
Resultaatgericht samenwerken als één overheid
voor versterking van de integriteit van de financiële sector 

Jaarverslag 2021



Voorwoord

Ook in 2021 heeft het FEC bijgedragen aan het versterken van de integriteit van de financiële sector. Samen komen we tot nieuwe inzichten die ook direct bruikbaar en goed toepasbaar zijn en die we

breed kunnen delen, zoals met de projecten ‘Dividendbelastingarbitrage’ en ‘Trade Based Money Laundering’ (TBML). Deze aanpak en methoden worden voortgezet en doorontwikkeld.

Belangrijke stimulans voor de samenwerking was de evaluatie van de FEC samenwerking eind 2020 met een 'Gateway-review'. De evaluatie bevestigt de kracht en unieke samenwerking in het FEC

netwerk, ook internationaal bezien. Bij alle aangesloten partijen is veel waardering voor de samenwerking, waarbij de betrokkenheid en trots voelbaar zijn. De werkwijze en cultuur in het FEC moet

dat blijvend creëren, bewaken en borgen. In vervolg op de aanbevelingen van deze evaluatie is de koers van het FEC om daadwerkelijk impact te maken op het versterken van de integriteit van de

financiële sector, opnieuw besproken en (her)bevestigd en heeft de intensivering van activiteiten een permanent karakter gekregen. Ook is de werkwijze verder gestroomlijnd. Voor de publiek-private

samenwerking (FEC PPS) zijn zowel de Serious Crime Taskforce (SCTF) als de projectaanpak ‘samen effectief’ geëvalueerd, waarna is besloten dat deze met verbeteringen en versterking worden

voortgezet en dat voor de FEC PPS een bijbehorende lange termijn strategie wordt ontwikkeld.

De synergie van de FEC-samenwerking is in 2021 toegenomen, zowel bij de informatie-uitwisseling, in projecten als met het kenniscentrum.

In het Informatieplatform zijn 90 nieuwe signalen behandeld, wat meer is dan in de voorgaande twee jaren. Daarmee zijn de FEC-partners beter geïnformeerd op mogelijke schending van de

integriteit in het financiële stelsel en kunnen zij daarop zo nodig (gezamenlijk) actie ondernemen.

De projecten zijn meer doelbewust gekozen en ingericht en hebben daardoor een (veel) kortere doorlooptijd en toepasbare opbrengst opgeleverd. Zo is bij het project 'Dividendbelastingarbitrage' een

kennisdocument geproduceerd , waarmee inzicht wordt geboden in de detectie van dividendstripping en hoe een effectieve aanpak daarvan te bevorderen. In de FEC PPS is met het project TBML een

geheel nieuw inzicht ontstaan, waardoor banken en andere poortwachters veel beter ongebruikelijke transacties op dit gebied kunnen herkennen. De inzichten zijn breed gedeeld en hebben een

kennisdocument en een barrièremodel opgeleverd voor de deelnemende partners. Dit project heeft ook in de media en internationaal veel aandacht gekregen.

Het kenniscentrum is in 2021 een (digitaal) programma voor de FECademy's gestart, waarmee vrijwel maandelijks een groep van circa 400 geïnteresseerde medewerkers in het FEC-netwerk wordt

geïnformeerd. Voorts is de communicatie gemoderniseerd met de introductie van een nieuwe website, communicatiemiddelen en contact-activiteiten.

Het is een bijzondere prestatie dat het FEC-netwerk ook in de jaren waarin de covid-19 maatregelen aanzienlijk waren, goed met elkaar in contact is gebleven en mooie prestaties heeft neergezet. 

De urgentie om de integriteit van de financiële sector te versterken en het doorzettingsvermogen van alle betrokkenen in het netwerk, zorgen ervoor dat we gezamenlijk blijven verkennen, 

verbinden en verdiepen om als samenwerkingsverband blijvend impact te kunnen maken. Daar gaan we mee door, ook in 2022.

Laura van Geest

Voorzitter FEC-raad



Inhoud

1. Informatie-uitwisseling 4

• Informatieplatform en FEC-signalen

• Signalen

• Datarooms

• Interventies 2021

2. Kenniscentrum 7

• Kennisbijeenkomsten Informatieplatform

• Pre-opening Fraude Film Festival

• Monitoring

• FEC Privacyplatform

3. Projecten FEC 10

• Payment Service Providers (PSP’s) onder de PSD

• Witwassen via beleggingsondernemingen en –instellingen

• Trust (monitoringfase)

• Illegale trustdienstverleners

• Dividendbelastingarbitrage (monitoringfase)

4. Programma FEC-TF 13

5. Publiek private samenwerking 15

• FEC PPS Samen Effectief

• FEC PPS Expertplatform

• FECademy’s

6. Projecten FEC PPS: 19

• Synthetische drugs

• TBML-automotive (monitoringfase)

• Witwassen bij uitbuitingssituaties (monitoringfase)

• Malafide Stichtingen – uitvoering barrièremodel 

(monitoringfase)

• Corruptie (monitoringfase)

7. Taskforces 23

• Terrorismefinanciering Taskforce – TFTF

• Serious Crime Taskforce  – SCTF



Informatie-
uitwisseling

Informatieplatform en FEC-signalen

Signalen

Datarooms

Interventies 2021 



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 diverse projecten, het Programma FEC-TF en binnen de 

publiek private 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. Daarnaast wordt 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 delen/over te dragen (informatie brengen).

