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Voorwoord

Het onderhavige rapport bevat de resultaten van een evaluatie-onderzoek inzake de
uitvoering van de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT). Deze wet trad op
1 februari 1994 in werking en verplicht financiële instellingen ongebruikelijke transacties te melden bij het Meldpunt ongebruikelijke transacties (MOT). Destijds is door
de ministers van Justitie en Financiën toegezegd dat er na twee jaar een evaluatie zou
plaatsvinden. Het evaluatie-onderzoek heeft zich vooral gericht op de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en effectiviteit van de wetgeving.
Aan de uitvoering van het evaluatie-onderzoek hebben vele mensen een bijdrage
geleverd. Langs deze weg willen wij hen gaarne bedanken. In de eerste plaats gaat
onze dank uit naar Hans Nelen, die in zijn hoedanigheid als projectbegeleider in
diverse opzichten een belangrijke inbreng heeft gehad bij de totstandkoming van dit
verslag. Voorts danken wij alle personen en instellingen die behulpzaam zijn geweest
bij de gegevensverzameling ten behoeve van de evaluatie. In het bijzonder zouden
wij daarbij Iris Broekarts en Gonnie van Dijk willen noemen, voor alle moeite die
zij hebben gedaan om de nodige cijfermatige gegevens aangaande het meldpunt
bijtijds te verschaffen. Huub Simons, Marianne Sampiemon en Marita Kok hebben
het manuscript in recordtijd gereed weten te maken voor de drukker.
Ten slotte bedanken wij de leden van de begeleidingscommissie van het onderzoek
(bijlage 1) voor hun constructieve commentaar en voor de positieve samenwerking
bij de uitvoering van het onderzoek.
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Aanleiding tot het onderzoek
De Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT), die op 1 februari 1994 van
kracht werd, verplicht financiële instellingen (onder andere banken, wisselkantoren,
casino's en creditcard-organisaties) ongebruikelijke transacties te melden aan het
onafhankelijke Meldpunt ongebruikelijke transacties (MOT). Transacties worden als
ongebruikelijk in de zin van de Wet MOT aangemerkt indien wordt voldaan aan een
van de indicatoren die voorkomen op een bij ministeriële regeling vastgestelde indicatorenlijst. Het MOT beoordeelt welke van de ongebruikelijke transacties `verdacht'
zijn. De verdachte transacties worden vervolgens uitgezet in het opsporingsveld.
Daar kunnen zij worden gebruikt in of leiden tot opsporingsonderzoek.
De Wet MOT heeft een tweeledig doel: de voorkoming van het misbruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld (preventie) en de bestrijding van het
witwassen zelf (repressie). Het MOT is als buffer tussen politie/justitie en de financiële instellingen geplaatst. De bufferfunctie draagt bij zowel aan de privacybescherming van de klanten van de financiële instellingen als aan het opsporingsbelang.
Voor de financiële instellingen voorziet de Wet MOT in zowel een strafrechtelijke als
een civielrechtelijke vrijwaring. Op deze wijze kunnen ongebruikelijke transacties
worden gemeld zonder dat de financiële instellingen daar strafrechtelijk - voor
heling - op kunnen worden aangesproken. Tenzij aannemelijk kan worden gemaakt
dat in redelijkheid niet tot melding mocht worden overgegaan, is ook een civielrechtelijke vrijwaring in de richting van de cliënt en/of een benadeelde derde gegarandeerd. De wettelijke vrijwaringen zijn gekoppeld aan de bufferfunctie.
Bij het opstellen van de Wet MOT is toegezegd dat deze twee jaar na inwerkingtreding
zou worden geëvalueerd. Het doel van de evaluatie is na te gaan of de doelstellingen
en verwachtingen die aan de wet ten grondslag hebben gelegen, in de praktijk zijn
verwezenlijkt. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe functioneert de Wet MOT wat
betreft uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en effectiviteit? In het bijzonder is de
aandacht uitgegaan naar de preventieve effecten en naar de mate waarin en de wijze
waarop transactie-informatie wordt gebruikt in opsporingsonderzoek.
De centrale onderzoeksvraag is als volgt geoperationaliseerd.
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid:
1

Hoe beoordelen de meldplichtige instellingen het meldsysteem en de bufferfunctie
van het MOT?

2

In hoeverre is de controle op de naleving van de meldplicht door de Economische
Controle Dienst (ECD) uitvoerbaar?
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Hoeveel meldingen van ongebruikelijke transacties heeft het MOT ontvangen en
welk percentage daarvan betreft verdachte transacties?
4 Wat zijn de belangrijkste kenmerken van verdachte transacties?
5 Wat is de werkwijze van de transactie-informatieverwerkende instellingen?
6 Hoe is de samenwerking tussen de transactie-informatieverwerkende instellingen?
Effectiviteit:
7 In welke mate en in welk opzicht zijn er preventieve effecten van de Wet MOT
merkbaar?
8 Hoe en in welke mate maken opsporingsinstanties gebruik van informatie inzake
verdachte transacties in onderzoek?
9 In hoeverre wordt er informatie opgevraagd uit het MOT-register door opsporingsinstanties?
Methodologie
De benodigde gegevens zijn verzameld door middel van interviews met medewerkers van de bij de verwerking van transactie-informatie betrokken instanties. Voorts
zijn vertegenwoordigers uit de bankwereld en een aantal leden van de begeleidingscommissie van het meldpunt geïnterviewd; deze interviews betroffen in het bijzonder de preventieve effecten van de wet en de bufferfunctie van het MOT.
Gegevensmateriaal van kwantitatieve aard is gebaseerd op het MOT-register, het
register van de Financiële Politiedesk (Finpol) van de divisie Centrale Recherche
Informatie (DCRI) en het register van de Nationale Criminele Inlichtingen Dienst
(NCID). Andere cijfermatige informatie werd ingewonnen via een bij alle Regionale
Criminele Inlichtingen Diensten (RCID's) en Bureaus Financiële Ondersteuning
(BFO's) uitgezette vragenlijst, alsmede tijdens nader onderzoek in zes regio's. In de
laatstgenoemde delen van het onderzoek is ook nagegaan in welke mate en op welke
wijze transactie-informatie wordt gebruikt in opsporingsonderzoek.
Beperkingen van het onderzoek
Diverse factoren beperkten de mate waarin de effectiviteit van de wetgeving op
zowel preventief als repressief gebied kon worden nagegaan.
Omdat er geen voormeting heeft plaatsgevonden, zijn de preventieve effecten van
de wet moeilijk vast te stellen. Onbekend is bijvoorbeeld in welke mate en in welke
vormen witwassen plaatsvond voordat de Wet MOT van kracht werd. Het onderzoek
heeft zich wat betreft de preventieve effecten beperkt tot het inzichtelijk maken van
de percepties van de direct betrokkenen.
Ten tweede beperkte het feit dat het evaluatie-onderzoek reeds twee jaar na de inwerkingtreding van de wet plaatsvond, de meetbaarheid van de effecten. De aanloopproblemen vergden in het eerste jaar nogal wat aandacht van de transactieverwerkende instanties, waardoor er voor het verwerkingsproces relatief weinig tijd overbleef. Verder is het uitvoeren van opsporingsonderzoek veelal een langdurige affaire.
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Voor het goed bepalen van de de effectiviteit van de Wet MOT op dit terrein is twee
jaar een te korte periode.
Een derde moeilijkheid betreft het oorzakelijke verband tussen de invoering van de
Wet MOT en eventueel gevonden effecten. De effecten zouden ook aan andere wetgeving op dit gebied kunnen worden toegeschreven, zoals de Wet identificatie bij
financiële dienstverlening (WIF) en de Wet inzake de wisselkantoren.
Bevindingen en conclusies
Het meidsysteem
De meeste bankvertegenwoordigers oordelen dat politie en justitie meer waarde
hechten aan de verbetering van de informatiepositie ten behoeve van de opsporing
dan aan het schoonhouden van het financiële stelsel. Politie en justitie zijn erbij gebaat dat bepaalde transacties onder strafrechtelijke vrijwaring doorgang vinden om
een beter zicht op criminele ondernemers te krijgen. In essentie gaat het hier om de
`gecontroleerde doorlevering van geld'. Dit levert voor de financiële instellingen een
ethisch probleem op; bovendien is deze werkwijze aan het baliepersoneel moeilijk
uit te leggen. Ten aanzien van de gecontroleerde doorlevering van geld geldt verder
dat de banken zich zorgen maken om hun publieke imago: zij lopen commerciële
risico's als bekend zou worden dat er is meegewerkt aan het doorsluizen van criminele vermogens.
Het blijkt dat de banken en de wisselkantoren in de eerste twee jaar van de Wet MOT
ruim 90% van de 16.215 in 1995 aan het MOT gemelde transacties voor hun rekening
hebben genomen. Door een tekort aan deskundigheid en capaciteit heeft de ECD, die
is belast met het toezicht op de naleving van de meldplicht, in het kader van de vervulling van deze taak nog nauwelijks activiteiten kunnen ontplooien.
Zoals reeds vermeld, fungeert het meldpunt als buffer zonder opsporingsbevoegdheid tussen de financiële instellingen en de opsporingsinstanties. De transacties die
aan het MOT worden gemeld, zijn namelijk niet per definitie verdacht, maar zullen
voor een deel bonafide zijn. In de financiële wereld wordt de bufferfunctie uiteen
lopend, doch in overwegende mate positief gewaardeerd.
De bepaling of een transactie ongebruikelijk is, geschiedt aan de hand van een stelsel van objectieve en subjectieve indicatoren. De indicatoren kunnen op ieder gewenst moment worden aangepast, mits zij maar binnen een half jaar na die aanpassing bij algemene maatregel van bestuur worden goedgekeurd. In november 1995 is
het indicatorenstelsel voor de eerste maal aangepast. De aanpassing, waarbij enkele
indicatoren werden aangescherpt, wordt in het algemeen als een belangrijke progressie beschouwd. Met betrekking tot de effectiviteit van het indicatorenstelsel
wordt door de bankvertegenwoordigers benadrukt dat de ontwikkelingen in de
financiële en de criminele wereld nauwlettend moeten worden gevolgd.
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Het MOT
Alle ongebruikelijke transacties die het MOT binnenkrijgt, worden opgeslagen in een
eigen register. De melder krijgt van het meldpunt een bevestiging van ontvangst, dat
tevens dient als vrijwaringsbewijs.
Het MOT bekijkt welke van de ongebruikelijke transacties als 'verdacht' kunnen worden aangemerkt. Deze conversie van ongebruikelijk naar verdacht en het verstrekken van verdachte transacties aan de opsporings- en vervolgingsinstanties wordt in
de wet als eerste taak van de MOT genoemd. In het kader van zijn beoordelingstaak
is het MOT op grond van artikel 10 van de Wet MOT bevoegd de melders om nadere
informatie te verzoeken inzake de door hen gemelde transacties. Deze'artikel-l0bevraging' is in de eerste twee jaar een belangrijk hulpmiddel gebleken voor het
MOT.

