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Resultaatgericht samenwerken als één overheid ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit en voor het versterken van de integriteit van de financiële sector. 



Voorwoord
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In 2023 gaan het FEC en ook de FEC-partners en betrokkenen aan de slag met de inzichten en aanbevelingen uit diverse rapporten die in 2022 zijn uitgebracht door onder meer de 
Financial Action Taskforce (FATF) en de Algemene rekenkamer. Nederland is sterk in samenwerking, zowel nationaal als internationaal, wat met meer stroomlijning en coördinatie 
mogelijk nog beter is te benutten. Verder is nadere aandacht nodig voor bepaalde risico's en voor cijfermatig inzicht in (gezamenlijke) prestaties van de betrokken organisaties. In de 
Beleidsagenda aanpak witwassen 2022 zijn voor de inzichten en aanbevelingen acties geformuleerd langs de lijnen 'streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te 
weten'.

In aansluiting hierop heeft het FEC in 2023 blijvende aandacht voor het daadwerkelijk effect behalen op de doelstelling, door activiteiten op thema's met actuele risico's en door daarin 
optimaal resultaat te behalen met focus in de samenwerking, intensieve kennisontwikkeling en brede communicatie. Voorts is ook in 2023 het versterken van de samenwerking 
belangrijk voor het FEC. Zo is gegevensdeling in de samenwerking van cruciaal belang, uiteraard met de nodige waarborgen voor de privacyaspecten. Ook de toenemende internationale 
samenwerking en de komst van de Anti-Money Laundering Autoriteit (AMLA) zijn relevante ontwikkelingen waarop we tijdig willen inspelen. Op deze punten zal het 
FEC alert zijn en zo nodig actie ondernemen.

En tot slot willen we als FEC beter weten of we succesvol zijn. De aanpak 'samen effectief' die we hanteren in de samenwerking met private partijen (FEC PPS) gaat al uit van een 
'feedbackloop', waarmee we de kennisontwikkeling en resultaten in vervolg op onze gezamenlijke projecten terugkoppelen. Voor 2023 is het continu verbeteren van deze feedbackloop 
- wat willen we daaruit halen en hoe bereiken we dat? - een belangrijk aandachtspunt. De Beleidsagenda aanpak witwassen 2022 met de acties op 'meten om te weten' kunnen hierbij 
helpen.

Zo zetten we in 2023 vanuit het hele FEC-netwerk nieuwe stappen in de samenwerking en blijven we leren, kennis delen en -ontwikkelen, om zo de integriteit van de financiële sector te 
versterken. Hoe we dat doen en met welke activiteiten we daarmee aan de slag gaan, is opgenomen in dit jaarplan 2023. 

Laura van Geest
Voorzitter FEC-raad
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Doel, missie en taken
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Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezichts-, controle-, 
opsporings- of vervolgingstaak in de financiële sector. De FEC-partners zijn de Autoriteit Financiële Markten, De 
Nederlandsche Bank, Belastingdienst, Nationale Politie, FIOD, FIU-NL en het Openbaar Ministerie. Als waarnemers zijn 
het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie en Veiligheid bij het FEC betrokken. 

Het gezamenlijke doel van de FEC-partners is het versterken van de integriteit van de financiële sector. De bestrijding 
van financieel-economische criminaliteit en niet-integer gedrag staat centraal. Dit doen we door inzichten, kennis en 
vaardigheden van de FEC-partners en waarnemers met elkaar uit te wisselen. De betere informatiepositie en de 
gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat beter opgetreden kan worden en meer effect wordt bereikt. Financieel-
economische criminaliteit en niet-integer gedrag wordt dan effectiever voorkomen en bestreden. De FEC-partners 
werken daarin samen als één overheid. 

Het versterken van de integriteit van de financiële sector, in het bijzonder het voorkomen van criminele geldstromen in 
de financiële sector door het versterken van de poortwachtersfunctie, is ook leidend in de samenwerking met de 
private sector – de FEC publiek-private samenwerking (FEC PPS). Binnen de FEC PPS wordt samengewerkt met ABN 
Amro Bank, ING Bank, Rabobank en De Volksbank en met de Nederlandse Vereniging van Banken. Kenmerkend voor 
deze samenwerking is het creëren van synergie waarmee meer relevante kennis en inzicht ontstaat. 

De drie kerntaken van het FEC, die voortkomen uit de doelstelling, zien op:
• structurele informatie-uitwisseling;
• het fungeren als een kenniscentrum;
• het gezamenlijk uitvoeren van projecten, programma’s en taskforces.

Ook in 2023 zijn de activiteiten van het FEC gebaseerd op deze kerntaken.

Doel, missie en taken
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Partners
Met zeven publieke organisaties vormen wij een 
samenwerkingsverband.

Daarnaast hebben het Ministerie van Financiën en het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid een waarnemende rol.