1. Informatie-uitwisseling

Een werkwijze met aandacht voor continu verbeteren

In de voorgaande jaren is er een verbetertraject in gang gezet om 
het Informatieplatform beter te laten renderen, wat inmiddels is 
omgezet naar een werkwijze van continu verbeteren. Dit heeft in 
2021 geresulteerd in een toename van de kwaliteit en kwantiteit 
van de signalen die via het Informatieplatform zijn gedeeld. De 
FEC-eenheid zorgt voor blijvende aandacht voor aanpassingen, 
waar het Informatieplatform bij gebaat is.

Signalen

In 2021 zijn 90 nieuwe signalen in behandeling genomen; dat is 
meer dan in de voorgaande twee jaren. 

Het is opvallend dat er, afgezet tegen de voorgaande 2 jaren, 
substantieel veel meer signalen afkomstig zijn vanuit de 
opsporing. 

Tabel ingediende signalen periode 2017 – 2021

De in 2021 behandelde signalen hadden betrekking op diverse 

sectoren, zie daarvoor de tabel hieronder. 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 2021 zijn behandeld, hadden betrekking op 

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

meest onderkende risico’s in 2021 zijn: 

• Witwassen

• Illegale financiële activiteiten  

• Terrorismefinanciering (waaronder ook buitenlandse 

financiering) 

• Fiscale risico’s 

Sector 2017 2018 2019 2020 2021

Informatieverzoeken 72 67 64 47 60

Informatieoverdrachten 30 60 22 27 30

Totaal 102 127 86 74 90

Sector Aantal

Verzekeraars 5

Trustkantoren 8

Stichtingen 1

Financiële dienstverleners 12

Beleggingsinstellingen/ondernemingen 17

Banken 17

Betaaldienstverleners (PSP) 6

Anders 23

Pensioenfondsen 1



1. Informatie-uitwisseling

Interventies 2021 op (eerdere) signalen 

Als informatie over een signaal is uitgewisseld, gaan FEC-partners 
daar zelf mee aan de slag. De informatie wordt door de 
(ontvangende) partners uitsluitend gebruikt voor de uitoefening van 
hun wettelijke 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 geen-
actie-zonder-overleg (GAZO) -principe en is een van de belangrijkste 
pijlers van de FEC-samenwerking. 

In 2021 hebben de FEC-partners tientallen interventies uitgevoerd 
naar aanleiding van een signaal. In de tabel hiernaast is een 
uitsplitsing naar de meest voorkomende 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 naar aanleiding van een 
signaal is daarbij van groot belang. 

Het komt ook voor dat de uitgewisselde informatie wel is gebruikt bij 
de taken van de FEC-partners, maar dat dit geen interventie tot 
gevolg heeft. Dat is ook 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.

Datarooms 

Als een signaal meer moet worden uitgediept, de behandeling 
meer tijd vergt en/of specialisten vanuit partners nodig zijn voor 
een inhoudelijke bespreking, dan wordt een dataroom 
georganiseerd. 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.

In 2021 zijn in totaal (voor alle soorten signalen) 49 datarooms 
georganiseerd. Dit aantal ligt aanzienlijk hoger dan het aantal 
datarooms in het voorgaande jaar en is zelfs nog nooit zo hoog 
geweest. Deze toename staat in een directe relatie tot de 
kwalitatief hoogstaande signalen die in 2021 binnen het 
Informatieplatform zijn gedeeld.
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2. Kenniscentrum

Kennisdelen & expertise ontwikkelen is ook een kerntaak van het FEC. Dat doen we door het stimuleren van de onderlinge contacten en samenwerking tussen de FEC-partners en van het delen en het vergroten 

van inzicht, kennis en vaardigheden. Dit gebeurt in de projecten, in het programma  FEC-TF en in specifieke themabijeenkomsten op kennis & expertise activiteiten.

Kennisbijeenkomsten Informatieplatform

Het Informatieplatform heeft in 2021 door het jaar heen 

kennisbijeenkomsten georganiseerd voor de FEC partners over: 

• de taak en werkzaamheden van de Dienst Justis;

• de sector van de money transfer offices (MTO’s);

• de trustsector;

• de sector van herverzekeraars.

Pre-opening Fraude Film Festival

In oktober is de pre-opening van het Fraude Film Festival (FFF) 

gezamenlijk door het FEC en het FFF georganiseerd. 

Na het bekijken van de film Tracking Russian Hackers was er een 

paneldiscussie onder leiding van Eelco Bosch van Rosenthal, waar 

panelleden Laura van Geest (voorzitter FEC-raad), Jeroen Poelert

(plv. hoofd landelijke recherche en taskforceleiding SCTF) en 

journalist/auteur Huib Modderkolk in gesprek gingen over 

vergelijkingen met de misdaad in Nederland en de aanpak van 

(onder meer gedigitaliseerde) criminaliteit. 