Andere taken betreffen het doen van onderzoek naar witwassen en naar de meldplicht, het verschaffen van advies en voorlichting omtrent de voorkoming en bestrijding van witwassen en het onderhouden van contacten met buitenlandse
meldpunten. Het MOT heeft zich gedurende de eerste twee jaar van zijn bestaan
vooral toegelegd op de vervulling van de eerste taak.
In het conversieproces is plaats ingeruimd voor zowel administratieve als recherchetechnische analyses. De administratieve analyse behelst niets meer dan een
dagelijkse vergelijking tussen de subjecten die zijn betrokken bij de ongebruikelijke
transacties en de subjectenindex (CIDSI) van de Criminele Inlichtingen Dienst (CID).
Blijkt een betrokkene als subject voor te komen in de CIDSI dan is automatisch ook
de transactie verdacht. In zo'n geval spreekt men van een'hit'. Ook zonder CIDSI-hit
kunnen transacties verdacht zijn, bijvoorbeeld omdat zij buiten normale transactiepatronen vallen. Idealiter worden transacties die geen hit opleveren, nader geanalyseerd. Ze kunnen op deze wijze alsnog als verdacht worden aangemerkt. Men spreekt
in dat geval van een 'apert' verdachte transactie. In de praktijk blijkt als gevolg van
een gebrek aan capaciteit slechts een beperkt deel van deze meldingen aan een
nader onderzoek te worden onderworpen.
In principe bestaan er nog twee manieren om verdachte transacties te realiseren.
De eerste betreft een maandelijkse 'rematch', waarbij de gehele inhoud van het MOTregister nog eens naast de CIDSI wordt gelegd. De tweede methode is gebaseerd op
het analyseren van het MOT-register op transactiepatronen die tezamen een verdacht beeld opleveren. Wegens technische en capaciteitsproblemen zijn beide procedures vooralsnog vrijwel ongebruikt gebleven.
In 1995 ontving het MOT van de financiële instellingen ruim 16.000 meldingen, waarvan 14% als verdacht werd bestempeld en doorgemeld. In vergelijking met 1994 is
het percentage tot verdacht geconverteerde meldingen licht gestegen.
Melders van ongebruikelijke transacties die tot verdachte transacties worden geconverteerd, krijgen bericht inzake de doormelding van de betreffende verdachte transacties naar de politie. Dit bericht is van belang voor de wettelijke vrijwaringen. Naast
het bericht van ontvangst is dit tot dusverre de enige vorm van terugkoppeling van
informatie in het gehele systeem.
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Verdere verwerking
In de Wet MOT is de meldplicht, het meldproces en de verwerking van transactieinformatie door het meldpunt nader geregeld. Inzake het verdere verloop van het
transactieproces wordt evenwel niet meer gezegd dan dat de als verdacht beoordeelde transacties worden doorgemeld aan het opsporingsveld. Zodoende is de
structuur van de verwerkingsketen na het MOT een resultaat van beslissingen die
door de betrokkenen aldaar zijn genomen.
Verdachte transacties worden door het MOT doorgegeven aan de landelijke officier
van justitie (lovj), die ze direct ter beschikking stelt van Finpol. Finpol controleert
en `veredelt' (zie paragraaf 3.2.1) de verdachte transacties en verstrekt ze vervolgens
aan de opsporingsinstanties. De veredeling behelst het aanvullen van de transactieinformatie met gegevens uit diverse bronnen.
Bij verdachte transacties op grond van een CIDSI-hit wordt de juistheid van de hit
gecontroleerd; vervolgens worden subjectgeSrienteerde CID-rapporten opgemaakt,
die via de Afdeling Cotirdinatie Criminele Inlichtingen (ACCI) van de NCID aan één
of meer RCID's ter beschikking worden gesteld. Deze activiteiten zijn dermate tijdrovend dat er van verdere veredeling nauwelijks sprake meer is. Apert verdachte
transacties worden wel veredeld. `Veelbelovende' transacties worden veel diepgaander veredeld dan de overige apert verdachte transacties, die slechts een 'basisveredeling' krijgen. Apert verdachte transacties worden in beginsel doorgemeld aan de Afdelingen Recherche Informatie (ARI's), maar worden soms ook rechtstreeks uitgezet
in de regio's. Verdachte transacties waarbij geen verband kan worden gelegd met
een regio, blijven bij Finpol en kunnen terechtkomen in een onderzoek dat de DCRI
in samenwerking met bijvoorbeeld een van de kernteams uitvoert. Ook worden meldingen verstrekt aan het buitenland en aan de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Finpol fungeert tevens als aanspreekpunt voor de beroepsgroepen,
in het bijzonder de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële
Broederschap.
Finpol ontving in het tweede jaar van de MOT-wetgeving 2.538 verdachte transacties van het MOT. In 1995 werden de op grond van een CIDSI-hit doorgemelde
verdachte transacties in de vorm van 833 informatierapporten opgenomen in het
CID-register. Deze 833 rapporten werden in dat jaar 1.391 maal verstrekt. Via de ARI's
wordt slechts een klein percentage verdachte transacties in de richting van de regio's
verspreid (3%).
Naast de verwerking van de output van het MOT, rekent Finpol de opbouw van expertise inzake witwassen en de bevordering en ontwikkeling van het financieel
rechercheren tot zijn taken, bijvoorbeeld via voorlichting en advies. Deze taken zijn
tot dusverre nauwelijks uit de verf gekomen.
De lovj voor het MOT heeft onder meer tot taak toezicht te houden op de beoordeling
door Finpol in hoeverre de door het MOT doorgemelde transacties tot verdere opsporings- dan wel vervolgingsactiviteiten dienen te leiden. Andere taken zijn het
leiding geven aan opsporingsactiviteiten indien en zolang er geen bevoegd officier
is en het voorzitten van het beleidsoverleg MOT-Finpol. De lovj treedt coordinerend
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op inzake de bevragingen van het MOT-register door opsporingsinstanties en inzake
informatie-uitwisseling tussen Finpol en buitenlandse meldpunten. In vergelijkbare
zin is hij actief aangaande de aanbevelingen van de melders, het openbaar ministerie (OM) en de politie betreffende aanpassingen van de meldingscriteria. Tevens
wordt door de lovj evaluerend of projectmatig onderzoek naar de gegevensverstrekking door het MOT en de resultaten van op de doormeldingen gevolgde opsporingsonderzoeken gecotirdineerd.
Afgezien van de cotirdinatie van internationale informatie-uitwisseling en van de
bevragingen van het MOT-register door opsporingsinstanties, zijn de meeste taken
van de lovj nog niet erg uit de verf gekomen. Wat betreft het cotirdineren van uitwisseling van gegevens tussen Finpol en buitenlandse meldpunten, heeft de lovj zitting
in de internationale Egmont-groep, die zich richt op de stroomlijning van het uitwisselingsproces.
De bevraging van het MOT-register betekent dat opsporingsinstanties kunnen nagaan of personen die onderwerp zijn van opsporingsonderzoek, voorkomen in het
MOT-register. De MOT-bevraging begon in het tweede jaar enigszins op gang te
komen; het aantal vragen verdrievoudigde ten opzichte van het eerste jaar. Voorlopig betreft het echter nog kleine aantallen.
Het laatste half jaar is, door een meer op resultaat en efficiëntie gerichte oriëntatie,
het proces in de schakel MOT-Finpol enigszins gestroomlijnd. Zo zijn het MOT en
Finpol thans meer gericht op de complementariteit in hun verhouding en op het
voorkómen dat hun werkzaamheden elkaar overlappen.
Gebruik van de transactie-informatie
Uit de eind 1995 gehouden enquête blijkt dat verstrekkingen van transactie-informatie via de ACCI of de ARI uiteindelijk veelal op een centraal punt in de regio terechtkomen. Dat centrale punt is gelegen binnen de RCID of betreft het BFO. De RCID's en
BFO's rapporteerden tussen februari en oktober 1995 582 verstrekkingen inzake
verdachte transacties te hebben ontvangen. In dezelfde periode werden volgens de
NCID echter 916 verstrekkingen in het politieveld uitgezet. Dit grote verschil is ten
dele verklaarbaar uit het feit dat een kwart van de instanties niet kon zeggen of er
meldingen waren ontvangen. Desalniettemin lijkt er aan het einde van de verwerkingsketen veel waardevolle informatie verloren te gaan.