Informatie-
uitwisseling



Informatie-uitwisseling  

Het Informatieplatform, een waardevolle samenwerking
In het Informatieplatform vindt informatie-uitwisseling plaats, binnen de wettelijke 
kaders. Hiermee verbeteren de FEC-partners hun informatiepositie. 

In datarooms worden casussen en signalen gedeeld en initiatieven voor interventies 
tegen misstanden verkend en afgestemd. De samenwerking binnen het 
Informatieplatform vindt uitsluitend plaats tussen de FEC-partners en volgens de 
afspraken in het Informatieprotocol FEC 2019. 

Het uitwisselen van informatie over subjecten, trends en fenomenen via het 
Informatieplatform blijft in 2023 een van de kerntaken van het FEC.

Thematische aanpak 
De informatie-uitwisseling in het Informatieplatform wordt ook gebruikt als 
indicator voor het kiezen van thema’s voor FEC-projecten. Vervolgens leidt een 
thematische aanpak, zowel binnen het Informatieplatform als in projecten, ook 
vaak tot meer signalen in het Informatieplatform. Zodoende kunnen projecten en 
de informatie-uitwisseling in het Informatieplatform elkaar versterken.

Continu verbeteren van het proces
Binnen het Informatieplatform is veel aandacht voor het continue verbeteren van de 
informatie-uitwisseling, om de beoogde optimale informatiepositie voor de overheid 
te creëren. Ook in 2023 is daarvoor het effectiever en efficiënter laten verlopen van de 
informatie-uitwisseling van belang, waarvoor we gebruik maken van de ICT-
infrastructuur van DNB. 

Er zal verder worden ingezet op de wisselwerking tussen thema’s en casuïstiek en de 
thematische aanpak, onder meer door het organiseren van thema-overleggen. 

Met aandacht voor de kwaliteit van de signalen en het optimaal benutten daarvan, 
kunnen er ook meer succesverhalen ontstaan die we intern en extern kunnen 
uitdragen.  
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https://www.fec-partners.nl/media/ecslex1w/fec_informatieprotocol-2019.pdf


Kenniscentrum



Kenniscentrum

Kennisdelen
Het delen en ontwikkelen van kennis is cruciaal voor het versterken van de integriteit 
van de financiële sector. Dit gebeurt in het FEC via informatie-uitwisseling en in 
projecten. Daarnaast is er het FEC PPS Expertplatform om het netwerk te versterken 
met beschikbare kennis en kunde. Voor het delen en verspreiden van de opgedane 
kennis in het netwerk is er de FECademy.

FECademy
Met de FECademy worden de deelnemers binnen en buiten het FEC-netwerk 
geïnformeerd over nieuwe inzichten en wordt opgedane kennis breed gedeeld. 
Uitkomsten van FEC-projecten, publiek-private samenwerking , maar ook actuele 
gebeurtenissen die vragen om kennisdeling zijn mogelijke onderwerpen. Met 
conferenties, bijeenkomsten en presentaties – vrijwel maandelijks online – worden 
veel medewerkers bereikt.

Voor 2023 staan onder meer de volgende onderwerpen op het programma: 
• uitkomsten van projecten, waarbij wordt ingegaan op de specifieke activiteiten, 

effectiviteit en behaalde resultaten van het project;
• inzicht in trends (een samenwerking met Trends4fi), waarin het delen van 

opkomende fenomenen, nieuwe ontwikkelingen en trends in de financiële sector 
centraal staan; 

• actualisatie op de onderwerpen beleggingsfraude en de trustsector;
• ontwikkelingen in internationale kennisuitwisseling.

FEC PPS Expertplatform (expertplatform) 
Het expertplatform is sinds 2020 een belangrijke motor voor brede 
kennisontwikkeling en -deling binnen de FEC PPS. Daarbij bewaakt het 
expertplatform de continuïteit, actualiteit, effectiviteit en borging van de 
kennisontwikkeling en -deling. Het expertplatform is gevormd rond een vaste kern 
van experts die een goed netwerk hebben in zowel hun eigen organisatie als 
daarbuiten en zo toegang hebben tot de benodigde kennis en expertise.

Het expertplatform zet in 2023 in op de volgende activiteiten:
• het bepalen van passende thema’s voor FEC PPS-projecten;
• het verkennen van thema’s (wat zou kunnen leiden tot een FEC PPS-project); 
• het opbouwen en onderhouden van kennisnetwerken met experts op het 

gebied van specifieke thema’s. 
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Thema-
activiteiten



Meerjarige thema’s

Terrorismefinanciering 
Voor de veiligheid van onze maatschappij is de bestrijding van terrorismefinanciering van groot belang. Doel van de FEC-activiteiten 
is het in kaart brengen van de financiële netwerken en betrokkenen bij terrorismefinanciering. De activiteiten vinden plaats in zowel 
het FEC als in FEC PPS, zodat ook private partijen op dit thema de rol van poortwachter gerichter kunnen vervullen en er betere 
informatie gaat richting FIU-NL en opsporingsdiensten.

