. Centraal 
hierin staat het in kaart brengen van de financiële geldstromen / netwerken van 
tussenpersonen (brokers), die een essentiële schakel vormen in de 
georganiseerde ondermijnende criminaliteit. 

De private partijen en FIU-NL analyseren in onderling overleg (binnen de grenzen 
van de wet) subjecten en modus operandi die worden ingebracht door de 
opsporing. Dit levert relevante meldingen op van ongebruikelijke transacties aan 
FIU‐NL, die vervolgens veelal ter beschikking worden gesteld aan de 
opsporingsdiensten voor gebruik in strafrechtelijke onderzoeken. Banken kunnen 
met de opgedane kennis hun risicobeheersing en poortwachtersrol verstevigen en 
in overleg met het OM maatregelen nemen tegen niet-integere klanten. 

Deze taskforce is op dit moment volledig operationeel en loopt als pilot nog door 
tot medio 2021. Daarna zal worden bezien of de pilot zal worden voortgezet of 
een vast onderdeel kan worden van de publiek-private samenwerking in FEC-
verband. Het project wordt geleid door de politie. 

Terrorismefinanciering taskforce Serious crime taskforce (pilot)



4B. FEC PPS projecten

Start 2021:

- Synthetische drugs
- TBML II - nieuwe scope

Doorlopend uit 2020:

- TBML I – automotive sector

- Witwassen bij 
uitbuitingssituaties

- Corruptie
- Stichtingen – barrières

- Stichtingen – validatie red    
flags

Monitoring:

- Stichtingen I
- Beleggingsfraude

- Corruptie
- TBML I – automotive

sector
- Witwassen bij 

uitbuitingssituaties



Doorlopende projecten vanuit 2020

TBML I – automotive sector 

Dit project is gericht op de cash integration variant van Trade Based Money 
Laundering (TBML) in de automotive sector, waarin naar verwachting enorme 
hoeveelheden cash worden geïntegreerd. Het vermoeden was dat illegaal 
verkregen vermogen in auto's wordt geïnvesteerd om waarde te verplaatsen en wit 
te wassen. Doel van dit project is vast te stellen of cash betalingen in de automotive
sector zo gebruikelijk zijn als men aanneemt, om vervolgens ongebruikelijke 
transacties te detecteren (waar mogelijk sprake is van TBML) en hiertegen in 
samenwerking met banken barrières te ontwikkelen. 

• Er is onderzoek verricht naar de gebruikelijkheid van cash 
betalingen in deze sector.

• De deelnemende banken hebben hun cliëntenbestand 
doorzocht met een ontwikkelde query.

• Indicatoren van malafide handelaren en afnemers zijn vastgesteld.

• De ratio achter business to business cash betalingen anno 
2020, is geïnventariseerd.

• Er is een barrièremodel ontwikkeld dat wordt geïmplementeerd.

4B. FEC PPS projecten

Witwassen bij uitbuitingssituaties 

Dit project is gericht op implementatie van signalering van witwasconstructies in 
verband met arbeidsmarktfraude, sociaal economische fraude en mensenhandel 
(uitbuitingssituaties) in bankgegevens.

De Inspectie SZW, ABN AMRO Bank en de Universiteit van Amsterdam – in 
samenwerking met de FIU-NL – hebben van 2016 tot 2019 gezamenlijk een 
zoekprogramma ontwikkeld waarmee signalen van witwassen in verband met 
sociaal economische fraude en uitbuitingssituaties in bankgegevens kunnen worden 
gedetecteerd. 

Op basis van dit onderzoeksprogramma is in 2020 dit FEC-PPS project gestart. Doel 
is om private partijen met deze kennis beter in staat te stellen om de rol van 
poortwachter te vervullen. Met query’s kunnen reeds bestaande cases worden 
gedetecteerd en door processen te verstevigen kunnen niet-integere klanten 
worden geweerd of vroegtijdig worden gedetecteerd. 

Dit draagt er bovendien aan bij dat betere informatie ter beschikking komt van de 
FIU-NL en opsporingsdiensten om nader te onderzoeken. De kwaliteit van deze 
informatie wordt in de monitoringsfase geanalyseerd. 

Sponsor van het project is de FIU-NL. De projectleider is geleverd 

door de Inspectie SZW. Dit project wordt in 2021 afgerond.
Projectleider is de FIOD. Dit project wordt in de eerste helft van 
2021 afgerond.



