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Voorwoord

Het jaar 2020 is het jaar waarin de Covid-19 pandemie genadeloos heeft toegeslagen. Zowel het virus als de maatregelen om het virus te bestrijden, hebben ons dagelijks leven enorm beïnvloed.
Voor het FEC met alle partners en betrokken partijen had dat consequenties voor de samenwerking, die hoofdzakelijk per telefoon en beeldscherm moest plaatsvinden. Ook dienden zich nieuwe risico’s aan, want criminele 
geldstromen verplaatsten zich eveneens nadrukkelijker naar de digitale wereld.

Tegelijk is 2020 voor het FEC het jaar van actie, doorzetten en continu verbeteren. Er zijn plannen en projecten ontwikkeld en uitgevoerd met duurzame en impactvolle resultaten, reeds behaald en nog in het verschiet. De 
informatie-uitwisseling is verder verbeterd. En de kennisontwikkeling van fenomenen is een nieuwe richting ingeslagen; in de publiek-private samenwerking (PPS) is hierop stevig ingezet, zodat de poortwachters de 
criminele geldstromen beter kunnen detecteren. Daarvoor is een aanpak gestart waarmee op zorgvuldig geselecteerde thema's en met behulp van kennis en samenwerking in en om het hele FEC-netwerk, indicatoren 
worden ontwikkeld. De effectiviteit van de indicatoren wordt in de praktijk gemonitord, waarmee deze vervolgens verder kunnen worden aangescherpt. De feedbackloop is hiermee vergroot. Over de producten en 
resultaten communiceren we, allereerst naar de betrokken medewerkers en organisaties. Zo zijn we samen effectief.

De informatie-uitwisseling via het FEC heeft ook in 2020 voortdurend plaatsgehad, zowel in het informatieplatform, het Programma Terrorismefinanciering als in de twee Taskforces. Vanaf het voorjaar 2020 is in het 
informatieplatform specifiek aandacht besteed aan de impact van de Covid-19 maatregelen op criminele geldstromen. De FEC-partners en ook de betrokken private partijen hebben snel de krachten gebundeld om 
adequaat te kunnen handelen op dit nieuwe risico. Vanuit de FECademy zijn in een webcast de ervaringen van deze samenwerking gedeeld.

Om tot concrete resultaten te komen is in 2020 intensiever gewerkt aan de projecten. De projecten op gebied van contanten en illegale aanbieders van cryptodiensten zijn afgerond. Deze hebben relevante inzichten 
opgeleverd en vervolgacties gekregen. Het trustproject is goed op stoom gekomen en gaat naar een afronding. Voor het project dividendarbitrage is de projectontwikkeling gestart, waarna in 2021 de uitvoering zal 
plaatsvinden.
In de PPS is het project beleggingsfraude afgerond, is een vervolg gegeven aan het eerdere project malafide stichtingen en is het corruptieproject in een fase waarin het kennisproducten oplevert en daarover kan 
communiceren. Voor de nieuwe aanpak van kennisontwikkeling op fenomenen worden de projecten Trade Based Money Laundering (TBML) in de automotive sector en witwassen in uitbuitingsituaties uitgevoerd. In 2020 
hebben deze projecten de eerste kennisproducten opgeleverd, met indicatoren die gebruikt kunnen worden voor detectie. Verder is de pilot Serious Crime Taskforce, gestart in september 2019, tot wasdom gekomen. 
Naast informatie-uitwisseling wordt met deze Taskforce ook inzicht verkregen in de modus operandi die ten grondslag liggen aan criminele geldstromen. 

Eind van het jaar mocht ik de voorzittershamer overnemen van Frank Elderson. Een eervolle benoeming, omdat de gedachte achter het FEC me enorm aanspreekt: samen staan we sterk.
Dat is in 2020 weer gebleken: ook al is de samenwerking op de proef gesteld, het FEC is actief gebleven. Dát doorzettingsvermogen is nodig om de integriteit van het financiële stelsel te versterken. Het hele netwerk is 
daarvan doordrongen. En ook daarbuiten, want de contacten met de wereld om ons heen, ook internationaal, zijn gebleven.
De ernst en omvang van financieel-economische criminaliteit wordt steeds duidelijker en urgenter. Het antwoord daarop is om bij het voorkomen en het bestrijden ervan effectief aan de slag te gaan, samen.
Ik kijk uit naar die samenwerking in 2021.

Laura van Geest
Voorzitter FEC-raad 
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1. Informatie-uitwisseling



Informatie-uitwisseling is één van de 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, in  

projecten en een programma als Taskforces. 