Ook in 2023 lopen er activiteiten op dit thema via:

Witwassen
Jaarlijks wordt in Nederland voor miljarden euro’s aan crimineel geld witgewassen. Witwassen tast de integriteit van de financiële 
sector aan en criminelen kunnen met hun witgewassen geld invloed krijgen op personen, ondernemingen en legale sectoren. 
Daarom is witwassen een ernstige bedreiging voor onze maatschappij. Het is dan ook van groot belang dat witwassen op een 
gezamenlijke en effectieve wijze wordt tegengaan. 
Het afgelopen jaar is in meerdere onderzoeken geconstateerd dat de aanpak van witwassen in Nederland een positieve ontwikkeling 
heeft doorgemaakt. Wel zijn er mogelijkheden voor verdere verbeteringen. In de ‘Beleidsagenda aanpak witwassen’ worden deze 
uiteengezet. Het FEC is nauw betrokken bij de nadere uitwerking hiervan. 

In 2023 lopen er activiteiten op dit thema, zoals:

• FEC: het programma FEC-TF
• FEC PPS: de taskforce TF

• FEC PPS: de Serious Crime Task Force
• FEC PPS: het project grensoverschrijdende btw-fraude (PPS)
• FEC/FEC PPS: de monitoring op meerdere sub-thema’s
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Het FEC hanteert meerjarige thema’s 
voor haar activiteiten, in het bijzonder 
de projecten. Deze thema’s zijn: 
terrorismefinanciering, witwassen, 
integriteit en digitalisering. Hiernaast 
staan de thema’s met daarbij een 
toelichting en de daaraan voor 2023 
gekoppelde activiteiten. 



Meerjarige thema’s

Integriteit van de financiële sector 
De financiële sector is de spil van onze economie. Om een onderneming op te zetten, een betaling te doen of verzekering af te
sluiten zijn burgers afhankelijk van de financiële sector. Daarom is de integriteit daarvan zo belangrijk, zodat de samenleving op de 
goede werking kan vertrouwen. 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 de financiële sector moeten daarom worden voorkomen en bestreden.

Ook in 2023 lopen er activiteiten op dit thema, zoals:

Digitalisering van de financiële sector  
De financiële sector innoveert continu. Denk aan de opkomst en grote groei van (buitenlandse) neobanken en payment service 
providers, maar ook aan crypto’s. Nederland loopt voorop in digitale financiële dienstverlening. Tegelijk biedt digitalisering ook 
aan criminelen kansen en mogelijkheden. Daarom is het thema digitalisering bij het FEC een belangrijk aandachtsgebied. Met de
reeds aanwezige kennispositie en door nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen, wordt vanuit de FEC-samenwerking ingezet 
op onderwerpen die de integriteit van de financiële sector kan schaden. 

Ook in 2023 lopen er activiteiten op dit thema, zoals:

• FEC: het project misbruik van rechtspersonen
• FEC: een vervolgproject illegale trustdienstverleners
• FEC/FEC PPS: de monitoring op meerdere sub-thema’s

• FEC PPS: het project Crypto’s
• FEC: de monitoring op illegale aanbieders van cryptodienstverleners
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Op de thema’s vinden allerlei activiteiten 
plaats. Naast de genoemde projecten zal in 
2023 worden onderzocht of, dan wel hoe 
een aantal onderwerpen in het FEC moeten 
worden opgepakt. Dit betreft ‘witwassen 
via onderaannemersconstructies’, ‘fout 
hout’ (FEC PPS), ‘payment through
providers’ (FEC PPS) en ‘payment service 
providers’ (vervolg in FEC PPS).

Het programma FEC-TF, de taskforces, de 
projecten en de thema’s die mogelijk nog in 
aanmerking komen voor een FEC (PPS)-
project worden verder toegelicht in het 
hoofdstuk over FEC-projecten en FEC PPS-
projecten. Ook wordt daarin een toelichting 
gegeven van reeds afgeronde projecten die 
in 2023 worden gemonitord.



Programma FEC-Terrorismefinanciering

Het programma FEC-Terrorismefinanciering (FEC-TF) 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. 

Programma FEC-TF

Buitenlandse financiering (BF)
De ‘buitenlandse financiering’ is sinds september 2020 structureel ondergebracht in 
het programma. 

De BF-doelstellingen, die onderdeel uitmaken van het programma, zijn: 

• het 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 programma FEC-TF. 

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

• opstellen van interventiestrategieën tegen risicovolle financiële transacties. 

De activiteiten van het programma FEC-TF zullen in 2023 wederom op grond van 
dezelfde doelstellingen worden voortgezet. 