Monitoring

In 2021 is extra ingezet op de monitoring van afgelopen projecten. 

Als een project wordt afgerond worden afspraken gemaakt over de 

te monitoren aspecten en de frequentie waarin hierover wordt 

gerapporteerd.

Doel van het monitoren is om de kennisontwikkeling voor de 

deelnemende partners te borgen en te bezien of het (lange termijn) 

effect van het project wordt behaald en/of bijsturing nodig is. De 

monitoring vraagt ook na afloop van een project om capaciteit en 

commitment vanuit de FEC partners. Voor de monitoring wordt een 

kennisregisseur aangesteld die op frequente basis rapporteert aan 

de FEC contactpersonen.



2. Kenniscentrum

Verder heeft het FEC Privacyplatform zich in 2021 beziggehouden 

met de voorbereiding op de komst van de Wet 

Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) en 

het Besluit Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (BGS) 

waarin de delegatiebepalingen worden uitgewerkt. De BGS is nog 

in voorbereiding bij de ministeries, de WGS is op 17 december 

2020 door de Tweede Kamer aangenomen en sindsdien in 

behandeling bij de Eerste Kamer.

Het FEC is één van de vier samenwerkingsverbanden die in de 

WGS is opgenomen. In 2021 heeft de Eerste Kamer hierover 

adviezen gevraagd en ontvangen van het College van de Rechten 

van de Mens en van de Autoriteit Persoonsgegevens en een 

voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State. Op 

verzoek van de Eerste Kamer heeft de minister van Justitie en 

Veiligheid voorts een reactie gegeven op het advies van de 

Autoriteit Persoonsgegevens en de voorlichting van de Afdeling 

advisering van de Raad van State.

FEC Privacyplatform

Het FEC heeft een structurele kennis & expertise activiteit op het 

gebied van gegevensuitwisseling en privacy in de vorm van een 

‘FEC Privacyplatform’. 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 2021 heeft het FEC Privacyplatform zich weer bezig gehouden 

met diverse vragen, casuïstiek, wijzigingen in wet- en regelgeving 

en thema’s die spelen op het gebied van (persoons-) 

gegevensuitwisseling binnen het FEC-samenwerkingsverband. De 

besprekingen zijn er steeds op gericht om te bewaken dat de 

werkafspraken, werkprocessen en -systemen, en de uitvoering 

daarvan, binnen de geldende wet- en regelgeving plaatsvindt.
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3. Projecten FEC

Payment Service Providers (PSP’s) onder PSD2

Innovaties in het betalingsverkeer en het gebruik van de nieuwe 

betalingsmogelijkheden na inwerkingtreding van PSD1 en PSD2 

blijken een uitdaging voor zowel de opsporing bij het volgen van 

criminele geldstromen, als voor financiële instellingen/banken bij het 

monitoren van transacties van betaalinstellingen. Het doel van dit 

project is om de kennis en awareness van het veranderende 

betaallandschap voor alle betrokken partijen in het FEC te verhogen.

Dit project is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel ziet op de 

impact van het veranderende betaallandschap vanwege de PSD1 en 

PSD2, voor de opsporing bij het volgen van criminele geldstromen. In 

januari 2021 is hiermee gestart met als deelnemers de NP, DNB en 

de FIOD. De ’blind spots’ vanuit opsporingsperspectief zijn 

geïnventariseerd en opgenomen in een kennisdocument, om 

hiervoor in de opsporingspraktijk meer bewustwording te creëren. 

Eind 2021 is dit deel van het project afgerond en het tweede deel 

van dit project gestart. Dit tweede deel onderzoekt de 

veranderingen vanwege PSD1 en PSD2 voor financiële instellingen, 

waar het gaat om Wwft-compliance. Medio 2022 volgt de 

eindrapportage van dit project.

Witwassen via beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen

In maart 2021 is dit project gestart door AFM, FIOD en Belasting-

dienst. Aanleiding daarvoor was het National Risk Assessment 

Witwassen 2019 (NRA) waarin witwassen via beleggings-

ondernemingen en -instellingen (bobi’s) is genoemd als dreiging met 

een ‘toekomstig karakter’. De dreiging doet zich volgens experts nu 

al voor, maar er kan nog niet worden aangegeven op welke wijze. 

Getracht is om met een verkenning de volgende onderzoeksvraag te 

beantwoorden: op welke manieren wordt er via bobi’s in Nederland 

witgewassen? 

Het doel van de verkenning was om inzicht te verkrijgen in de 

eventuele mogelijkheden van witwassen via bobi’s aan de hand van 

concrete praktijkvoorbeelden. Dit met als doel om meer kennis te 

creëren bij FEC-partners en marktpartijen over het fenomeen 

‘witwassen via bobi’s’. Het onderzoek heeft zich beperkt tot 

vergunninghoudende en geregistreerde bobi’s*. Met het onderzoek 

zijn twee meer algemene reeds bestaande ‘red flags’ met betrekking 

tot witwassen bevestigd en twee ‘red flags’ specifiek voor het 

toezicht van de AFM geformuleerd. Ook heeft het project een 

bronnenstudie opgeleverd van risico’s op witwassen via bobi’s. 