Verschillende factoren veroorzaken dit `verdampen' van informatie. Allereerst moet
worden gewezen op het gegeven dat transactie-informatie langs meer dan één
kanaal wordt verspreid; daarnaast beïnvloedt de vrijheid die korpsen hebben om
informatierapporten wel of niet op te nemen in hun gegevenssysteem de continuïteit van de informatiestroom negatief. Ten slotte wordt het communicatieproces
bemoeilijkt door gebrekkige automatisering en/of administratie.
Van de ontvangen verstrekkingen is volgens de geënquêteerden ongeveer 20% operationeel gebruikt in onderzoek. Een zelfde mate van gebruik van transactiegegevens
komt naar voren uit verdiepend onderzoek in zes regio's alsmede uit onderzoek verricht in het kader van een samenwerkingsverband tussen het MOT, Finpol en het OM
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inzake het gebruik van 70 door Finpol verstrekte processen-verbaal (pv's). Een en
ander wil zeggen dat van alle oorspronkelijk door de financiële instellingen aan het
MOT gemelde ongebruikelijke transacties ongeveer 3% wordt gebruikt in opsporingsonderzoek: van deze ongebruikelijke transacties werd immers 14% als verdacht
doorgemeld en van die 14% werd 20% gebruikt in onderzoek. De transactie-informatie werd in het opsporingsonderzoek vooral gebruikt als sturingsinformatie, ten
behoeve van de strategie-ontwikkeling in het onderzoek en als randinformatie. Soms
werd de transactie-informatie ingezet ten behoeve van de bewijsvoering. Het starten
van nieuw onderzoek naar aanleiding van verdachte transacties vormt een uitzonderingssituatie. Het in het eerste jaarverslag van het MOT vermelde aantal van 29
nieuw gestarte opsporingsonderzoeken is niet verifieerbaar gebleken.
De resterende verdachte transacties (80%) worden CID-matig opgeslagen of 'verdampen'. Het is zeer goed mogelijk dat sommige van deze gegevens in een later stadium of tijdens een ander onderzoek wel van nut zijn, bijvoorbeeld omdat daarin
een subject dat verdachte transacties uitvoerde, onderwerp van onderzoek is. De
voorlopige conclusie luidt evenwel dat slechts een zeer beperkt deel van de transactieinformatie operationeel wordt gebruikt.
Preventie
Het van kracht worden van de nieuwe witwaswetgeving heeft volgens de banken de
placement-fase in het witwasproces (de fase waarin gelden worden gestort bij een
financiële instelling) bemoeilijkt. De indruk bestaat dat er sprake is van verplaatsingseffecten, zowel in geografische zin als wat betreft tijd en witwasmethodiek.
Finpol en de lovj komen tot hetzelfde oordeel. Naast het uitwijken van witwasactiviteiten naar het buitenland, signaleren zij een verplaatsing naar underground
banking en naar nieuwe witwastechnieken. De vermeende preventieve uitwerking
van de nieuwe witwaswetten kon echter niet met feitenmateriaal worden gestaafd.
Overigens is het niet eenvoudig de preventieve effecten van de Wet MOT te bepalen,
omdat er geen norm is waartegen de waargenomen effecten kunnen worden afgezet.
Zo zijn bijvoorbeeld de vorm en de mate waarin witwasactiviteiten plaatsvonden
voor inwerkingtreding van de wet, niet bekend. Verder zou ook andere wetgeving op
het gebied van witwassen hebben kunnen bijgedragen aan eventuele preventieve
effecten. De conclusie luidt dat de mate waarin de Wet MOT preventieve effecten
sorteert, vooralsnog onduidelijk is.
Knelpunten
Het meldsysteem
Volgens de melders is de bronafscherming van de financiële instellingen en van
hun medewerkers onvoldoende geregeld. Men wacht dringend op een convenant in
dezen dat vooral van belang is in het geval van gecontroleerde doorlevering van geld.
Een dergelijke overeenkomst is overigens reeds in conceptvorm gereed; op de inwerkingtreding ervan wordt met smart gewacht.
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De wrevel bij de banken omtrent het gebrek aan bronafscherming heeft er mede
toe geleid dat zij ten aanzien van de verstrekking van informatie aan de politie een
formelere opstelling hebben ingenomen. Het laatste wordt vooral door opsporingsambtenaren als een belangrijk knelpunt ervaren. In het verleden waren de mogelijkheden om op informele wijze bij de banken informatie te vergaren aanzienlijk groter.
Verder bestaat het gevoel dat de overheid de naleving van de meldplicht als doel op
zich dreigt te gaan beschouwen. Instellingen die niet melden, belanden in de optiek
van de bankvertegenwoordigers al gauw in het verdachtenbankje, terwijl er goede
redenen kunnen zijn om niets te melden.
Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat zich al in het stadium vóór ontvangst van
de meldingen op het MOT een probleem voordoet. Dat probleem heeft te maken met
het gebruik van de indicatoren. Uit de interviews met medewerkers van het MOT en
Finpol komt het beeld naar voren dat indicatoren soms oneigenlijk worden gebruikt,
bijvoorbeeld voor het achteraf `witwassen' van informatie waarover opsporingsinstanties reeds beschikken. Voorts bestaat de indruk dat, in het geval dat er zowel
een objectieve als een subjectieve indicator van toepassing is, alleen de eerstgenoemde wordt aangewend om de transactie te melden. Dit zou gebeuren omdat
het melden onder een objectieve indicator minder werk oplevert (er hoeft bijvoorbeeld geen situatiebeschrijving te worden gegeven). Zodoende kan belangrijke
informatie omtrent de transactie verloren gaan.
In de voorgaande alinea ging het om de wijze waarop de indicatoren worden gehanteerd. Open bleef daarbij de vraag in hoeverre witwaspraktijken worden `gevangen'
in het huidige indicatorennet. In essentie is het namelijk niet zozeer van belang
hoeveel ongebruikelijke transacties worden gesignaleerd, maar in hoeverre het systeem fijnmazig genoeg is om allerhande witwastechnieken te traceren. Een meldsysteem dat tè fijnmazig is dient te worden vermeden, omdat het rendement daarvan relatief laag is. Er worden dan te veel transacties gemeld die wel ongebruikelijk
maar niet verdacht zijn. Het is zaak niet alleen de mazen van het indicatorennet
waar nodig bij te stellen, maar ook de grootte van het net als geheel met enige
regelmaat aan te passen. Opdat het stelsel van indicatoren up-to-date kan worden
gehouden is een structurele continue monitoring en analyse van de potentiële
`witwasmarkt' vereist.
Verwerking van ongebruikelijke transacties door het MOT
Nadat de financiële instellingen de ongebruikelijke transacties hebben geselecteerd,
melden zij die door aan het MOT. Dit geschiedt grotendeels op papier (83% van de