Informatieplatform en FEC-signalen

Het informatieplatform 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. Het informatieplatform komt 

maandelijks bijeen om actualiteiten te bespreken die relevant zijn 

voor de informatie-uitwisseling, wat verdere uitwisseling kan 

stimuleren. In het vierde kwartaal van 2020 is gestart met een 

thematisch overleg om de informatie-uitwisseling in FEC-verband 

op bepaalde gemeenschappelijke thema’s te bevorderen. Deze 

focus en samenloop van activiteiten draagt bij aan de omvang en 

diepgang van de kennisdeling en informatie-uitwisseling. In het 

eerste overleg stond het thema ‘cryptocommunicatie’ centraal, 

met een presentatie van de politie voor de overige partners. 

1. Informatie-uitwisseling

Daarnaast wordt maandelijks de voortgang van de behandeling 

van signalen besproken. Het delen/bespreken van de FEC-signalen 

heeft 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 of 

fenomeen te verspreiden/over te dragen (informatie brengen).

Verbetertraject Informatieplatform

In 2020 is het in 2019 ingezette verbetertraject voortgezet om 

het informatieplatform beter te laten renderen. Er zijn diverse 

acties geformuleerd die onder meer zien 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. Het 

merendeel van de acties is afgerond en er worden nieuwe 

werkwijzen ingebed in de bestaande structuren. Met alle 

verbeteracties die in 2020 zijn ingezet, verwacht het 

informatieplatform in 2021 meer en kwalitatief betere signalen te 

behandelen. Medio 2021 zal het verbetertraject worden 

afgesloten met een evaluatie.

Signalen

In 2020 zijn 74 nieuwe signalen in behandeling genomen; dat is 

minder dan in voorgaande jaren. Er is een stijging te zien van het 

aantal informatieoverdrachten en een afname van de 

informatieverzoeken. Een duidelijke verklaring is hiervoor niet te 

geven.

Tabel ingediende signalen periode 2016 - 2020 



Datarooms 

Als een signaal meer moet worden uitgediept, de behandeling meer 

tijd vergt en/of specialisten vanuit partners nodig zijn, wordt een 

afzonderlijke dataroom georganiseerd. In 2020 zijn in totaal (voor alle 

soorten signalen) 37 datarooms georganiseerd. Dit is in lijn met de 

voorgaande jaren. Soms zijn er meerdere datarooms over één 

signaal, wanneer er één of meerdere partijen zijn die interventies 

hebben lopen ten aanzien van een subject en zij elkaar op de hoogte 

willen houden. Dit leidt (soms) weer tot nieuwe inzichten, 

antwoorden en nieuwe informatie-uitwisseling.

1. Informatie-uitwisseling

Meer over de signalen 2020 

De in 2020 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 ondergebracht. 

De signalen die in 2020 zijn behandeld, hadden betrekking op diverse 

risico’s voor de integriteit van het financiële stelsel. De meest 

onderkende risico’s in 2020 zijn: 

• Illegale financiële activiteiten 

• Fiscale risico’s 

• Terrorisme financiering (waaronder ook buitenlandse financiering) 

• Witwassen 

Interventies 2020 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 interventies 

tot gevolg. Dit gebruik van de uitgewisselde informatie mag pas 

plaatsvinden 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 2020 waren er 15 GAZO-

verzoeken. Dat is een afname ten opzichte van 2019 toen het er 28 

waren.



In 2020 hebben de FEC-partners tientallen interventies uitgevoerd. 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. 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.

1. Informatie-uitwisseling
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2. Kenniscentrum

Kennisdeling & expertise ontwikkeling is ook 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 en het vergroten van inzicht, kennis en vaardigheden. Dit 

gebeurt in de (PPS) projecten, taskforces, programma en Taskforces

en in specifieke kennis & expertise activiteiten van het FEC 

(FECademy’s).

FEC Privacyplatform

Op het gebied van gegevensuitwisseling en privacy heeft het FEC 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 om gezamenlijk te 

bewaken dat informatie-uitwisseling binnen FEC-verband zorgvuldig 

en binnen de bestaande wettelijke kaders plaatsvindt. Ook moeten zo 

de FEC-partners tijdig kunnen anticiperen op wijzigingen in wet- en 

regelgeving. 

In 2020 heeft het FEC-privacy platform zich bezig gehouden met de 

voorbereiding op de komst van de Wet Gegevensverwerking door 

Samenwerkingsverbanden (WGS) die 17 december 2020 door de 

Tweede Kamer is aangenomen.

Het FEC is één van de vier samenwerkingsverbanden die in de WGS is 

opgenomen. Vanuit het FEC-privacy platform is een werkgroep 

ingericht die de wetgever heeft voorzien in achtergrondinformatie en 

toelichting op (de werkzaamheden van) het FEC ten behoeve van de 

WGS, de memorie van toelichting en de algemene maatregel van 

bestuur waarin de delegatiebepalingen uit de WGS worden 

uitgewerkt. 