Het project heeft vooralsnog geen concrete fenomeenbeschrijving 

kunnen opstellen en geen daarbij behorende specifieke ‘red flags’ 

ten aanzien van witwassen via bobi’s. Hierdoor is het geven van 

guidance aan de vergunde en geregistreerde bobi’s niet 

realiseerbaar gebleken. 

Naar aanleiding van het onderzoek is eind 2021 door de FEC-raad 

besloten om in 2022 als vervolg een quick scan te starten naar 

witwassen via illegale bobi’s, omdat op basis van dit onderzoek er 

indicaties zijn dat zij betrokken zijn bij criminele activiteiten. 

Dividendbelastingarbitrage

In 2021 hebben de FEC-partners AFM, Belastingdienst, FIOD, FIU-NL 

en OM de krachten gebundeld om de detectie van dividendstripping 

en een effectieve aanpak daarvan te bevorderen. Er is een 

gezamenlijk kennisdocument opgesteld met informatie waarover de 

FEC partners beschikken en met voorbeelden van verschillende 

vormen van dividendstripping. 

Het delen van kennis en informatie over dividendstripping wordt in 

2022 via het FEC informatieplatform en de organisatie van een 

FECademy voortgezet. Het project heeft verder laten zien dat AFM 

en Belastingdienst elkaars toezicht kunnen versterken. In 2022 zal 

ook gekeken worden op welke wijze AFM en Belastingdienst 

structureel op dit onderwerp kunnen samenwerken.

* Om actief te mogen zijn op de financiële markten moeten bobi’s
een vergunning aanvragen bij de AFM. In bepaalde gevallen hoeft 
een beleggingsinstelling geen vergunning aan te vragen, 
maar dient deze zich wel bij de AFM te registreren. 



3. Projecten FEC

Trust

Het doel van dit FEC-Trust project is om een gezamenlijk beeld van willekeurig 

geselecteerde trustkantoren verkrijgen, met behulp van het Compliance Model 

Trustsector (hierna: CMT), bestaande uit een risicomatrix, een volwassenheidsmodel 

en een beïnvloedingsmatrix. In dit project is door de partners Belastingdienst, BFT, 

DNB, FIOD, FIU-NL en OM het CMT vervolmaakt en getest op willekeurig 

geselecteerde Nederlandse vergunninghoudende trustkantoren, met de bedoeling 

dat dit vervolgens leidt tot een passende interventiestrategie die in gezamenlijkheid, 

als één overheid, bepaald en uitgevoerd kan worden. 

Een belangrijke bevinding is dat de uitkomst van de score van het CMT niet 

beschouwd kan worden als een eindoordeel over een trustkantoor. De uitkomst moet 

worden gezien als startsignaal voor meer onderzoek en/of informatie-uitwisseling. 

Een belangrijke geleerde les uit dit project is onder andere dat er, kort gezegd, meer 

en betere informatie beschikbaar is over welke trustkantoren welke 

integriteitsrisico’s lopen, dan over hoe groot de kans is dat deze risico’s zich 

manifesteren in de praktijk. Als vervolgactie vanuit het project is dan ook besloten 

een tweetal geselecteerde kantoren nader te onderzoeken en hierover meer 

informatie te verzamelen en te delen via het FEC Informatieplatform. Op basis 

hiervan kunnen eventuele vervolgacties worden bepaald en kan gezamenlijk worden 

besloten over eventueel op te starten interventie(s). Alle deelnemers aan het project 

onderschrijven om vanuit de één overheidsgedachte, daar waar nodig en mogelijk, 

gezamenlijk op te treden. Dit met als doel het versterken van de poortwachtersrol 

van de trustkantoren en in het verlengde hiervan het versterken en bewaken van de 

integriteit van de financiële sector. Het project is in het eerste kwartaal van 2021 

afgesloten.

In oktober 2021 heeft er een FEC Informatieplatform thema-overleg plaatsgevonden 

over de trustsector, met als doelgroep collega’s vanuit de FEC partners om de kennis 

over de trustsector te vergroten. 

Illegale trustdienstverlening

In januari 2021 is het FEC-project ‘Thematische Aanpak Illegale trustdienstverleners’ 

van start gegaan. In dit project werken DNB, de Belastingdienst, de FIOD en het OM 

samen om signalen van illegale trustdienstverlening aan te pakken.