meldingen in 1995). Het handmatig invoeren van de gegevens in het automatiseringssysteem is een tijdrovende zaak. Bovendien bestaat het risico van het optreden
van onjuistheden ten gevolge van de handmatige invoer. Een ander probleem is dat
relatief veel meldingen bij binnenkomst al fouten bevatten of onvolledig zijn. Het
MOT kan op basis van artikel 10 de melders weliswaar nader bevragen om de meldingen te completeren, maar dit proces kost veel tijd en moeite. De tijd die verstrijkt
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tussen de transactiedatum en het moment van registratie van de melding bij het
MOT, kan hierdoor aanzienlijk oplopen.
Overigens is de situatie met betrekking tot de kwaliteit van de ontvangen transactiegegevens in de loop van het tweede jaar aanmerkelijk verbeterd.
Na acceptatie wordt de melding ingevoerd in het MOT-register. Het automatiseringssysteem van het MOT vormt een belangrijk knelpunt. Dit systeem heeft onvoldoende
capaciteit om bepaalde taken adequaat uit te voeren, hetgeen resulteert in problemen met de rematch-procedure. Zolang rematches slechts incidenteel worden
uitgevoerd, zullen transacties waarbij personen zijn betrokken die als grijze-veldsubjecten (GV'ers) in de CIDSI staan geregistreerd, niet als verdachte transacties
worden doorgegeven. GV'ers blijven namelijk slechts zes maanden in de CIDSI staan.
Verder behoort het verrichten van analyses op het MOT-register, bijvoorbeeld door
het systeem te laten zoeken op transactiepatronen, in technische zin vooralsnog niet
tot de mogelijkheden.
De match van ongebruikelijke transacties aan de CIDSI is beperkt tot natuurlijke
personen. Dit betekent dat ongebruikelijke transacties, waarin een rechtspersoon
voorkomt die in de CIDSI is geregistreerd, niet automatisch als verdachte transactie
worden aangemerkt. Ook de match van natuurlijke personen kent problemen. Deze
zijn terug te voeren tot de opbouw van de naamsleutel waarmee de bij de transactie
betrokken persoon wordt vergeleken met de subjecten in de CIDSI. Omdat de naamsleutel niet uniek is, doen zich regelmatig hits voor die later onterecht blijken te zijn.
Alle CIDSI-hits worden om deze reden door Finpol gecheckt, hetgeen een groot beslag legt op de capaciteit. Een tweede probleem vormt de afhankelijkheid van de
aanmelding van CID-subjecten en GV'ers door opsporingsinstellingen. De kans op
een CIDSI-hit neemt toe naarmate er meer subjecten worden aangemeld.
Juist vanwege deze samenhang staan de banken kritisch ten opzichte van het matchingprincipe: het resultaat zegt volgens hen meer over de kwaliteit van de CIDSI
dan over de mate waarin een transactie verdacht is. Bovendien kan de matching volgens de banken een stigmatiserend effect hebben: een transactie van een persoon
met een strafblad die wordt gemeld op grond van een objectieve indicator, zal verdacht zijn. De crimineel die zijn (onbeschreven) kennissen gebruikt om transacties
te verrichten, blijft daarentegen onontdekt.
Ongebruikelijke transacties die geen CIDSI-hit opleveren, worden nader onderzocht
door de financieel onderzoekers van het MOT. Ook deze maken veelvuldig gebruik
van de artikel- l0-bevraging. Er komen soms echter zo veel meldingen binnen dat de
drie financieel onderzoekers het qua verwerking niet kunnen bijbenen, hetgeen tot
achterstanden en een verlenging van de doorlooptijd kan leiden. Volgens de banken
heeft de overheid zich in het eerste jaar van haar slechtste kant laten zien: het MOT
beschikte over veel te weinig capaciteit en financiële deskundigheid. Ondanks het
feit dat er verbetering is opgetreden, speelt dit probleem nog steeds een rol. Er gaat
zo veel tijd verloren met het completeren van de CIDSI-hits dat er voor het onderzoeken van potentieel waardevolle meldingen die geen hit opleveren omdat de betrokken personen niet in het CIDSI-register bekend zijn, onvoldoende tijd overblijft.
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Doorlooptijd
De doorlooptijd, dat wil zeggen de periode tussen het transactiemoment en het
moment dat het MOT de transactie doorgeeft aan Finpol, is van diverse factoren
afhankelijk. Zowel bij de melders als bij het MOT treedt soms vertraging op, die
overigens niet altijd is te vermijden.
De melders melden bijvoorbeeld niet altijd direct. Voor een deel is dat een gevolg
van het feit dat de transacties binnen een aantal instellingen eerst centraal worden
verzameld alvorens zij worden doorgemeld. Een andere reden is dat transacties soms
pas na geruime tijd als ongebruikelijk kunnen worden aangemerkt: niet zelden kan
pas achteraf worden vastgesteld dat een transactie de eerste in een serie blijkt te zijn
geweest. Ook als een financiële instelling merkt dat een persoon onderwerp van een
strafrechtelijk onderzoek is, worden dikwijls alle eerdere transacties waarbij het
betreffende subject was betrokken, alsnog aan het MOT gemeld. Voorts wordt de
kwaliteit van de melding bepaald door de melder; is de kwaliteit onvoldoende, dan
zal het MOT de melding niet accepteren en eerst om correctie of aanvulling bij de
melder verzoeken, hetgeen de doorlooptijd verlengt. Natuurlijk is ook de verwerkingssnelheid binnen het MOT zelf van invloed op de doorlooptijd.
Internationale informatie-uitwisseling
Naar de mening van de banken wordt er door de transactieverwerkende instanties
nog teveel op micro- of transactieniveau gekeken en is er te weinig aandacht voor
(internationale) ontwikkelingen in de financiële sector. Witwassen is bijna per definitie een grensoverschrijdende activiteit. De meldsystemen in Europa zijn echter
onvoldoende op elkaar afgestemd, waardoor lacunes en problemen bij de informatieuitwisseling bestaan.
Wat de buitenlandse meldpunten betreft, is volgens de MOT-medewerkers het verschil in status tussen meldpunten een knelpunt. De gegevensuitwisseling tussen het
MOT en buitenlandse meldpunten, die veelal politieel van aard zijn, is aan restricties
onderworpen. Ook de banken noemden het gebrek aan internationale afstemming
een knelpunt. Overigens is het uitwisselen van transactiegegevens tussen het Nederlandse meldpunt en buitenlandse meldpunten met een opsporingstaak, zij het niet
altijd direct, over het algemeen wel mogelijk, namelijk door tussenkomst van de lovj.
Fin pol
Als gevolg van het feit dat een groot deel van de capaciteit wordt besteed aan de
verwerking van verdachte transacties op grond van CIDSI-hits, kan Finpol maar een