Doorlopende projecten vanuit 2020

Corruptie

Het doel van het corruptie project is om te komen tot een meer 
effectieve bestrijding van corruptie door: 

1) bewustwording van corruptierisico’s te vergroten; 

2) corruptierisico's tijdig te detecteren; en  

3) het bespreekbaar maken van corruptiesignalen en trends. 

Uiteindelijk is het effect dat hiermee wordt beoogd, om de 
signalering van corruptierisico’s door banken en (de kwaliteit van) 
de meldingen aan de FIU-NL te verbeteren.

In het project is een kennisdocument opgesteld en 
trainingsmateriaal ontwikkeld. Ook is een query ontwikkeld, 
waarmee  poortwachters ongebruikelijke transacties op gebied van 
corruptie kunnen detecteren.

4B. FEC PPS projecten

Stichtingen – barrières

In dit project is publieke en private kennis over misbruik 
van stichtingen bij elkaar gebracht. Met die informatie is 
een barrièremodel uitgewerkt met daarin aanwijzingen 
voor verbeterde preventie, detectie en repressie van het 
misbruik van stichtingen voor malafide doeleinden. Er 
wordt op dit moment uitvoering gegeven aan het 
opwerpen van diverse barrières. 

Ook wordt een kennisdocument opgesteld als annex bij 
het barrièremodel waarin meer beeldend en verhalend 
met praktijkvoorbeelden het barrièremodel verder wordt 
toegelicht.

Stichtingen – validatie red flags

Dit betreft een project dat voortvloeit uit het eerdere 
project malafide stichtingen en ziet op het valideren van 
de ontwikkelde red flags om te bepalen of deze mogelijk 
zijn aan te merken als statistisch gevalideerde indicatoren.

Projectleider is de politie. Dit project wordt in de eerste helft 
van 2021 afgerond.

Projectleider is de FIOD. Dit project wordt in de eerste helft van 
2021 afgerond.

Projectleider is de FIU-NL. Dit project wordt in de eerste helft van 
2021 afgerond. 



Nieuwe activiteiten voor 2021

Synthetische drugs

Dit project ziet op de geldstromen als gevolg van de illegale productie van en 
handel in synthetische drugs. 

Met dit project wordt een publiek-private samenwerking gestart voor:

- De inventarisatie van kennis en het opstellen van indicatoren;

- Het bouwen van query's voor de detectie van deze geldstromen.

Dit moet leiden tot kwalitatief hoogwaardiger meldingen van ongebruikelijke 
transacties, die vervolgens, mits door de FIU-NL verdacht verklaard, door de 
opsporing nader onderzocht zullen worden. Via monitoring zullen de indicatoren 
en de query mogelijk worden aangescherpt, om de detectie verder te 
verbeteren.

De inzet van deze aanpak is om een substantieel deel van de witwasgelden te 
weren uit het Nederlandse financieel stelsel.

Projectleider is ING Bank. Dit project start in 2021.

4B. FEC PPS projecten

TBML II – nieuwe scope

In 2021 wordt onderzocht of er een nieuw project ontwikkeld kan worden met een 
andere scope of gericht op een andere sector, waarbij gebruik kan worden gemaakt van 
de opgedane kennis uit het huidige TBML I project.

Projectleider en (eventuele) startdatum zijn nog niet bekend.



Monitoring activiteiten in 2021

Stichtingen I

Sinds 2020 worden de ongebruikelijke transacties die op dit thema zijn gemeld verder 
geanalyseerd in de meldketen. 
In 2021 kan deze analyse via monitoring leiden tot aanscherping op het overzicht van red 
flags die kunnen duiden op misbruik van stichtingen. Zo kan de detectie in de 
bedrijfsvoering van poortwachters verder verbeteren. 

In 2021 kan de analyse in de meldketen mogelijk leiden tot strafrechtelijke en/of 
bestuursrechtelijke onderzoeken. 

4B. Monitoring

Witwassen bij uitbuitingssituaties

In dit project is een overzicht van indicatoren opgesteld die kunnen duiden witwassen via 
uitbuitingssituaties. Op basis van deze indicatoren zijn door de private partijen query's 
gebouwd in de transactiemonitoringssystemen. 

In 2021 worden de ongebruikelijke transacties die als gevolg hiervan zijn gemeld, verder 
geanalyseerd in de meldketen. Mogelijk leiden deze tot verdacht verklaarde transacties en 
vervolgens tot strafrechtelijke en/of bestuursrechtelijke onderzoeken. Via monitoring 
worden de leerpunten hieruit gebruikt voor eventuele aanscherping van de indicatoren. 