Daarnaast is er door het privacy platform gewerkt aan en geadviseerd 

over een zogenoemde Data Protection Impact Assessment (DPIA) 

betreffende de FEC-samenwerking, anticiperend op de WGS. 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 (FECademy’s)

In juli heeft het FEC een webcast opgenomen over COVID-19 fraude 

en deze verspreid onder de publieke partners en private 

participanten. In december is een internationaal virtueel anti-

corruptie event georganiseerd. 

Daar vertelde de projectleider van het FEC project Corruptie over een 

door het project ontwikkeld kennisproduct. Het Amerikaanse 

onderzoeksinstituut The Sentry presenteerde een rapport over 

mogelijke connecties tussen corruptie in de Great Lakes Legion

(Democratic Republic of Congo) en het Nederlandse financiële stelsel.

Door COVID-19-beperkingen hebben er in 2020 helaas geen fysieke 

kennisbijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Wel zijn er verschillende 

digitale presentaties over het FEC samenwerkingsverband gegeven, 

zowel bij partnerorganisaties als aan internationale overheden.



2. Kenniscentrum

Samen Effectief 

In de publiek-private samenwerking (PPS) is stevig ingezet op de 

kennisontwikkeling van fenomenen, met de ambitie om criminele 

geldstromen daarmee substantieel te beperken. Door krachten te bundelen 

in de kennisontwikkeling, kunnen witwas-fenomenen worden gemarkeerd 

met scherpe indicatoren. Scherpe indicatoren hebben de poortwachters 

nodig om criminele geldstromen beter te detecteren.

De kennisontwikkeling van fenomenen is een nieuwe richting ingeslagen. In 

2020 is er een aanpak ontwikkeld waarmee op zorgvuldig geselecteerde 

thema's en met behulp van kennis in en om het hele FEC-netwerk, 

indicatoren worden ontwikkeld. De effectiviteit van de indicatoren wordt in 

de praktijk gemonitord, waarmee deze vervolgens verder kunnen worden 

aangescherpt (feedbackloop). Door communicatie over de 

kennisontwikkeling, samenwerking en de effecten daarvan, worden 

medewerkers van de aangesloten organisaties bovendien actief betrokken 

bij deze aanpak. 

FEC PPS Expertplatform

Het FEC PPS Expertplatform (expertplatform) is medio 2020 gestart als belangrijke motor in de 

kennisuitwisseling tussen publieke en private partijen binnen het FEC. Het expertplatform bestaat 

uit medewerkers van publieke en private organisaties en onderneemt activiteiten zoals:

•Thema’s en risico’s inventariseren die voor het FEC relevant zijn;

•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.

FEC PPS – de context en de toegevoegde waarde

.



FEC 
Projecten

Trust
Sponsor: DNB

Deelnemende partners:
Belastingdienst, BFT, 

DNB, FIOD, FIU-NL, OM

Illegale 
aanbieders van 
cryptodiensten

Sponsor: DNB

Deelnemende partners: 
DNB, FIOD, FIU-NL, OM

Contanten
Sponsor: 

Belastingdienst

Deelnemende partners: 
Belastingdienst, DNB, 
FIU-NL, politie, OM, 

Douane. 

Dividend

arbitrage
Sponsor: Belastingdienst

Deelnemende partners: 

OM, FIOD, BD, FIU-NL, 
AFM 

3. Projecten FEC



3. Projecten FEC

Contanten

In het project contanten is onderzocht op welke wijze de detectie van 

onbegeleid vervoer van contant geld in post, pakketten en 

vrachtzendingen vormgegeven kan worden. Aanleiding daarvoor was 

een onderzoek van de Financial Action Task Force (FATF) en de 

daaropvolgende Europese verordening en wijziging van nationale 

wetgeving.

De FATF constateert in 2015 “Money laundering through physical

transportation of cash” dat er nauwelijks (geharmoniseerde) controle is 

op het EU grensoverschrijdend vervoer van contant geld in 

vrachtzendingen (weg, lucht en maritiem) en via briefpost en 

pakketten. Dit geldt ook voor Nederland. Binnen de Europese Unie 

vindt overigens überhaupt geen controle plaats, er is vrij verkeer van 

personen en goederen. Deze constatering heeft er mede toe geleid dat 

per 3 juni 2021 nieuwe EU regelgeving in werking treedt. EU 

verordening 2018/1672 introduceert een mogelijkheid tot het 

opleggen van een verplichting tot een kennisgeving van het vervoer van 

onbegeleid contant geld. Hierdoor ontstaat desgevraagd beter zicht 

over zaken als: de herkomst, de waarde, de eigenaar, de afzender en de 

ontvanger of beoogde ontvanger van contant geld. 