relatief gering deel van de tijd besteden aan het veredelen van de apert verdachte
transacties. Slechts een klein deel van die transacties wordt uitgebreid bewerkt. Er
blijft weinig tijd over voor andere doelen die Finpol zich heeft gesteld: het opbouwen
van kennis inzake witwassen en het bevorderen van financieel rechercheren. Verder
heeft het relatief grote verloop onder het personeel, ook onder leidinggevenden, de
opbouw van expertise bemoeilijkt.
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Feedback
Het ontbreken van een systeem om de meldingen te volgen doet zich in het gehele
traject voelen. In de hele keten bestaan slechts twee terugkoppelingsmomenten: de
ontvangstbevestiging van het MOT aan de melder en een bericht van het MOT aan
de meldende instantie dat een melding als verdachte transactie is doorgemeld. Bijgevolg hebben de financiële instellingen nauwelijks inzicht in de effectiviteit van
de meldprocedure. Bovendien krijgen de financiële instellingen te maken met het
dilemma dat zij niet weten hoe zij dienen te handelen met betrekking tot subjecten
waarvan zij weten dat die bij een als verdacht aangemerkt transactie zijn betrokken.
Ook bij de instanties die zich bezighouden met de verwerking van transactie-informatie (het MOT, de lovj, Finpol, de RCID's en de BFO's) ontbreekt het aan informatie
over het rendement van de meldingen. Allerwege wordt behoefte gevoeld aan informatie op dit punt, bijvoorbeeld in de vorm van de beschrijving van trends en casuïstiek. Feedback in de vorm van één-op-één-terugkoppeling vormt een probleem. De
banken voelen sterke behoefte aan beknopte informatie omtrent de activiteiten die
politie/justitie onderneemt naar aanleiding van een doorgemelde verdachte transactie. Zulke informatie kan in belangrijke mate bijdragen aan het besluit van de
banken om de handelsrelatie met de betrokken cliënt al dan niet te continueren.
Politie en justitie stellen hiertegenover dat op grond van de Wet politieregisters en
het CID-reglement zelfs een summiere één-op-één-beschrijving niet tot de mogelijkheden behoort: uit het gesloten CID-register kan geen informatie worden verstrekt.
De landelijke officier van justitie
De lovj blijkt niet in staat een aantal van zijn taken ten uitvoer te brengen. Dit is voor
een deel te wijten aan het ontbreken van een feedbacksysteem. Een tweede reden is
de ongestructureerdheid van de verwerkingsprocessen. Weer andere oorzaken liggen
grotendeels buiten de invloedssfeer van de lovj. Hij heeft bijvoorbeeld weinig invloed op het gebruik van transactie-informatie in de regio's. De lovj erkent overigens
niet altijd voldoende aandacht aan de diverse aspecten van zijn takenpakket te hebben kunnen besteden.
De laatste tijd lijkt er in enkele opzichten verbetering op te treden. Het beleidsoverleg met MOT en Finpol lijkt enig effect te gaan sorteren. De onderlinge afstemming
van het MOT en Finpol is verbeterd. Ook is de werkwijze van Finpol in positieve zin
aangepast: transactie-informatie wordt nu zonder veredeling direct doorgemeld in
de richting van de regio's.
Het einde van de verwerkingsketen
Wat de verdere verwerking van de transactie-informatie aangaat, doen zich knelpunten voor ten aanzien van het aantal transactieverwerkende instanties dat zich daarmee bezig houdt, alsmede ten aanzien van de inhoud van de verwerkingsactiviteiten.
De eerste ontvangers van de output van Finpol zijn de ACCI en de ARI's. Na controle
en eventuele aanpassing zendt de ACCI de CIDSI-verdachte transacties op papier
door naar de RCID's, die de meldingen weer invoeren in het eigen automatiserings-
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systeem. Deze procedures doen de snelheid van doorstroming geen goed. De apert
verdachte transacties gaan van Finpol naar de ARI en soms direct de regio in. Ook
dit gebeurt op papier. De ARI's zetten de meldingen uit in de regio's; in het algemeen
komen zij bij een BFO terecht. Er blijkt een aanzienlijk verschil te bestaan tussen wat
Finpol aangeeft in de regio's te hebben uitgezet, en wat de regio's zeggen te hebben
ontvangen. Aan het einde van de verwerkingsketen gaat derhalve veel informatie
verloren. Vrijwel alle schakels in de verwerkingsketen bewerken de transactie-informatie op de een of andere wijze onder de noemer `veredeling'. Deze activiteiten leiden echter niet cumulatief tot een sterk verrijkt eindprodukt. Omdat verschillende
schakels irrelevant geachte onderdelen uit het informatiepakket verwijderen, gegevens samenvatten dan wel anders formuleren, gaat er ook informatie verloren. Sommige meldingen verdwijnen zelfs in hun geheel.
Naast de lage prioriteit blijkt het gebrek aan financiële expertise binnen de politie en
het OM een belangrijke hindernis bij het gebruik van transactie-informatie. Daarbij
moet wel worden bedacht dat de omslag in de richting van financieel rechercheren
enige tijd vergt. De politieregio's staan wat dat betreft pas aan het begin, maar een
aantal tekenen (onder andere de notitie van de Adviescommissie Criminaliteit, 1995,
inzake financieel rechercheren) wijst erop dat hierin op relatief korte termijn verandering kan komen.
Het feit dat er nauwelijks onderzoeken worden gestart op basis van verdachte transacties, is naast de voornoemde factoren voor een deel ook een gevolg van het gegeven dat een verdachte transactie op zichzelf meestal nog onvoldoende aanknopingspunten biedt. Van belang is namelijk het zogenaamde gronddelict: de (mogelijk)
criminele handeling die de financiële middelen opleverde met welke de verdachte
transactie werd verricht. Het gegeven dat het verzamelen van de benodigde informatie om een gronddelict vast te stellen een groot capaciteitsbeslag betekent, vaak
zonder duidelijk uitzicht op succes, houdt vele opsporingsinstanties ervan af daaraan te beginnen. Overigens is het niet raadzaam zich blind te staren op het aantal
naar aanleiding van transactie-informatie gestarte opsporingsonderzoeken. De
melding is dikwijls niet meer, maar ook niet minder dan een stukje van een gecompliceerde puzzel.
Aanbevelingen
Op grond van de bevindingen van het evaluatie-onderzoek worden de volgende
aanbevelingen gedaan.
- Om het indicatorensysteem adequaat toegesneden te houden op de veranderingen die zich voordoen inzake de ontwikkelingen in de financiële wereld, is
het noodzakelijk dat er een regelmatige monitoring en analyse plaatsvindt
van de meest essentiële aspecten van het meldingsstelsel.' Deze exercitie en