Partijen die trustdiensten verzorgen zonder vergunning zijn in overtreding van artikel 

3 Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Het project richt zich specifiek op 

dienstverleners waarvan de trustvergunning is beëindigd en die (mogelijk) hun 

diensten op illegale basis voortzetten. Beoogde doelstelling van het project is het 

terugdringen van illegale trustdienstverlening, en daarmee het voorkomen van (het 

faciliteren van) witwassen en overige criminaliteit in en via Nederland. Hiertoe zijn 

een aantal vermoedelijk illegale trustdienstverleners in kaart gebracht en is kennis 

over deze partijen (binnen wettelijke toegestane grenzen) gedeeld. De aanpak van de 

geselecteerde partijen zal in 2022 worden voortgezet.
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4.  Programma FEC-TF

De FEC-activiteiten op het gebied van de bestrijding van Terrorismefinanciering (TF) hebben ook in 2021 langs twee lijnen plaatsgevonden. Enerzijds binnen het 

(publieke) Programma FEC-TF met deelname van de zeven FEC partners en zes andere participanten en anderzijds in FEC PPS-verband in de TF Taskforce, zie 

verderop in dit jaarverslag. De FEC-partners dragen hiermee bij aan het tegengaan van financieren van terrorisme en aan het versterken van de integriteit van de 

financiële sector.

Programma FEC-TF

Binnen het Programma FEC-TF vonden ook in 2021 de activiteiten in lijn met de volgende doelstellingen plaats: 

• 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, in kaart brengen. Daardoor is onder meer inzicht verkregen in de wijze waarop en door wie deze personen worden gefinancierd; 

• In alle gevallen waarin het verkregen inzicht daartoe aanleiding geeft, een interventiestrategie opstellen die kan zien op bijvoorbeeld vervolgonderzoeken (o.a. 

fiscaalrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk); 

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

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 wordt meer zicht verkregen op buitenlandse financieringsstromen van 

NPO’s, door het analyseren van deze informatie door een multidisciplinair team in FEC-verband. 

Ook in 2021 zijn signalen onderzocht, netwerken in kaart gebracht en interventies afgesproken en in werking gezet. In 2021 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. 
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5. Publiek private samenwerking

Samen Effectief 

In 2020 is de Samen Effectief aanpak in de FEC publiek-private samenwerking (PPS) geïntroduceerd 

met de ambitie om criminele geldstromen substantieel terug te dringen. De aanpak is gebaseerd op 

vier elementen; gezamenlijke themaselectie, kennisontwikkeling voor effectieve interventies, 

samenspel van de koppelvlakken en communicatie over de resultaten (zie ook de visual op de 

volgende pagina). 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.

In 2021 is  stevig doorgepakt op de kennisontwikkeling van fenomenen. De eerste projecten zijn 

afgerond en daarop is de monitoring gestart om de beoogde effectiviteit van de resultaten uit de PPS 

projecten te kunnen volgen. Doel van de monitoring is dat de kennisopbrengst van de vergaarde 

indicatoren wordt opgevolgd, waarna de indicatoren (indien nodig) kunnen worden aangescherpt 

(feedbackloop). Communicatie over de kennisontwikkeling, samenwerking en de effecten daarvan is 

onder andere gedaan in FECademy’s. Hierdoor worden medewerkers van de aangesloten 

organisaties actief betrokken bij deze aanpak. 

Kennisdelen & expertise ontwikkelen is een kerntaak van het FEC en gebeurt ook in de publiek private samenwerking (PPS). Dat doen we door het stimuleren van de onderlinge contacten en samenwerking en 

het delen en het vergroten van inzicht, kennis en vaardigheden. Dit gebeurt in de PPS-projecten, taskforces en in specifieke bijeenkomsten over kennis & expertise activiteiten (FECademy’s).

Medio 2021 is het eerste jaar van de Samen Effectief aanpak geëvalueerd met als voornaamste 

conclusie dat de aanpak werkt en dat bij voortzetting het noodzakelijk is om de samenwerking 

verder te verstevigen en optimaliseren. Er zijn aanbevelingen gedaan om verder te investeren in de 

aanpak en commitment op de activiteiten. In 2022 worden deze aanbevelingen verder uitgewerkt en 

opgepakt in de FEC PPS.  



5. Publiek private samenwerking

FEC PPS Expertplatform

Het FEC PPS Expertplatform (expertplatform) is medio 2020 gestart als belangrijke initiator 

en motor in de kennisuitwisseling tussen de publieke en private partijen binnen het FEC. 

In 2021 is het expertplatform onder andere actief geweest op de volgende activiteiten: 

• thema’s voor FEC-PPS activiteiten inventariseren, onderzoeken en daarover advies 

uitbrengen;

• het opbouwen en onderhouden van een kennisnetwerk met experts (ook in vervolg op 

een project);

• het (mede) bijdragen aan kennissessies; veel leden van het expertplatform hebben in 

2021 bijgedragen aan FECademy’s en het opnemen van kennisblogs. 

FEC PPS – de context en de toegevoegde waarde

.



.

5. Publiek private samenwerking

FECademy’s (webinars)

In 2021 zijn diverse FECademy’s georganiseerd voor medewerkers 

van zowel de publieke FEC partners als de private (PPS) deelnemers.  

In maart is gestart met een ‘kick-off’ FEC waarin vanuit de FEC-

eenheid kennis werd gedeeld aan de hand van vragen zoals: wat is 

het FEC, wat doet het FEC en wat heb jij daar aan in jouw werk? 

In april is een FECademy georganiseerd waarin kennis is gedeeld 

over de activiteiten en bevindingen van het FEC (PPS) project TBML-

automotive, met presentaties van het AMLC, Rabobank, ING Bank en 

FIU-NL. 