Parallel aan de aanstaande inwerkingtreding van verordening 

2018/1672 is een nationaal wetgevingstraject afgerond voor situaties 

die niet onder deze verordening vallen, maar waarvoor in het kader van

het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering een bepaalde 

mate van toezicht wenselijk is. De Europese verordening en de wijziging 

van nationale wetgeving geven de Douane meer mogelijkheden om 

zicht te krijgen op onbegeleid vervoer van contant geld en waar nodig 

handhavend op te treden. 

In het project is vooruitlopend op de implementatie van deze 

verordening gekeken op welke wijze de detectie van onbegeleid

vervoer van contant geld in post, pakketten en vrachtzendingen 

vormgegeven kan worden. Een bijkomende uitdaging is namelijk dat de 

detectie van contant geld moet plaatsvinden in de zéér omvangrijke 

post-, pakket- en vrachtstromen. Deze logistieke vervoersstromen 

worden bovendien gekenmerkt door een hoge doorloopsnelheid.

Naast het inventariseren van hiervoor bij de FEC-partners mogelijk 

beschikbare informatiebronnen, zijn potentieel relevante risico-

indicatoren geformuleerd en zijn door de Douane ruim 5.000 controles 

uitgevoerd.

Uitkomst van het project is dat detectie van contant geld in de 

omvangrijke post-, pakket- en vrachtstromen niet optimaal kan 

plaatsvinden door uitsluitend het inzetten van fysieke controle op basis 

van indicatoren. 

Om de detectiemogelijkheden te vergroten zal de inzet van 

ondersteunende technologie geïntensiveerd moeten worden. Vanuit 

het project zijn daarom ook contacten gelegd met de R&D Taskforce 

van de Europese Centrale Bank (ECB).

Er zijn ook potentiele verbetermogelijkheden geconstateerd in de 

opvolging van signalen van vervoer van contant geld. Een deel van deze 

verbeteringen is inmiddels ook al door de betreffende partners 

gerealiseerd.

Dividendarbitrage

Dit project is eind 2020 in projectontwikkeling gegaan en wordt in 2021  

uitgevoerd. Het project moet bijdragen aan (als effect hebben) het 

terugdringen van transacties in financiële producten die, in strijd met 

fiscale wetgeving, beogen dividendbelasting terug te vragen, te 

verrekenen of ten onrechte een beroep te doen op een 

inhoudingsvrijstelling (dividendstripping). 



3. Projecten FEC

Trust

Dit project is gestart om een gezamenlijk en representatief beeld van de 

trustsector te krijgen op basis van een Compliance Model Trustsector. Op 

basis hiervan kan vervolgens een gezamenlijke beïnvloedingstrategie en 

interventiestrategie voor de trustsector worden geformuleerd.

In het project is de focus gelegd op het creëren van een gezamenlijk beeld 

van een aantal geselecteerde trustkantoren, om risico’s binnen de 

trustsector gezamenlijk te analyseren en te wegen. De deelnemers hebben 

de bij hen beschikbare informatie over de geselecteerde trustkantoren 

verzameld en die vervolgens in de risicomatrix en het volwassenheidsmodel 

(beide onderdeel van het Compliance Model Trustsector) gescoord. 

Dit project wordt gekenmerkt door intensieve kennisdeling, wat een 

belangrijke meerwaarde is van dit project. Er wordt geaggregeerde 

informatie over de trustsector en over trustkantoren met elkaar gedeeld. 

Ook is er kennisdeling over werkwijzen van hun organisaties met betrekking 

tot de doelgroep trustkantoren.

Illegale aanbieders van cryptodiensten

Dit project is gestart voor het aanpakken van illegale aanbieders van cryptodiensten, met het oog 

op het terugdringen van misbruik van die sector voor witwassen.

Aanleiding daarvoor was de inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging vierde anti-

witwasrichtlijn, op 21 mei 2020. Deze wet regelt onder andere dat in de Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een registratieplicht is opgenomen voor partijen 

die in of vanuit Nederland diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtuele en fiduciaire 

en/of bewaarportemonnees.

De FEC partners hebben gedurende een half jaar tientallen signalen gedeeld van partijen die geen 

registratie bij DNB hadden aangevraagd en wel cryptodiensten aanboden in of vanuit Nederland. 

Daarnaast heeft DNB geautomatiseerde zoekopdrachten ingezet om illegale aanbieders te 

identificeren. De publieke partners hebben deze signalen besproken, gecategoriseerd en een 

aanpak vastgesteld. 

Een aantal illegale aanbieders is al aangeschreven. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal partijen is 

gestopt met de dienstverlening. De komende tijd worden alle signalen verder onderzocht.