1

De Werkgroep indicatoren houdt zich overigens bezig met de ontwikkeling van het indicatorensysteem.
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analyse zou zowel op micro- als op (internationaal) macroniveau moeten plaatsvinden.
Het is wenselijk aandacht te besteden aan de communicatiestructuur tussen
politie/justitie enerzijds en de financiële instellingen anderzijds. Het convenant
dat hiertoe is opgesteld, kan wellicht de belangrijkste knelpunten op dit terrein
uit de weg ruimen en dient zo spoedig mogelijk in werking te treden.
Het automatiseringssysteem van het MOT zou moeten worden vervangen dan
wel ingrijpend worden aangepast en wel zodanig dat de verschillende onderdelen van de conversietaak adequaat en bij voorkeur geheel geautomatiseerd kunnen worden uitgevoerd.2 Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan faciliteiten als
het on-line kunnen melden van ongebruikelijke transacties, automatische controle op volledigheid van de melding, geautomatiseerde match en rematch alsmede de mogelijkheid tot geautomatiseerde analyse op transactiepatronen.
Het toekomstige automatiseringssysteem zou moeten voorzien in de mogelijkheid tot het matchen op zowel natuurlijke als rechtspersonen. De sleutel waarop
wordt vergeleken, moet zodanig zijn ontworpen dat die uniek is voor elk subject.
Nieuwe subjecten zouden zo snel en consequent mogelijk moeten worden aangemeld en opgenomen in het CID-register.
Het is van groot belang dat het MOT over voldoende tijd en financiële expertise kan beschikken om alle meldingen die geen CIDSI-hit opleveren, grondig te
analyseren. Bij voorkeur zou een uitgebreide analyse ook ten aanzien van 'veelbelovende' CIDSI-hits moeten plaatsvinden.
De meldsystemen in Europa zouden beter op elkaar moeten worden afgestemd
wat betreft activiteiten en de mogelijkheden tot directe gegevensuitwisseling.
De transactieverwerkende keten zou qua structuur en werkwijze zodanig dienen
te worden ingericht dat de transactiegegevens zo snel en zo compleet mogelijk
bij de opsporingsambtenaren terechtkomen. Het verwijderen van gegevens uit
het informatiepakket zou onmogelijk moeten zijn. Zo mogelijk zou het gehele
doormeldproces on-line moeten plaatsvinden.
Het MOT en Finpol dienen hun werkzaamheden optimaal op elkaar af te stemmen. Overlap en niet direct voor de beoordeling dan wel veredeling relevante
activiteiten zouden moeten worden vermeden. Finpol zou de transactie-informatie direct moeten uitzetten naar de regio's. Bij voorkeur worden alle transactiegegevens langs één kanaal gedistribueerd naar één vast punt in de regio. De
eindontvanger kan dan fungeren als aanspreekpunt voor Finpol en de lovj.
Op zijn minst zou een partieel terugkoppelingssysteem moeten worden opgezet,
om motivationele redenen en vanwege de inzichten die bijvoorbeeld casuïstiek
en trendanalyses kunnen opleveren. Bovendien kan een feedbacksysteem
belangrijke inzichten verschaffen ten aanzien van de werking en effectiviteit van

2

Begin 1996 is besloten een nieuw computersysteem op te zetten. Het nieuwe systeem zal echter niet vóór
eind 1996 operationeel zijn.
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het indicatorensysteem. Als zodanig kan de terugkoppeling worden beschouwd
als een onderdeel van het proces van voortdurende monitoring en formatieve
evaluatie. Niettegenstaande de wettelijke beperkingen ten aanzien van éénop-éénbeschrijvingen verdient het aanbeveling de wensen van de financiële
instellingen op dit terrein serieus te nemen en gezamenlijk te zoeken naar
oplossingen.
Gezien het gebrek aan kennis in het opsporingsveld inzake financieel rechercheren en financiële criminaliteit is het noodzakelijk diepgaand te investeren in
het vergroten van de expertise op dit terrein. Financiële-misdaadanalyse zou als
nieuw perspectief meer accent dienen te krijgen in het rechercheproces.
Om financiële criminaliteit doeltreffend te kunnen aanpakken zou er (nog) intensiever moeten worden samengewerkt tussen financiële instellingen en opsporings- en vervolgingsinstanties.
De opsporingsinstanties zouden capaciteit moeten vrijmaken voor het oppakken
van transactie-informatie.

1

Inleiding en onderzoeksopzet

Op 1 februari 1994 is de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) van kracht
geworden.3 Vanaf dat moment zijn financiële instellingen verplicht ongebruikelijke
transacties te melden bij het onafhankelijke Meldpunt ongebruikelijke transacties
(MOT) .4 Transacties worden als ongebruikelijk in de zin van de Wet MOT aangemerkt
indien wordt voldaan aan één van de indicatoren die voorkomen op een bij ministeriële regeling vastgestelde indicatorenlijst (zie bijlage 5). Het MOT bekijkt welke van
de ongebruikelijke transacties `verdacht' zijn. De verdachte transacties worden vervolgens uitgezet in het opsporingsveld. Daar kunnen zij worden gebruikt in of leiden
tot opsporingsonderzoek. De inwerkingtreding van de Wet MOT weerspiegelt een
belangrijke omwenteling in de zin dat met het oog op de bescherming van de integriteit van het financiële stelsel een sterk beroep wordt gedaan op de medewerking
van de financiële instellingen, niet in de laatste plaats in het belang van de financiële
instellingen zelfs
Bij het ontwerpen van de Wet MOT hebben de verantwoordelijke ministers (Justitie
en Financiën) toegezegd dat de wet zal worden geëvalueerd. Oorspronkelijk werd
aangegeven dat deze evaluatie na drie jaar zou plaatsvinden. Naar aanleiding van
de motie-De Korte heeft de Kamer echter vastgesteld dat de evaluatie van de wet na
(uiterlijk) twee jaar dient plaats te vinden (Kamerstukken II, 1993-1994). Dit rapport
bevat de resultaten van het evaluatie-onderzoek.
Dit hoofdstuk bevat een beknopte schets van de achtergronden van de Wet MOT en
andere, daar nauw mee samenhangende ontwikkelingen. Verder worden de strekking
en inhoud van de Wet MOT belicht. Daarna komen de vragen aan de orde die centraal
hebben gestaan in de evaluatie. Ook de opzet van het evaluatie-onderzoek en de
wijze waarop de gegevens zijn verzameld, worden behandeld. Ten slotte wordt de
verdere indeling van het rapport uiteengezet.