Het programma wordt geleid door het Openbaar Ministerie.  
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FEC-projecten 

De FEC-partners versterken hun kennispositie onderling, maar ook in samenwerking met de private-sector (FEC PPS), door in projecten samen te werken. Een project is gericht op 
kennisontwikkeling op een bepaald thema of (specifieker) een fenomeen. Projecten moeten concrete en operationeel bruikbare resultaten opleveren. Bijvoorbeeld een kennisdocument, 
indicatoren die gebruikt kunnen worden in de transactiemonitoring van poortwachters of een barrièremodel om criminele financiële activiteiten te weren. 
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Nieuw in 2023

• Misbruik van rechtspersonen
• Vervolg op Illegale trustdienstverleners

Doorlopend uit 2022

• Doorstroomvennootschappen 

Monitoring

• Dividendstripping
• Contanten
• Illegale aanbieders van cryptodiensten
• PSP's
• Illegale trustdienstverleners



Misbruik van rechtspersonen
Rechtspersonen kunnen op verschillende manieren worden misbruikt voor 
financieel-economische criminaliteit. Denk hierbij aan witwassen, 
faillissementsfraude, btw-carrouselfraude of terrorismefinanciering. Dit misbruik 
heeft directe invloed op (de ondermijning van) onze maatschappij. Nederland is 
door de FATF ook geadviseerd om hier verbeteringen na te streven. 

Dit project heeft de volgende doelen:  

• inzicht krijgen in hoe rechtspersonen misbruikt kunnen worden voor financieel-
economische criminaliteit;

• in kaart brengen welke FEC-partner welke interventiemiddelen (zowel 
preventief als repressief) heeft om dit misbruik aan te pakken;

• inzichtelijk maken van leemtes in deze interventiemiddelen;

• formuleren van aanbevelingen voor de verbetering van de aanpak van dit 
misbruik.

Projectleider is de Belastingdienst. 

Nieuwe FEC-projecten 
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Vervolg op illegale trustdienstverleners
Aanscherpingen in (fiscale) wet- en regelgeving heeft de vraag naar trustdiensten 
verminderd. Ook is het toezicht op trustkantoren intensiever en daarmee duurder 
geworden. Daardoor zijn verschillende vergunninghoudende trustdienstverleners in 
Nederland gestopt en is hun aantal afgenomen. Ook hebben vergunningshouders die 
actief zijn gebleven door de verscherpte wetgeving, afscheid genomen van sommige 
van hun (hoog-risico) klanten. 

Met de strengere regelgeving voor vergunninghoudende trustkantoren, neemt het 
risico op illegale trustdienstverlening toe. De aanpak van illegale trustdienstverlening 
heeft daarom de blijvende aandacht van het FEC. 

Er loopt een project op dit onderwerp in de monitoring en in het eerste kwartaal van 
2023 start een vervolgproject met betrekking tot illegale trustdienstverlening. In dit 
vervolg zullen de resultaten, inzichten en aanbevelingen van het eerste project gebruikt 
worden om de scope te bepalen.

Projectleider is DNB.



Doorstroomvennootschappen
De Commissie Doorstroomvennootschappen heeft gesignaleerd dat doorstroom via 
vennootschappen het Nederlandse financiële stelsel kwetsbaar maakt voor gebruik 
voor witwassen of financieren van terrorisme. Onder meer de grote geldstromen die 
via doorstroomvennootschappen gaan en de betrouwbare reputatie van Nederland 
kunnen als dekmantel werken. Het rapport van de commissie bevat vijftien 
aanbevelingen, onderverdeeld in zes fiscale en negen niet-fiscale beleidsopties. Een 
van de aanbevelingen van de commissie is om de relatie tussen 
doorstroomactiviteiten en witwassen te laten onderzoeken door het FEC.

Het vooronderzoek over hoe dit project moet worden uitgevoerd en wat de potentiële 
opbrengsten zijn, wordt gedaan door het Openbaar Ministerie in samenspraak met de 
FIOD en zal (bij voldoende aanknopingspunten) leiden tot de start van het project in 
2023.

Doorlopende FEC-projecten
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Dividendstripping 
Het project is in 2021 afgerond. Sponsor was de Belastingdienst. 

Dividendstrippen is het creëren van een papieren werkelijkheid en is illegaal. 
Internationaal opererende marktpartijen spannen samen om de economische 
realiteit van transacties te verhullen. Het enkele doel is het oneigenlijk claimen van 
een teruggave van ingehouden dividendbelasting. Dit gaat ten koste van de 
belastinginkomsten van de Staat en daarmee ten koste van de maatschappij.

Vanwege de complexe structuren en het internationale karakter is de opsporing en 
bestrijding van dividendstripping lastig en tijdrovend. In het project dividendstripping 
zijn de krachten van de FEC-partners gebundeld om de kennispositie te versterken en 
detectie en effectieve aanpak van dividendstrippen te bevorderen. Het project heeft 
een kennisdocument opgeleverd dat is gepubliceerd op de website van het FEC. Dit 
kennisdocument kan een rol vervullen bij gerechtelijke procedures en bij het geven 
van ‘guidance’ aan partijen die actief zijn op de financiële markten.