Bovendien blijven de publieke partners zich gezamenlijk inzetten om ervoor te zorgen dat de 

aanbieders zonder registratie stoppen met het aanbieden van diensten dan wel zich alsnog te 

registreren. Door de samenwerking op het aanpakken van deze doelgroep vroegtijdig te starten, 

zal de handhaving naar verwachting ook preventief werken; illegale cryptodiensten worden op de 

Nederlandse markt nu immers gauw aangesproken.



Programma 

FEC TF
Sponsor: OM

Deelnemende partners: 
AFM, Belastingdienst, DNB, 

FIOD, FIU-NL, NP, OM 

Participanten: 
Douane, KMar, IND, BFT, BZK, 

BD-toeslagen

4. Programma FEC TF



4. Programma FEC TF

Terrorismefinanciering

De FEC-activiteiten op het gebied van de bestrijding van Terrorisme-financiering (TF) hebben ook dit 

jaar weer langs twee lijnen plaatsgevonden. Enerzijds binnen het Programma FEC-TF met publieke 

FEC partners en een zevental publieke participanten en daarnaast in PPS-verband Private 

samenwerking in de TF Taskforce, zie verderop in dit jaarverslag. 

Programma FEC-TF

Binnen het Programma FEC-TF vonden de activiteiten in lijn met de doelstellingen plaats:

1. 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, 

zijn op basis van FEC-signalen in kaart gebracht. Daardoor is onder meer inzicht verkregen in de 

wijze waarop en door wie deze personen worden gefinancierd; 

2. In alle gevallen waarin het verkregen inzicht daartoe aanleiding geeft, 

is een interventiestrategie opgesteld die kan zien op bijvoorbeeld vervolgonderzoeken (o.a. 

fiscaalrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk); 

3. De verworven kennis leidt tot het opstellen van getoetste typologieën en het verankeren van 

‘lessons learned’ bij betrokken partners.

De FEC-partners dragen hiermee bij aan het tegengaan van financieren van terrorisme en aan 

het versterken van de integriteit van de financiële sector. 

In 2020 is, ondanks de COVID-19 –beperkingen, de frequentie waarin met partners en 

participanten over analyses en mogelijke interventies wordt gesproken, gehandhaafd en is 

maandelijks een dataroom georganiseerd.

Sinds 2019 maakt het onderdeel Buitenlandse Financiering (BF) structureel onderdeel uit van 

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 moet meer zicht worden verkregen op buitenlandse 

financieringsstromen van non-profit organisaties, door het analyseren van deze informatie 

door een multidisciplinair team in FEC-verband. Ook in 2020 zijn casussen onderzocht, 

netwerken in kaart gebracht en interventies afgesproken en in werking gezet.

Vanuit dit onderdeel van het Programma FEC-TF is in 2020 betrokkenheid geweest bij de 

Parlementaire Ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB).
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Beleggingsfraude

Doel van dit project was om eerder en beter (mogelijke) 

beleggingsfraude te detecteren, met snellere interventie en 

snellere publiciteit, waardoor (verdere) schade voor consumenten 

wordt voorkomen. Dit is bereikt door bankmedewerkers 

(periodiek) te informeren over de kenmerken van 

beleggingsfraude. Daardoor is het aantal meldingen van 

beleggingsfraude gestegen en de detectie verbeterd. Dit project is 

in het tweede kwartaal van 2020 afgerond.

In het project is via presentaties (door AFM en FIOD) bij 

bankmedewerkers van alle (groot)banken de bekendheid met dit 

fraudefenomeen vergroot. Dit heeft geresulteerd in een groter 

bewustzijn voor beleggingsfraude. De banken nemen na de 

presentaties eerder contact op met de AFM. Door in een vroeg 

stadium een melding te doen, is de AFM in staat om eerder over 

te gaan tot onderzoek en handhaving, dan wel tot aangifte bij het 

OM. In een specifieke casus kon snel tussen de AFM en een bank 

worden geschakeld, waardoor de toezichthouder effectiever (via 

het opleggen en publiceren van een last onder dwangsom) kon 

optreden tegen een marktpartij die beleggers onjuist 

informeerde. 

Ook is gebleken dat banken zelf sneller onderzoek verrichtten 

naar mogelijke beleggingsfraude en eerder stappen ondernamen 

naar aanleiding van detectie, zoals het beëindigen van de 

klantrelatie. 

Via de FECademy worden bankmedewerkers nu periodiek 

geïnformeerd; met presentaties worden nieuwe inzichten op het 

gebied van beleggingsfraude met de FEC-partners gedeeld. De 

effecten daarvan op de handhaving en detectie, worden ook 

gemonitord.