In mei is een FECademy georganiseerd over Covid-19 fraude. Experts 

van verschillende publieke partners en private partijen deelden hun 

ervaringen over de aanpak van deze specifieke fraude. Het AMLC 

sprak over nieuwe witwasrisico’s door Covid-19 en waar op te letten. 

De NP sprak over de signalen op straat en gedigitaliseerde misdaad 

en ten slotte besprak het Royal United Services Institute (RUSI) 

buitenlandse trends op het gebied van Covid-19 en financiële 

criminaliteit.

In juni is in een FECademy door projectleden van het PPS project 

Corruptie toegelicht wat de bevindingen van het project waren. Er 

waren presentaties van het Anti Corruptie Centrum (FIOD), ABN 

AMRO, FIU-NL en OM.

Begin september is een FECademy gehouden over de wijze waarop 

deelnemende partijen zijn omgegaan met de barrières zoals 

benoemd in het project Malafide Stichtingen. Daarover werden 

korte presentaties  gegeven vanuit de NP, het CCV, KNB,  de 

Belastingdienst en het OM. 

De reeks FECademy’s is in november afgesloten met een FECademy

over ‘Trends: 2022 and beyond’. In samenwerking met Trends4fi 

(FIOD) is gesproken over de actualiteiten in en om diverse thema’s, 

zoals fintech, cyber, China, synthetische drugshandel en de 

(Panama)papers. 

Deze digitale kennissessies konden steevast

rekenen op een groot publiek en worden in 2022 voortgezet. 

Monitoring

In 2021 is extra ingezet op de monitoring van afgesloten projecten. 

Als een project wordt afgerond worden afspraken gemaakt over de 

te monitoren aspecten en de frequentie waarin hierover wordt 

gerapporteerd.

Doel van het monitoren is om de kennisontwikkeling (de 

feedbackloop) voor de deelnemende partners en private partijen te 

borgen en te bezien of het (lange termijn) effect van het project 

wordt behaald en/of bijsturing nodig is. 

Monitoring betekent dat de FEC partners en private partijen ook na 

afloop van een project capaciteit en commitment leveren. Met 

behulp van een kennisregisseur wordt gevolgd of het beoogde effect 

wordt behaald, waarover periodiek wordt gerapporteerd. Het 

Expertplatform wordt ingezet om eventuele inhoudelijke bijsturing, 

bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van query’s of de dataset aan 

indicatoren,  in goede banen te leiden. 



Projecten 
FEC PPS

TBML-Automotive
Sponsor: FIOD

Deelnemende partners: 
AMLC, FIOD, BD, NP, OM, FIU-NL

Private Partijen: 
ABN AMRO, ING, Rabobank, 

de Volksbank
Witwassen bij 

uitbuitingssituaties
Sponsor: FIU-NL

Deelnemende partners: 
inspectie SZW, FIU-NL, NP, OM

Private Partijen: 
ABN AMRO, ING, Rabobank, 

de VolksbankMalafide Stichtingen –
uitvoering barrièremodel

Sponsor: NP
Deelnemende partners:

AMLC, Belastingdienst, FIOD, 
FIU-NL, Politie, OM

Private Partijen: 
ABN AMRO, ING, Rabobank, 

de Volksbank, KvK, KNB, CCV, 
gemeente Amsterdam

Corruptie
Sponsor: FIOD

Deelnemende partners: 
FIOD/ACC, FIU-NL, OM

Private Partijen: 
ABN AMRO, ING, Rabobank, 

de Volksbank, NVB

Synthetische drugs 
Sponsor: ING

Deelnemende partners:
FIU-NL, NP

Private Partijen: 
ABN AMRO, ING,  

Rabobank,
de Volksbank



6. Projecten FEC PPS 

Synthetische Drugs

In 2021 is een publiek privaat fenomeenonderzoek gestart wat 

gericht is op het zichtbaar maken en vervolgens melden van 

geldstromen als gevolg van de illegale inkoop, productie van en 

handel in synthetische drugs. De inzet van deze aanpak is om een 

substantieel deel van de witwasgelden te weren uit het Nederlandse 

financiële stelsel.

De samenwerking is gericht op:

• het inventariseren van kennis en het opstellen van indicatoren 

ten aanzien van geldstromen gerelateerd aan inkoop, productie 

en verkoop van synthetische drugs;

• het bouwen van query's voor de detectie van deze geldstromen.

Dit moet leiden tot kwalitatief hoogwaardiger meldingen van 

ongebruikelijke transacties door financiële instellingen aan de FIU-

NL, die vervolgens, mits door de FIU-NL verdacht verklaard, door de 

opsporing nader onderzocht zullen worden.

In 2022 volgt het eindrapport met zowel bevindingen en conclusies 

van het projectteam, als aanbevelingen voor de toekomst. In het 

project werken private partners ABN AMRO, ING, Rabobank en 

Volksbank samen met de Nationale Politie en de FIU-NL. 

Projectleider is ING. 