In 2023 kan de monitoring op de vervolgacties worden afgesloten en zal de aan 
dividendstripping gerelateerde casuïstiek worden ingebracht in het 
FEC-Informatieplatform. Zo wordt voortdurend zoveel mogelijk informatie over 
dividendstripping tussen de FEC-partners uitgewisseld, waarmee ook de kennis op dit 
onderwerp doorontwikkelt.

FEC-projecten monitoring 

Contanten 
Het project is eind 2020 afgerond. Sponsor was de Belastingdienst.

Sinds de afronding worden zeven acties opgevolgd, waarmee moet worden voorkomen 
dat onbegeleid fysiek vervoer van contant geld wordt gebruikt voor witwassen of 
terrorismefinanciering. De uit het project voortvloeiende vervolgacties zijn met name 
gericht op het bevorderen van de inzet van technische hulpmiddelen voor een betere 
detectie van onbegeleid vervoer van contant geld. Ook wordt ingezet op het versterken 
van de informatie-uitwisseling en de opvolging van signalen van onbegeleid vervoer. 
Op de diverse vervolgacties is voortgang geboekt in 2022.

Begin 2023 wordt nagegaan of het beoogde langetermijneffect van het project is 
gehaald. Op grond van deze uitkomst wordt bepaald of de monitoring kan worden 
afgesloten. 
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FEC-projecten monitoring 

Payment Service Providers (PSP’s) onder PSD2
Het project is in 2022 afgerond. Sponsor was de 
Nationale Politie.

Innovaties in het betalingsverkeer en het gebruik van de 
nieuwe betalingsmogelijkheden na inwerkingtreding van 
PSD1 en PSD2 zijn een uitdaging voor de opsporing bij 
het volgen van (internationale) criminele geldstromen. 
Deze ontwikkelingen geven ook uitdagingen voor 
financiële instellingen bij het monitoren van transacties 
waarbij PSP’s bij betrokken zijn. 

Teneinde het bewustzijn over het snel veranderende 
betaallandschap en de impact van PSP’s te verhogen, is 
een handreiking voor de opsporingsinstanties opgesteld 
vanuit het project. Ook is bij de wetgever en in 
internationaal verband aandacht gevraagd voor de 
problematiek.

In 2023 zal deze handreiking verder worden verspreid 
onder de relevante partijen en zal er blijvende aandacht 
zijn voor het aankaarten van (de aanpak van) deze 
problematiek. Ook zal worden onderzocht of een 
vervolg op dit project in PPS-verband (met banken en/of 
PSP’s) meerwaarde heeft. 

Illegale trustdienstverleners
Het project is in 2022 afgerond. Sponsor was DNB. 

De straf- en bestuursrechtelijke uitvoering van de 
onderzoeken is medio 2022 gestart. Bij de selectie 
van deze onderzoeken is ingezet op mogelijke 
overtredingen van de Wet toezicht trustkantoren 
2018 door voormalig vergunninghouders. De inzet 
van het strafrecht bleek niet langer de meest 
gepaste wijze van afdoening. DNB heeft de totale 
selectie aan zaken dan ook terug in 
bestuursrechtelijk onderzoek genomen. 

Medio 2023 worden de bevindingen van de (straf-
en) bestuursrechtelijke uitvoering van de 
onderzoeken gedeeld. Op grond van deze uitkomst 
wordt bepaald of de monitoring kan worden 
afgesloten.
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Illegale aanbieders van cryptodiensten
Het project is in 2020 afgerond. Sponsor was DNB.  

Cryptodienstverlening is de afgelopen jaren enorm 
gegroeid. Dit project werd gestart om illegale 
aanbieders van cryptodiensten in beeld te krijgen en 
daarop te kunnen interveniëren, om daarmee het 
risico van witwassen via deze aanbieders te beperken. 
In 2020 is een wettelijke registratieplicht opgenomen 
voor partijen die bepaalde cryptodiensten in of vanuit 
Nederland aanbieden.

In 2023 blijven de FEC-partners monitoren op illegale 
aanbieders van cryptodiensten in Nederland en de 
aanpak daarvan. 



Terrorismefinanciering Taskforce
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. 
De TF Taskforce is ondanks de Corona-beperkende maatregelen volledig 
operationeel en zal ook in 2023 doorgaan als vast onderdeel van de publiek-private 
samenwerking in FEC-verband. 

De TF Taskforce wordt geleid door het Openbaar Ministerie. 

Serious Crime Taskforce
In oktober 2019 is de pilot Serious Crime Taskforce (SCTF) van start gegaan en in 
juni 2021 is besloten tot het institutionaliseren van de SCTF tot een structurele PPS-
samenwerking in FEC-verband. 