Corruptie

Dit project heeft als doel om met concrete kennisproducten de 

medewerkers van banken te ondersteunen in het signaleren en 

beoordelen van mogelijke corruptiesignalen en het nemen van 

goede vervolgacties.

Allereerst zijn de in 2019 door banken en publieke partijen 

gezamenlijk samengestelde set aan corruptie-indicatoren, door de 

banken vertaald naar een query die is toegepast op hun 

transactie- en klantgegevens. Naar aanleiding van het toepassen 

van de ‘corruptiequery’, het analyseren van de bevindingen en 

bespreken daarvan met FIU-NL, OM en FIOD/ACC (Anti Corruptie 

Centrum), is de query in 2020 aangescherpt. Daarvoor is tevens 

gebruik gemaakt van de analyse die door FIU-NL en FIOD/ACC is 

gemaakt van de verdachte transacties over de jaren 2018-2019 

die mogelijk kwalificeren als corruptie. De aangescherpte query is 

vervolgens toegepast op een beperkte populatie teneinde de 

query goed te kunnen testen en de bevindingen tussen de banken 

onderling te kunnen vergelijken.
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Uiteindelijk heeft de corruptiequery geleid tot verschillende meldingen van ongebruikelijke 

transacties over corruptie en andere mogelijke financiële criminaliteit. De meldingen die door FIU-

NL verdacht verklaard zijn en vervolgens strafrechtelijk beoordeeld en opgewerkt door FIOD/ACC, 

hebben bijgedragen aan de start van enkele strafrechtelijke onderzoeken. De gezamenlijke 

besprekingen tussen de banken en publieke partijen, leidden bovendien tot kwalitatief betere 

meldingen bij FIU-NL.

Voorts is een kennisdocument opgesteld (zowel in het Engels als in het Nederlands) en drie filmpjes: 

1. een introductiefilmpje bij het kennisdocument; 

2. een filmpje waarin OM en FIOD/ACC toelichten hoe opsporing 

en vervolging van corruptie in de praktijk werkt; en 

3. een filmpje waarin FIU-NL haar werkzaamheden toelicht. 

Deze producten zijn bedoeld om de medewerkers van banken te onder-steunen in het signaleren en 

beoordelen van mogelijke corruptie-signalen en het nemen van goede vervolgacties. Via de NVB zijn 

het kennisdocument en de filmpjes ook verspreid onder de overige banken.

Ook in het buitenland wordt gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan in het FEC-PPS 

corruptie project. Na een presentatie in de OESO Working Group on Bribery zijn er vanuit diverse 

landen specifieke vragen gesteld over dit project en is het kennis-document gedeeld.

Daarnaast is er aandacht besteed aan de publiek-private samenwerking met banken en het 

kennis-document op het eerder genoemde ‘Virtual Anti-Corruption Event’ dat het FEC in 

december organiseerde in samenwerking met The Sentry. The Sentry heeft in december 2020 

een rapport gepubliceerd ‘Corruption in the Great Lakes Region and Possible Ties to the Dutch 

Financial System’. Dit rapport en het event geven weer input aan het verder verbeteren van 

de signalering van mogelijke corruptie door banken. 
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Malafide Stichtingen

In vervolg op het project malafide stichtingen dat in 2019 is afgerond, 

lopen er nog twee deelprojecten.

Uitvoering barrièremodel

Allereerst is dat de uitvoering van het barrièremodel. In 2019 is in 

samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid (CCV) een barrièremodel ontwikkeld. In 2020 is een 

bijeenkomst gehouden met veelheid aan belanghebbende partijen die 

een bijdrage kunnen leveren aan het uitvoeren van deze barrières. 

Onder meer de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, TRACK, het 

OM, de banken en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie waren 

hierbij aanwezig. Onder begeleiding van het CCV is  een aantal 

maatregelen per barrière geselecteerd om uit te voeren. Zo wordt er 

gewerkt aan waarborgen voor de doorwerking (actieve/passieve 

informatiedeling) van civiel- en strafrechtelijke bestuursverboden

richting partijen die deze in hun praktijk dienen te verwerken (bv. 

curatoren en banken). De snelheid waarmee een bestuursverbod ertoe 

leidt dat een (ex-)bestuurder of commissaris zijn machtiging tot het 

verrichten van bancaire handelingen namens de rechtspersoon 

kwijtraakt, is daarin bijvoorbeeld van belang. Een ander onderdeel van 

dit deelproject is het opstellen van een kennisdocument over misbruik 

van stichtingen. 

Hiermee is het FEC in het najaar van 2020 gestart, samen met het 

CCV. Het kennisdocument vormt aan de hand van literatuur en 

praktijkvoorbeelden een onderbouwing van het barrièremodel 

malafide stichtingen.