Corruptie

Dit in juni 2021 afgesloten project had als doel om door middel van 

publiek-private samenwerking tot een effectievere bestrijding van 

corruptie te komen door:  

- de bewustwording van corruptierisico’s te vergroten;

- corruptierisico's tijdig te detecteren;

- het bespreekbaar maken van corruptiesignalen en trends. 

In 2019 is door banken en publieke partijen gezamenlijk een set aan 

corruptie-indicatoren samengesteld. Dit is 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. Uiteindelijk heeft de aangepaste corruptiequery 

geleid tot tenminste 20 vervolgonderzoeken bij banken en 14 

daaruit voortvloeiende meldingen van ongebruikelijke transacties 

over corruptie en andere mogelijke financiële criminaliteit die door 

FIU-NL verdacht verklaard zijn. Deze verdachte transacties zijn 

strafrechtelijk beoordeeld en ‘opgewerkt’ door de FIOD/ACC, 

hetgeen in ieder geval in vijf gevallen heeft bijgedragen aan de start 

van een strafrechtelijk onderzoek en in een geval tot een fiscaal 

onderzoek (stand juni 2021). Daarnaast is door het project een 

kennisdocument gemaakt voor bankmedewerkers om ze te 

ondersteunen in het signaleren en beoordelen van mogelijke 

corruptiesignalen. 

Ook later in 2021 hebben nog besprekingen met banken 

plaatsgevonden over cases die uit de corruptiequery naar voren zijn 

gekomen. De gezamenlijke besprekingen tussen de banken en 

publieke partijen leidden bovendien tot kwalitatief betere meldingen 

bij FIU-NL. 

In het buitenland wordt ook gebruik gemaakt van de kennis die is 

opgedaan in dit project. Naar aanleiding van een bespreking in de 

Working Group on Bribery van de OESO is Noorwegen gestart met 

een soortgelijke samenwerking met de banken en zijn Duitsland en 

Zweden dit ook voornemens. Daarnaast is in een virtueel congres 

van FIU-Aruba, dat samen georganiseerd werd met de Centrale Bank 

van Aruba, het FEC-PPS corruptie project gepresenteerd. In juni 2021 

hebben diverse projectdeelnemers bijgedragen aan een FECademy

(zie hoofdstuk 2) over het project en het kennisdocument en de 

leerpunten die dit opleverde voor de publiek-private samenwerking. 

Het FEC PPS project is in juni 2021 beëindigd en overgegaan naar de 

monitoringfase. 



6. Projecten FEC PPS 

Malafide Stichtingen - Uitvoering barrièremodel

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

in 2020 en 2021 voortgebouwd op het FEC-project uit 2019. 

Focus in 2021 was gericht op: 

• het laten activeren van barrières en interventies uit het overzicht 

dat in 2019 samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid (CCV) is opgesteld;

• de daaruit voorkomende kennis beschikbaar stellen aan degenen die 

werken aan het versterken van de meldketen volgens de nota 

Samen Effectief. 

In mei 2021 is het project afgerond en is er een eindrapport opgesteld. 

Het project heeft er toe geleid dat er door de actief betrokken partijen –

OM, Rabobank, Belastingdienst, Politie, FIU, FEC-eenheid, KNB, KVK, 

gemeente Amsterdam - 19 afzonderlijke, maar samenhangende 

maatregelen zijn uitgevoerd of in gang gezet. Deze maatregelen leiden er 

gezamenlijk toe dat de mogelijkheden tot misbruik van stichtingen voor 

criminele doeleinden een stuk lastiger wordt. 

Voor dit project heeft het CCV in opdracht van Ministerie van JenV het 

Kennisdocument Malafide stichtingen samengesteld. 

Dit kennisdocument is aanvullend op het reeds opgestelde 

barrièremodel. Het heeft als doel de gelegenheden c.q. kwetsbaarheden, 

voorzien van enkele praktijkvoorbeelden, alsook de detectie en het 

handelingsperspectief van de verschillende partners rondom misbruik 

van stichtingen nader toe te lichten.

Bij de afronding van dit project zijn opvolgingsacties afgesproken voor 

het (verder) uitvoeren van de barrières zoals uitgewerkt in het 

barrièremodel malafide stichtingen. In 2022 wordt er ingezet op het 

monitoren van de ingezette maatregelen ter preventie, detectie en 

repressie van het misbruik van stichtingen voor malafide doeleinden 

door zowel publieke als private partijen.



6. Projecten FEC PPS 

Witwassen bij uitbuitingssituaties

Doel van dit FEC PPS project is dat banken en overheden samen-

werken 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 

(Arbeidsinspectie), 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 is in 2020 door de inspectie

SZW, FIU-NL, NP, OM,  samen met de banken dit FEC-PPS project 

gestart. 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 Arbeidsinspectie), die nader onderzoek kunnen doen. In 

2020 zijn de indicatoren omgezet naar zoekprogramma’s in 

bankgegevens bij de deelnemende banken en in 2021 zijn de eerste 

ongebruikelijke transacties aan de FIU-NL gemeld. De transacties die 

door FIU-NL verdacht zijn verklaard worden door de Arbeidsinspectie 

beoordeeld. 