Centraal staat in de SCTF het in kaart brengen van de financiële geldstromen en 
netwerken van tussenpersonen (brokers/facilitators), die een essentiële schakel 
vormen in de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

In 2023 zal verder gewerkt worden aan de doorontwikkeling van de SCTF. 
Onderwerpen die hierin nadrukkelijk aan de orde zijn, zijn onder meer verdere 
efficiëntie en effectiviteit van het werkproces, bevorderen van de feedbackloop 
vanuit de keten alsmede verdere kennisdeling, het verkennen van mogelijkheden 
om andere partijen toe te laten treden, internationale samenwerking en 
samenhang met andere FEC-activiteiten en nationale initiatieven. 

De SCTF wordt geleid door de Nationale Politie. 

FEC PPS-Taskforces

In de Taskforces analyseren de private partijen in onderling overleg op één locatie met FIU-NL subjecten (binnen de wettelijke kaders) en modus operandi die worden ingebracht door de 
opsporing. Dit levert relevante meldingen op van ongebruikelijke transacties aan FIU-NL, die vervolgens veelal (indien verdacht verklaard door FIU-NL) ter beschikking worden gesteld aan 
de opsporingsdiensten voor gebruik in strafrechtelijke onderzoeken. Banken kunnen met de opgedane kennis hun risicobeheersing en poortwachtersrol verstevigen en maatregelen nemen 
tegen niet-integere klanten.
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Als één overheid werken veel experts vanuit de verschillende FEC-partners samen in diverse projectgroepen aan projecten op uiteenlopende thema’s/fenomenen. 
Dit gebeurt ook in projecten in de publiek-private samenwerking (FEC PPS), met primair als doel om de poortwachters te versterken.

Nieuw in 2023

• Grensoverschrijdende btw-fraude

Doorlopend uit 2022

• Crypto’s

Monitoring

• TBML I – Automotive sector
• Witwassen in uitbuitingssituaties
• Corruptie



Nieuw project FEC PPS

Grensoverschrijdende btw-fraude 
Btw-fraude gaat geregeld gepaard met andere misdrijven, zoals witwassen, 
waardoor de financiële en maatschappelijke schade omvangrijker is dan enkel de 
misgelopen btw. Daarbij maken criminelen vaak gebruik van netwerken van 
rechtspersonen, katvangers en rekeningen bij verschillende banken om snel het 
geld te kunnen verplaatsten. Door btw-fraude zo tijdig mogelijk te detecteren, kan 
grotere financiële- en maatschappelijke schade worden voorkomen. Binnen het 
project komen fiscale fraude, witwassen en de strafrechtelijke aanpak van criminele 
netwerken samen.

Onderdeel van het project is daarom te inventariseren op welke manier de FEC-
partners het fenomeen btw-fraude nog beter kunnen herkennen en bestrijden. 
Denk aan het verhogen van de kwaliteit van meldingen van ongebruikelijke 
transacties, het optimaliseren van het meldproces, het blokkeren van rekeningen 
door banken en een betere informatiepositie voor de Belastingdienst en FIOD. Zij 
zetten zich in om met de opbrengsten uit dit project btw-fraude effectiever en 
efficiënter te bestrijden. Bijvoorbeeld door capaciteit gerichter in te zetten of een 
btw-nummer eerder af te voeren. Ook kunnen gedetecteerde gevallen van btw-
fraude mogelijk bestuursrechtelijk in plaats van strafrechtelijk worden afgedaan, 
waarmee de inzet van schaarse capaciteit van de opsporingsdiensten wordt 
beperkt.

Sponsor is de Belastingdienst. 

FEC PPS-projecten

Doorlopend project FEC PPS

Crypto’s
In de National Risk Assessment Witwassen (2019) zijn crypto (virtuele valuta’s) als 
top risico opgenomen. Bijna elke FEC PPS-deelnemer is actief op dit onderwerp. In 
FEC PPS-verband is in 2022 een project gestart waarop later ook de crypto-branche 
is aangesloten als belangrijke partij in de keten.

Centraal staat de vraag hoe de detectie van mogelijk criminele geldstromen, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van crypto, op reguliere bankrekeningen kan 
worden verbeterd. Uitgangspunt is dat dit een toegevoegde waarde moet creëren 
voor de opsporing. 

De belangrijkste beoogde resultaten van dit project zijn: 

• een op te leveren lijst met bruikbare indicatoren en red-flags. Deze lijst biedt de 
kansen voor een betere detectie van criminele geldstromen waarbij gebruik 
gemaakt wordt van, of die een link hebben met, crypto. Indicatoren en red-
flags kunnen bouwstenen zijn om de transactiemonitoring van de 
poortwachters te verbeteren.

• verbeterde kennis over (criminele) crypto gerelateerde geldstromen. Dit zal 
opgenomen worden in een kennisdocument.

Dit project is gestart in juni 2022 en zal naar verwachting in 2023 worden afgerond.