Validatie red flags

Het tweede deelproject betreft het valideren van de red flags die 

zijn geïdentificeerd in het malafide stichtingen project. 

Dit is van belang om te bepalen of deze mogelijk zijn aan te merken 

als statistisch gevalideerde indicatoren. Voor deze validatie zullen 

meerdere databronnen worden gebruikt, waarvoor momenteel om 

toestemming wordt verzocht aan de eigenaren van deze data. 

Overigens hebben de (niet gevalideerde) red flags er reeds voor 

gezorgd dat banken beter in staat zijn om transacties, die mogelijk 

verband houden met het misbruik van stichtingen, te detecteren. 

Ook heeft de Financial Crime Analysis een nadere analyse uitgevoerd 

op verdachte transacties met betrekking tot stichtingen. 

Geconstateerd is dat de verdachte transacties betrekking hebben op 

uiteenlopende mogelijke criminele activiteiten. 

Van de aangeleverde verdachte transacties bleek al een aantal in

onderzoek te zijn. Van de resterende verdachte transacties heeft de 

Financial Crime Analysis 7 kansrijke signalen geselecteerd en verrijkt 

met aanvullende informatie waardoor de verdachte transacties in 

onderzoek kunnen worden genomen.  

Uitkomsten van de diverse onderzoeken kunnen mogelijk nieuwe 

inzichten geven in de werkwijze van criminelen en input geven voor 

nieuwe red flags.  Opsporingsonderzoeken hebben meestal een 

doorlooptijd van enkele jaren hetgeen betekent dat de uiteindelijke 

uitkomsten nog op zich zullen laten wachten. Naast deze 

werkzaamheden heeft de Financial Crime Analysis  een fenomeen 

onderzoek uitgevoerd.  Uitkomsten hiervan zijn gedeeld met het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
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Witwassen bij uitbuitingssituaties

Met dit project is beoogd om private partijen met behulp van 

kennisondersteuning beter in staat te stellen om de rol van 

poortwachter te vervullen. Het ultieme doel is dat banken en overheden 

samenwerken om te voorkomen dat witwassen bij uitbuitingssituaties 

kan blijven bestaan, waarvoor criminele werkgevers het bankensysteem 

misbruiken.

In een onderzoekprogramma uit 2019 hebben de Inspectie SZW, ABN 

AMRO Bank en de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de 

FIU-NL aangetoond dat in bankgegevens signalen van witwassen in 

verband met sociaal economische fraude en uitbuitingssituaties kunnen 

worden gedetecteerd. Op basis van dit product dit FEC-PPS project 

gestart, waarbij de grootbanken zijn betrokken.

Met query’s kunnen nieuwe cases worden gedetecteerd en kunnen 

niet-integere klanten (criminele werkgevers) worden geweerd uit het 

financiële systeem. Dit draagt er bovendien aan bij dat meer 

ongebruikelijke transacties en van hogere kwaliteit ter beschikking 

komen van de FIU-NL en andere opsporingsdiensten (zoals de Inspectie 

SZW), die nader onderzoek kunnen doen. In 2020 zijn de indicatoren 

omgezet naar zoekprogramma’s in bankgegevens bij de deelnemende 

banken. Op basis daarvan kunnen zij in 2021 casuïstiek aan de FIU-NL 

melden en is de verwachting dat de opsporing onderzoek kan doen. 

Daarnaast is een kennisdocument opgesteld dat in 2021 beschikbaar 

komt voor de banken. Hiermee kunnen ook de accountmedewerkers 

van de banken witwassen bij uitbuitingssituaties herkennen en 

benutten om zich een beeld te vormen over mogelijk crimineel 

werkgeverschap bij hun klanten. Hierdoor wordt getracht om 

uitbuitingssituaties en witwassen te voorkomen.

TBML-I automotive sector

Dit project is gericht op de cash integration variant van TBML in de 

automotive sector. Aanleiding was het vermoeden dat illegaal 

verkregen vermogen in auto's werd geïnvesteerd om waarde te 

verplaatsen en wit te wassen. Met dit project is beoogd om de banken 

meer inzicht te geven in deze sector, zodat zij passende maatregelen 

kunnen treffen vanuit het besef dat niet alleen een know your

customer (KYC) maar ook een know your sector (KYS) principe van 

belang is.

Belangrijke uitkomst van dit project is de bevinding dat cash betalingen 

in de automotive sector niet zo gebruikelijk zijn als algemeen werd 

aangenomen. Veel of hoge cashtransacties zijn dus uitzonderlijk en dus 

reden voor nader onderzoek. Dit inzicht betekent een enorme 

ommekeer voor de detectie van criminele geldstromen in deze sector.