Het project is in juni 2021 afgesloten en overgegaan naar de

monitoringfase, waarin o.a. wordt gemonitord of de query 

aanpassingen behoeft (feedbackloop). Daarnaast is een 

kennisdocument opgesteld dat in 2021 is verstrekt aan 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. 

TBML-I automotive sector

Het FEC PPS project Trade Based Money Laundering (TBML) is begin 

2020 gestart door de FEC partners AMLC, BD, FIOD, FIU-NL, NP, OM 

en de banken en is het eerste kwartaal van 2021 afgerond en over-

gegaan naar de monitoringfase. Het project was 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 werd beoogd om de banken meer inzicht te geven in 

deze sector. Zodra duidelijk is wat normaal is binnen een sector, kan 

worden gekeken naar deviaties. Gedurende dit project werd het 

team gesterkt in de gedachte dat naast ‘know your customer (KYC)’, 

know your sector (KYS) minimaal zo belangrijk 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 uitzonderlijk en reden

voor nader onderzoek. Dit inzicht droeg bij aan beleidsmatige

aanpassingen van banken op autohandelaren. De sector wordt niet 

meer gezien als cash intensief en verschillende banken maximeerden 

de hoeveelheid cash die autohandelaren periodiek mogen afstorten.

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 zijn gedeeld met publieke en 

private partijen. Zo zijn kenmerken van malafide handelaren en 

afnemers in de sector in kaart gebracht en bleek dat het overgrote 

deel van argumenten om cash te betalen niet valide is. 

Ook is in samenwerking met het CCV een barrièremodel ontwikkeld 

dat beschrijft hoe de deelnemende organisaties barrières kunnen 

opwerpen om deze vorm van witwassen tegen te gaan. Binnen het 

netwerk, dat in de FEC-samenwerking is bestendigd, zijn korte lijnen 

ontstaan waardoor de deelnemende partijen nu in een vroeg 

stadium kennis over bijvoorbeeld veranderde modus operandi delen 

om scherp te blijven op de ontwikkelingen in de sector.

De resultaten van het project zijn breed gedeeld, onder andere met 

de branchevereniging BOVAG, de NVB, Belastingdienst, DNB en het 

AMLC. Er is een FECademy voor de FEC partners en publieke partijen 

en een webinar voor  de RIEC’s georganiseerd waar kennis over 

de verkregen inzichten is gedeeld. Tevens is een presentatie 

gegeven aan de Taskforce 500 euro van het Ministerie van Financiën 

en een interview gegeven aan de Financiële Telegraaf.



Taskforces

SCTF
Sponsor: Politie

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

Private Partijen:
ABN AMRO, Aegon, 
ING, Rabobank en

de VolksbankTFTF
Sponsor: OM

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

Private Partijen:
ABN AMRO, Aegon, 

ING, Rabobank, Triodos en 
de Volksbank



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.

7. Taskforces

Terrorismefinanciering 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 verband. Het OM treedt op als voorzitter van deze Taskforce.

Ook in 2021 heeft de TFTF zich gericht op de ondersteuning van de deelnemende 

banken bij betere transactiemonitoring. 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 heeft bij 

herhaling het belang van dergelijke publiek-private samenwerking op het thema 

terrorismefinanciering benadrukt. 

Serious Crime Taskforce (SCTF)

Centraal in de SCTF staat het in kaart brengen van de financiële geldstromen en netwerken van tussenpersonen (brokers), 

die een essentiële schakel vormen in de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Lange termijn doel van de SCTF is het bestrijden van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit door de aanpak van 

(financiële) facilitators/brokers die excessief geweld, corruptie en witwassen als dienst aanbieden. Om dit te bereiken  

worden de deelnemende banken (ABN AMRO, KNAB (Aegon), ING Bank, Rabobank en Volksbank) ondersteund bij betere 

transactiemonitoring waardoor de integriteit van het financieel stelsel wordt versterkt. De SCTF is in oktober 2019 als pilot

van start gegaan. In juni 2021 is besloten tot het institutionaliseren van de SCTF tot een structurele PPS-samenwerking. 

Publieke FEC partners in de SCTF zijn de FIOD, FIU-NL, Nationale Politie en het OM. 

De SCTF heeft sinds de start al verschillende successen behaald. Zo heeft de samenwerking geleid tot verschillende 

onderzoeken met aanhoudingen, honderden verdachte transacties, inbeslagneming van verdovende middelen, geld en 

overige waardevolle goederen, maar ook in aanscherping van procedures in het bankwezen waardoor de banken een nog 

betere poortwachtersfunctie kunnen vervullen. Daarnaast wordt binnen de taskforce veel belangrijke kennis opgedaan 

over fenomenen, bijvoorbeeld over hoe en waar ondergronds bankieren verweven raakt met de legale financiële sector. 

Nu de samenwerking binnen de SCTF een structureel karakter heeft gekregen hebben politie, OM, FIOD, FIU en de 

betrokken banken de ambitie deze ontwikkelingen in de toekomst verder uit te bouwen.
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