TBML I - Automotive sector

Zodra het project is afgerond zal worden gemonitord of de ongebruikelijke transacties 
die op basis van de ontwikkelde query's zijn gemeld, leiden tot verdacht verklaring (VT’s) 
en waar deze vervolgens terechtkomen in de opsporing. Ook zal gemonitord worden of 
het barrièremodel op de juiste manier geïmplementeerd wordt en effectief is. 

Corruptie

Zodra het corruptieproject is afgerond, zal worden gemonitord welke resultaten de 
ontwikkelde query oplevert en of dit leidt tot meer en kwalitatief betere meldingen van 
ongebruikelijke transacties. Tevens zal kennis die wordt opgedaan in de monitoringfase –
indien nodig – gebruikt  worden om het kennisdocument corruptie te updaten. 

Beleggingsfraude

Voor het in 2020 beëindigde project beleggingsfraude zal worden gemonitord of het 
aantal meldingen over beleggingsfraude dat wordt gedaan bij de AFM (blijvend) 
toeneemt en hoe de kwaliteit van deze meldingen is.



Communicatie



Het FEC is bij uitstek de plek voor samenwerking in de bestrijding van financieel economische criminaliteit en het versterken van de integriteit in de financiële sector. Met 
het oog op de huidige urgentie hebben de FEC-partners en de betrokken private partijen de ontwikkelingsmogelijkheden in het FEC-samenwerkingsverband expliciet 
onderkend. Dit heeft ook gevolgen voor de communicatie.

In 2021 zal er actiever worden gecommuniceerd waar het FEC voor staat, op welke thema’s wordt samengewerkt, wat de samenwerking oplevert en wat de concreet 
opgeleverde resultaten zijn. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt door gebruik van moderne communicatiemiddelen.

Met meer bekendheid bij de partnerorganisaties, private partijen en overige betrokken professionals kunnen we de mogelijkheden van de FEC-samenwerking versterken en 
optimaliseren. 

Met meer zichtbaarheid van de inspanningen die de FEC-partners en private partijen leveren voor het versterken van de integriteit van het financiële stelsel, zijn de burgers 
beter geïnformeerd over de activiteiten die worden ondernomen voor een veilige samenleving. 

5. Communicatie



Rand-
voorwaarden



6. Randvoorwaarden

Om dit jaarplan te kunnen realiseren, moet aan de randvoorwaarden zijn voldaan. Een aantal randvoorwaarden is hieronder uitgelicht.

Informatie-uitwisseling
Resultaatgericht werken als één overheid kan alleen als de onderlinge informatie-uitwisseling veilig en gebruikersvriendelijk kan plaatsvinden. Het informatieplatform heeft 
verbeterslagen ingezet om het proces van informatie-uitwisseling steeds gemakkelijker en efficiënter te laten verlopen, onder andere met een nieuw systeem. Implementatie 
van dit systeem in 2021 is een belangrijke randvoorwaarde voor de optimalisering van de informatie-uitwisseling.

WGS-implementatie 
In 2021 worden de WGS en bijbehorende AMvB opgesteld en mogelijk ook vastgesteld, waarna de inwerkingtreding niet veel later zal volgen. Het is voor het FEC van belang om 
de nodige informatie te kunnen aanleveren in het wetgevingsproces, zodat daarmee rekening kan worden gehouden, en tijdig voorbereidingen te treffen voor de 
daadwerkelijke implementatie van deze wet- en regelgeving. De WGS geeft het FEC een stevige juridische basis, die tijdig en met zorgvuldigheid moet worden nageleefd.

Capaciteit en middelen
De activiteiten uit dit jaarplan vragen om passende capaciteit en middelen. Dit is een belangrijke randvoorwaarde om de ambities en gestelde doelen te kunnen bewaken.

Versterken van het netwerk
Alle partijen die binnen het FEC met elkaar samenwerken hebben hun eigen bedrijfscultuur en -belangen. Door hier wederzijds open over te communiceren en deze ook van 
elkaar te respecteren, ontstaat een basis voor een eigen cultuur binnen het FEC. Deze FEC-cultuur maakt het mogelijk om relevante kennis en informatie optimaal met 
elkaar te delen, voor zover dit is toegestaan binnen de wettelijke kaders.
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