3
4

5

Wet van 16 december 1993 betreffende melding ongebruikelijke transacties bij financiële dienstverlening
(Wet melding ongebruikelijke transacties). Stb., jrg. 1993, nr. 705.
In de literatuur over dit onderwerp wordt veelal de afkorting MOT gebruikt om zowel het meldpunt als de
wet aan te duiden. Omdat dit soms verwarring kan veroorzaken, zal In dit stuk aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties worden gerefereerd als het MOT, terwijl de Wet melding ongebruikelijke transacties
wordt aangeduid met de Wet MOT.
Dit overigens na een initiatief van de banken zelf (BIS-verklaring, 1988; zie paragraaf 1.2).
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Internationale ontwikkelingen inzake regelgeving betreffende
witwassen

De invoering van de Wet MOT - en de oprichting van het daarbij behorende meldpunt - is een gevolg van internationale ontwikkelingen inzake het tegengaan van het
witwassen van geld dat door criminele handelingen is verworven.6
Reeds in juni 1980 constateerde de Raad van Europa dat het financiële stelsel een
effectief hulpmiddel kon zijn bij het bestrijden van witwaspraktijken.7 In december
1988 volgde de Bank of International Settlements8 met een verklaring, waarin de
nadruk lag op de eigen verantwoordelijkheid die banken hebben, als het gaat om de
preventie van witwassen. Eveneens in december 1988 werd in Wenen door de Verenigde Naties het Verdrag tegen sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope
stoffen aangenomen. In dit verdrag is vastgelegd dat de aangesloten landen het witwassen van drugsgeld in hun nationale wetgeving strafbaar stellen.
In juni 1989 werd de Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) opgericht door de G-7. Het witwasprobleem als gevolg van drugshandel had in de ogen
van de betrokkenen inmiddels een dusdanige omvang aangenomen dat het noodzakelijk werd geacht zowel op nationaal als op internationaal niveau duidelijke maatregelen te treffen. De taakopdracht van de FATF is in de eerste plaats geweest vast te
stellen welke resultaten zijn geboekt in de strijd tegen het witwassen van door criminaliteit verkregen geld, en vervolgens aanbevelingen voor nieuw beleid te doen. In
1990 publiceerde de FATF een rapport met 40 aanbevelingen ter zake. Dit rapport is
door de regeringen van de deelnemende landen aanvaard. Daarbij heeft men tevens
ingestemd met de in het rapport vervatte aanbevelingen. Het rapport heeft, wat deze
aanbevelingen aangaat, een oproep gedaan tot strafbaarstelling van het witwassen
van drugsgelden, alsmede tot toekenning van de nodige justitiële bevoegdheden ter
bestrijding van dit delict. Het gaat hier om bevoegdheden zoals beslag en confiscatie
in de vorm van verbeurdverklaring of ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Voorts zijn aanbevelingen geformuleerd met het oog op de voorkoming en de
bestrijding van het witwassen, die zich niet alleen richten tot de banken, maar tot
alle daarvoor in aanmerking komende financiële instellingen, zoals grenswisselkantoren, effecteninstellingen enzovoort. Mede op grond van deze aanbevelingen is in
de meeste FATF-landen een centraal punt opgericht of aangewezen, dat meldingen
door financiële instellingen verwerkt van transacties die mogelijk met witwassen te
maken hebben. Voorts wordt in het rapport een intensivering van de administratiefrechtelijke en strafrechtelijke internationale samenwerking bepleit.
In november 1990 sloot de Raad van Europa een verdrag betreffende het witwassen
van misdaadgeld, dat vergelijkbaar is met het verdrag van Wenen, met dien verstan-

6

Zie o.a. Baldwin en Munro (1993), Schaap en Reijntjes (1993), Knus (1994), Werkgroep Financiële
Misdaadanalyse (1995), Van Zoest (1995).

7
8

De aanbeveling Measures against the transfer and safeguarding of funds of criminal origin.
Het Bazelse Comité voor banktoezicht van de G-10 landen.
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de dat het nieuwe verdrag betrekking had op alle vormen van criminaliteit die illegaal verkregen voordeel kunnen opleveren. Ten slotte nam de Europese Unie de
`Richtlijn van de Raad (van de Economische Gemeenschappen) van 10 juni 1991 tot
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld'
aan.9 De richtlijn stelde dat het witwassen moest worden bestreden met zowel strafrechtelijke middelen als via het financiële stelsel, en in internationale samenwerking
van politie en justitie. Wat het financiële stelsel aangaat, werden landen van de Europese Unie onder meer verplicht een regeling te treffen inzake het melden van financiële transacties die kunnen wijzen op witwasactiviteiten (artikel 6). Ook diende de
identiteit van de klant te worden vastgesteld bij het aangaan van een duurzame
relatie en bij incidentele transacties groter dan 15.000 Ecu (artikel 3). De totstandkoming van de Wet MOT moet tegen deze internationale achtergrond worden gezien.
Wanneer men de gevoerde discussies achteraf overziet, dan is het duidelijk dat de
financiële of buitgerichte aanpak van criminaliteit steeds meer in de belangstelling
is komen te staan. Men heeft niet alleen oog voor het. gronddelict, maar ook voor de
criminele winsten die daarmee worden gegenereerd. Uitgangspunten daarbij zijn
dat criminaliteit niet lonend mag zijn en dat vermenging van onder- en bovenwereld
- door middel van crimineel geld - dient te worden voorkomen. Meer concreet is de
achterliggende gedachte dat de aanpak van misdaad via financiële ingangen doeltreffend kan zijn. Rechercheren op basis van een financiële invalshoek zou niet
alleen moeten resulteren in mogelijkheden tot de ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel, maar ook in het verkrijgen van informatie over de geldstromen
en structuren van criminele groeperingen en handelingen.10 Vanaf het begin van de
jaren negentig drong ook in de financiële wereld het besef door dat de financiële
instellingen een eigen verantwoordelijkheid hebben bij het schoonhouden van het
financiële stelsel met betrekking tot witwassen. Het feit dat de financiële instellingen
een constructieve bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de wet,
spreekt wat dit betreft boekdelen.
1.2

Ontwikkelingen inzake de aanpak van winstgevende criminaliteit in
Nederland

Mede als gevolg van de in internationaal verband aangegane verplichtingen zijn in
Nederland, naast de Wet MOT, diverse andere wetten tot stand gebracht die in het

9
10

Richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld,
91 /308/EEG, publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 166/77.
In de notitie `Financieel rechercheren' van de Adviescommissie Criminaliteit wordt financieel rechercheren aangeduid als een gerichtheid op financiële middelen in het kader van de criminaliteitsbeheersing.
Financiële recherche Is functioneel ten aanzien van drie terreinen: (1) Informatiepositie en -analyse,
(2) bewijsvoering gericht op delictsoorten en concrete activiteiten (bijvoorbeeld de aanpak van het witwassen en de ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen) alsmede (3) de inzet op andere dan
(repressieve) strafrechtelijke resultaten, zoals preventieve advisering en bestuurlijke sancties (Adviescommissie Criminaliteit van de Raad van Hoofdcommissarissen, 1995).
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kader van de bestrijding van het witwassen van belang zijn. In dit verband kan
worden gewezen op de Wet identificatie bij financiële dienstverlening (WIF), de
ontnemingswetgeving11 ende Wet inzake de wisselkantoren.
Aanpassing helingbepalingen
In 1992 werd door Nederland gevolg gegeven aan de internationale verplichting het
witwassen van geld strafbaar te stellen.12 Men had overigens, omdat de destijds geldende voorschriften als onvoldoende voor het doeltreffend tegengaan van heling
werden beoordeeld, al eerder besloten tot aanpassing ervan (Schaap en Reijntjes,
1993). De bijstelling gebeurde in de vorm van het verruimen van de helingbepalingen (artt. 416/417 bis WvSr., wet van 9 oktober 1991, Stb. 1991, nr. 520): in de delictomschrijving werd de term 'voorwerp' vervangen door 'goed'. Daarnaast werd de
formulering van de helingbepalingen aangepast. De strafbaarstelling van witwassen
als een vorm van heling,impliceert dat alle gelden die op enigerlei criminele wijze
zijn verworven, daaronder vallen.
Als resultaat van de bovengenoemde wetswijziging zullen zowel de bankmedewerker
aan de balie als de financiële instelling zelf zich schuldig maken aan heling, indien
zij transacties uitvoeren met geld waarvan kan worden verondersteld dat het is verkregen door criminele activiteiten. 13 Voortaan dient men dus op te letten wanneer
men geld aanneemt. Een gevolg van de keuze voor strafbaarstelling langs de weg van
heling is echter wel dat er steeds onderzoek naar het gronddelict moet plaatsvinden.
Met andere woorden, de criminele handelingen die aan het verkregen vermogen ten
grondslag hebben gelegen, moeten worden opgespoord om tot een veroordeling te
kunnen komen. Bovendien kan de pleger van het gronddelict zelf niet helen.
Ontnemingswetgeving
Sinds 1 maart 1993 is nieuwe straf- en strafprocesrechtelijke wetgeving van kracht,
waarin de mogelijkheden zijn verruimd om wederrechtelijk verkregen voordeel af te
romen. De belangrijkste wijzigingen die de ontnemingswetgeving met zich mee
heeft gebracht, zijn de volgende (Nelen en Sabee, 1996):
1
de mogelijkheden om de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel (art. 36e WvSr.) toe te passen, zijn verruimd;
2 de invoering van een aparte ontnemingsprocedure;
3 de invoering van het strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO);
4 het leggen van beslag op voorwerpen van de verdachte /veroordeelde kan vaker
worden aangewend, onder meer door de introductie van figuren die aan het
privaatrecht ontleend zijn;