Sponsors zijn de Rabobank en het Openbaar Ministerie.
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FEC PPS-projecten monitoring

TBML I – automotive sector
Dit project is in 2021 afgerond. Sponsor was AMLC/FIOD.

Het project richtte zich op de cash integration variant van Trade Based Money 
Laundering (TBML) in de automotive sector. Er is onderzoek verricht naar de 
gebruikelijkheid van cash betalingen in deze sector. 

Dit project heeft de volgende opbrengsten:

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

• de deelnemende banken hebben hun cliëntenbestand en transacties doorzocht 
met een in het project ontwikkelde query.

• binnen de Fintell Alliance en met de werkwijze Financial Crime Analysis is naar de 
opgebrachte signalen gekeken. De Fintell Alliance heeft hier een kennisproduct van 
opgeleverd.

• er is een barrièremodel ontwikkeld en geïmplementeerd.

In 2022 is een nieuwe modus operandi geïdentificeerd. Daarom heeft het AMLC het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gevraagd om in FEC PPS-
verband een nieuw barrièremodel te maken dat ziet op deze nieuwe handelswijze.

In 2023 zal worden beoordeeld of de monitoring van het project kan worden 
afgesloten.

Witwassen bij uitbuitingssituaties 
Dit project is in 2021 afgerond. De projectleider was de Nederlandse 
Arbeidsinspectie (voorheen iSZW), met als sponsor de FIU-NL. 

Dit project was gericht op de signalering in banktransacties van witwasconstructies 
met arbeidsmarktfraude, sociaal-economische fraude en mensenhandel 
(uitbuitingssituaties). Met het project is beoogd dat de banken een effectievere 
transactiemonitoring kunnen uitvoeren op witwassen bij uitbuitingssituaties. Door 
een verbeterde transactiemonitoring kunnen mogelijke misstanden worden 
gedetecteerd en kunnen niet-integere klanten vroegtijdig worden gesignaleerd en 
geweerd. Zodoende kunnen zij hun rol van poortwachter beter vervullen. Ook 
draagt dit bij aan betere informatie aan FIU-NL en de Nederlandse Arbeidsinspectie 
voor opsporingsonderzoeken. Zo kan worden opgetreden tegen misstanden. In de 
monitoringfase is de informatie die is verkregen vanuit de ontwikkelde 
transactiemonitoring-query’s, geanalyseerd.

Het jaar 2023 staat in het teken van de doorontwikkeling van de monitoring richting 
bestrijding van aan arbeidsuitbuiting onderliggende of daaraan gerelateerde 
misdrijven. De verwachting is dat deze misdrijven accurater gesignaleerd kunnen 
worden in bankgegevens dan arbeidsuitbuiting zelf. Ook zal in 2023 het 
kennisdocument ‘Crimineel werkgeverschap’ worden geactualiseerd. 
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FEC PPS-projecten monitoring
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Corruptie
Dit project is in 2021 afgerond. Sponsor was de FIOD en ABN Amro Bank is de 
kennisregisseur in de monitoringsfase.

Dit project had als doel om in FEC PPS-verband tot een effectievere bestrijding van 
corruptie te komen. Om dit doel te bereiken werd ingezet op het vergroten van de 
bewustwording van corruptierisico’s. Ook moesten corruptierisico's tijdig worden 
gedetecteerd en was het van belang om signalen van corruptie en trends 
bespreekbaar te maken.  

De monitoring van dit project is gericht op het terugkoppelen en bespreken van 
resultaten vanuit de ontwikkelde corruptiequery voor de transactiemonitoring van 
de banken. Dit betreft zowel ervaringen over de toepassing van de query door de 
banken als geanonimiseerde casuïstiek vanuit FIOD/Anti Corruptie Centrum, 
Functioneel Parket en FIU-NL. Hiervan wordt geleerd en de kwaliteit van 
meldingen van ongebruikelijke transacties wordt continu verbeterd. Indien nodig 
wordt het door het project opgeleverde kennisdocument geactualiseerd. 
Afgewogen wordt of een gewenste aanpassing van de focus van de corruptiequery 
een nieuwe capaciteitsvraag is voor een FEC PPS-project of dat dit in het 
bestaande monitoringtraject kan worden meegenomen. 

In 2023 zal worden beoordeeld of de monitoring van het project kan worden 
afgesloten. 



Samenwerking 
met andere 
verbanden



Internationale contacten
In 2023 blijft het FEC contacten onderhouden met 
publieke organisaties en (PPS)-
samenwerkingsverbanden in onder meer Denemarken, 
Canada en Zweden. Daarnaast zullen de FEC-partners 
internationale contacten betrekken bij de FEC-
samenwerking. De denktank ‘RUSI’ uit het Verenigd 
Koninkrijk is daarvan een voorbeeld.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV)
Ook in 2023 zal met het CCV worden samengewerkt 
indien dat nuttig is voor de ontwikkeling en 
implementatie van een barrièremodel of het opstellen 
van een kennisdocument voor een FEC (PPS)-project.

Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en 
het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) 
In 2023 zal in samenwerking met het RIEC Amsterdam-
Amstelland en iCOV een bijeenkomst worden georgani-
seerd waarbij de verschillende samenwerkings-
verbanden worden gepresenteerd. Dit draagt bij aan de 
bekendheid over en weer. Met het LIEC en diverse RIEC’s
heeft het FEC contact om te inventariseren in hoeverre 
prioriteiten overeenkomen en waar mogelijk kan worden 
aangesloten op elkaars activiteiten.

Samenwerking met andere verbanden

Justis (afdeling TRACK) 
Concrete samenwerking wordt in 2023 opgezocht in 
het FEC-project Misbruik rechtspersonen. Daarnaast 
deelt het FEC voortdurend (voorgenomen) thema-
activiteiten met Justis (afdeling TRACK) om te verken-
nen of de producten van TRACK  van toegevoegde 
waarde kunnen zijn voor de informatiepositie van de 
FEC-partners. 

Het delen van kennis en expertise doet het FEC ook in samenwerking met andere (publieke) informatie-knooppunten of samenwerkingsverbanden. Het FEC is daarbij ook internationaal 
actief. Het FEC heeft contacten met buitenlandse organisaties en neemt deel aan internationale bijeenkomsten, bijvoorbeeld met presentaties over de activiteiten van het FEC-netwerk.
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Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende 
Criminaliteit (NSOC)
Met de NSOC heeft het FEC contact op de thema’s die 
beide samenwerkingsverbanden op de agenda hebben 
staan. Voor 2023 zijn dat de financiële dienstverleners, 
witwassen en trustkantoren.

iCOV
De infobox Crimineel en Onverklaarbaar 
Vermogen (iCOV) is een samenwerkingsverband van 
verschillende overheidsorganisaties en toezichthouders. 
Om de producten van iCOV en de samenwerking binnen 
het FEC optimaal op elkaar te laten aansluiten, overlegt 
het FEC periodiek met iCOV over zaken als 
themaselectie, jurisprudentie, privacy en wetgeving.



FEC-
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FEC-Privacyplatform & 
Communicatieplatform 

27

Het FEC-Privacyplatform en Communicatieplatform; belangrijke raderen in het FEC-netwerk. 
Om de kerntaken van het FEC optimaal te kunnen uitvoeren is het bewaken van de privacy-aspecten en de communicatie over de activiteiten en uitkomsten, onmisbaar. 

Privacy waarborgen

Voor het bereiken van de doelstelling en het uitvoeren van de taken van het FEC is het 
van cruciaal belang dat de privacy van betrokkenen gewaarborgd is. Om dat te bewaken 
is er het FEC-privacy platform. In dit platform bespreken de privacy-experts van de 
FEC-partners waar en op welke wijze de privacy moet worden gewaarborgd in de FEC 
activiteiten. De privacy-experts delen ook kennis en expertise over 
(persoons)gegevensuitwisseling. Zo worden er onder meer privacy gerelateerde 
vraagstukken behandeld en wijzigingen in wet- en regelgeving besproken, die het FEC 
(kunnen) raken. Verder beoordelen zij de privacyaspecten bij toetreding tot het FEC van 
nieuwe participanten en partners.

Het FEC-privacy platform geeft gevraagd en ongevraagd advies over 
privacyvraagstukken aangaande het FEC en bewaakt daarmee dat de informatie-
uitwisseling in FEC-verband zorgvuldig en binnen de bestaande wettelijke kaders 
plaatsvindt. 

In 2023 zal het FEC-privacy platform zich blijven richten op voornoemde taken. Een 
belangrijke aanstaande ontwikkeling is de Wet gegevensverwerking door 
samenwerkingsverbanden (WGS).

De communicatieboodschap: “Samenwerken als één overheid”

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

Dit is de centrale boodschap van het FEC, zowel binnen als buiten het netwerk. Om de 
boodschap beeldend te maken zijn de afgelopen jaren infographics, animaties en 
podcasts gemaakt die via de FEC-kanalen zijn verspreid. Voor 2023 zullen deze middelen 
worden uitgebreid met versies over actuele onderwerpen. Bij de podcasts zullen onder 
andere de meerjarige thema’s van het FEC aandacht krijgen. 

Het Communicatieplatform versterkt 
Om onze boodschap en resultaten goed te verspreiden is er het communicatieplatform. 
In dit platform bespreken de communicatieadviseurs van de FEC-partners de 
communicatiestrategie en hoe optimaal gebruik te maken van elkaars 
communicatiekanalen. Zo maken de FEC-partners binnen en buiten het netwerk bekend 
dat zij de krachten bundelen. En dat zij daarmee resultaten bereiken die bijdragen aan 
het versterken van de integriteit van de financiële sector. De ambitie is om in 2023 de 
samenwerking op communicatief vlak optimaal te benutten.
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