Met een door het project ontwikkelde query zijn ongebruikelijke 

transacties (waar mogelijk sprake is van TBML) gedetecteerd door de 

banken. Dit heeft geleid tot diverse meldingen van ongebruikelijke 

transacties bij de FIU-NL.

Het project heeft een aantal kennisproducten opgeleverd die nog 

worden gedeeld met publieke en private partijen. Ook is in 

samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid (CCV) een barrièremodel ontwikkeld dat beschrijft hoe de 

deelnemende organisaties barrières kunnen opwerpen om deze vorm 

van witwassen tegen te gaan. De resultaten van het project worden 

onder andere gedeeld met de branchevereniging BOVAG. 
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Terrorisme Financiering Taskforce – TFTF

De Terrorismefinanciering Taskforce (TFTF) is in 2017 opgezet met als 

doel een nauwere samenwerking tussen de publieke en de private 

partijen te bewerkstelligen om terrorismefinanciering efficiënter en 

effectiever te bestrijden en zodoende de integriteit van de financiële 

sector te beschermen. 

De aanvankelijk als pilot gestarte TF Taskforce is in 2019 omgezet in een 

structurele activiteit in FEC-PPS. In 2020 is Triodos Bank N.V. als vijfde 

bank toegetreden tot de TF Taskforce. 

Dat publieke en private partijen in gezamenlijkheid een aanpak op 

terrorismefinanciering realiseren, heeft een grote meerwaarde. De 

werkwijze van de TFTF, waarbij binnen de bestaande wettelijke kaders 

subject-informatie wordt gedeeld tussen publieke en private partijen, is 

wereldwijd vooruitstrevend te noemen. De FATF benadrukt bij herhaling 

het belang van dergelijke publiek-private samenwerking op het thema 

terrorismefinanciering. 

De TFTF is ondanks de COVID-19-beperkende maatregelen volledig 

operationeel en zal ook in 2021 doorgaan als vast onderdeel van de 

publiek-private samenwerking in FEC-verband. Het OM treedt op als 

voorzitter van deze Taskforce.

Pilot Serious Crime Taskforce - Pilot SCTF

In de zomer van 2020 is besloten de pilot Serious Crime Taskforce 

(SCTF), die in 2019 van start was gegaan, te verlengen tot medio 2021. 

De pilot SCTF is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat is 

ondergebracht bij het FEC. De politie, OM, FIU-NL en FIOD werken in 

de pilot SCTF samen met ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank 

om te komen tot een gezamenlijke aanpak van ondermijnende 

criminaliteit. Deze samenwerking moet leiden tot een effectieve 

aanpak van criminele financiële facilitators die hun diensten aanbieden 

aan criminele samenwerkingsverbanden. Hierdoor worden de banken 

in staat gesteld hun poortwachtersfunctie beter uit te voeren en zo 

wordt bijgedragen aan het versterken van de integriteit van de 

financiële sector. De pilot SCTF wordt gecoördineerd door de 

Landelijke Eenheid van de politie. 

Binnen de pilot SCTF is primair sprake van een subjectgerichte aanpak. 

Dit houdt in dat, op basis van een convenant en een art. 20 WPG-

besluit, politie en FIOD na instemming van het OM namen van 

(rechts)personen delen met de banken. Banken kunnen op basis van 

die informatie gericht zoeken in hun systemen naar ongebruikelijke 

transacties en deze melden bij de FIU-NL. Binnen de pilot SCTF werkt 

de FIU-NL fysiek samen met analisten van banken. Ongebruikelijke 

transacties worden beoordeeld en geduid in relatie tot 

witwasmethoden. 

Vervolgens kan de FIU-NL eigen onderzoek doen en een 

ongebruikelijke transactie verdacht verklaren en aan de opsporing

ter beschikking stellen.

Naast de subjectgerichte aanpak is er binnen de SCTF ook aandacht 

voor fenomenen/modus operandi, hetgeen kennisontwikkeling 

stimuleert bij de banken waardoor zij beter in staat zijn 

ongebruikelijke transacties te detecteren en nog onbekende 

subjecten aan 

het daglicht brengen. 

Inmiddels is er sprake van een bestendige praktijk, waarbij met 

zorgvuldige selectie continue instroom van nieuwe cases in de pilot 

SCTF plaatsvindt. Deze cases leveren waardevolle inzichten en 

resultaten op. 

Zo is er onder meer relevante informatie verzameld over het 

fenomeen ondergronds bankieren en is er een aantal ongebruikelijke 

transacties gemeld aan de FIU-NL. Een belangrijk deel van deze 

ongebruikelijke transacties is door de FIU verdacht                    

verklaard. Ook heeft een casus uit Rotterdam tot goede          

resultaten geleid, waaronder aanhoudingen, inbeslagname               

van cocaïne en kansrijke intelligencerapportages.
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