11
12
13

Ook wel bekend als ' Plukze-wetgeving'.
Verdragen van Wenen en Straatsburg, FATF-aanbeveling 4 en de EU-richtlijn.
Overigens valt het personeel van een financiële instelling niet persoonlijk onder de meldplicht, omdat zij
de diensten niet beroeps- of bedrijfsmatig, maar in dienstverband verrichten (MvT, 1992-1993, paragraaf
4.5).
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het openbaar ministerie heeft betere mogelijkheden tot haar beschikking gekregen
om vermogenssancties te executeren;
een verduidelijking van de procespositie van derden die als bonafide deelnemers
aan het economische verkeer getroffen worden door de maatregelen tegen vermogende verdachten/veroordeelden.

Wet identificatie bij financiële dienstverlening
De WIF (1993) verplicht financiële instellingen tot het identificeren van hun cliënten
bij een aantal van de diensten die de instellingen verlenen. De gegevens hierover
dienen vijf jaar te worden bewaard. Deze wet werd tegelijk met het wetsvoorstel MOT
in het parlement behandeld. Zoel de WIP als de Wet MOT zijn op 1 februari 1994 in
werking getreden.
Wet inzake de wisselkantoren
De Wet inzake de wisselkantoren, ten slotte, is sinds 1 januari 1995 van kracht. Vanaf
dat moment mogen alleen geregistreerde bedrijven wisseltransacties uitvoeren. De
Nederlandsche Bank beslist of een wisselkantoor in aanmerking komt voor registratie. Voorwaarden voor registratie zijn onder andere het voldoen aan eisen van
betrouwbaarheid en het administreren van alle transacties. Dit maakt het mogelijk
te controleren of men zich houdt aan de identificatieplicht voor cliënten en aan de
meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties aan het MOT. De wet biedt een vrijstellingsmogelijkheid en een ontheffingsmogelijkheid.
1.3

Doelen van de Wet MOT

In 1990 werd op initiatief van de ministers van Justitie en Financiën de interdepartementale Werkgroep Money Laundering opgericht. Hierin waren behalve de beide
departementen ook het openbaar ministerie, de Nederlandsche Bank (DNB), de
divisie Centrale Recherche Informatie (CRI), de Economische Controle Dienst (ECD,
zie hoofdstuk 2) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vertegenwoordigd.
De werkgroep kreeg tot taak de implementatie van de aanbevelingen van het FATFrapport inzake witwassen voor te bereiden. Een van de deelonderwerpen betrof de
invoering van een meldingsplicht van verdachte dan wel ongebruikelijke financiële
transacties, zoals bedoeld in FATF-aanbeveling 16. Het rapport van de werkgroep van
mei 1992 vormde de basis voor de Wet MOT en voor de status van het op te richten
meldpunt.
In paragraaf 3.1 van de memorie van toelichting (MvT) bij de Wet MOT (Kamerstukken II, 1992-1993) wordt aangegeven dat het ontworpen meldingssysteem een tweeledig doel dient. Het gaat om zowel de voorkoming van het misbruiken van het financieel stelsel voor het witwassen van geld als de bestrijding van het witwassen zelf.
Met andere woorden, de wet heeft zowel een preventieve als een repressieve functie.
Bij de preventie staat de handhaving van de integriteit van het financiële stelsel
centraal (MvT, paragraaf 3.3). In de MvT wordt gesteld dat voorkoming van misbruik

Hoofdstuk 1

20

van het financieel stelsel voor witwasactiviteiten de integriteit van de Nederlandse
financiële dienstverlening bevordert en daarmee het vertrouwen van het publiek in
de ondernemingen en instellingen die de financiële dienstverlening verzorgen.
Wat de repressieve functie aangaat, zegt de MvT dat door analyse van de verstrekte
(transactie)gegevens en vergelijking met andere gegevensbestanden feiten kunnen
worden ontdekt die voor de opsporing en vervolging van misdrijven van belang kunnen zijn (MvT, 1992-1993, paragraaf 3.3). Zo zou bijvoorbeeld zicht kunnen worden
verkregen op criminele geldstromen.
Overigens geeft de EU-richtlijn weliswaar aan dát er moet worden gemeld, maar niet
hoe het meldproces moet worden vormgegeven. Het gevolg is dat het meldsysteem
per land varieert. Zo hebben bijvoorbeeld Nederland en België een administratief
meldpunt, terwijl andere landen hebben geopteerd voor een politieel dan wel justitieel meldpunt.14 De keuze voor de niet-politiële aard van het meldpunt is in de MvT
onderbouwd met de overweging dat het `vanuit staatsrechtelijk oogpunt bezien niet
wenselijk is particuliere financiële instellingen te verplichten ongebruikelijke transacties van burgers rechtstreeks te melden bij de politie' (MvT, 1992-1993, paragraaf
6.2). Vele ongebruikelijke transacties zullen immers bonafide blijken en het zou niet
te rechtvaardigen zijn deze direct bij een opsporingsinstantie neer te leggen. In dat
laatste geval zouden medewerkers van meldingsplichtige instellingen bovendien
feitelijk een politiële taak uitoefenen. De functie van het MOT wordt omschreven als
die van een buffer tussen financiële instellingen en opsporings- en vervolgingsautoriteiten (MvT, 1992-1993, paragraaf 6.2). De gekozen vorm zou recht moeten
doen aan zowel de privacybelangen van de cliënten als de opsporingsbelangen van
politie en justitie.
Het indicatorenstelsel
De Wet MOT verplicht financiële instellingen alle transacties te melden die als ongebruikelijk worden beoordeeld. Onder deze meldplicht vallen sinds eind 1995 banken,
wisselkantoren, levensverzekeraars, effectenhandelaren, casino's en creditcard-organisaties. De bepaling of een transactie ongebruikelijk is, gebeurt aan de hand van .
een stelsel van objectieve en subjectieve indicatoren. Vooral de banken hebben aangedrongen op de opname van subjectieve indicatoren in het stelsel. De indicatoren
verschillen per financiële dienst. Financiële instellingen hebben geen toetsingsvrijheid; de indicatoren geven duidelijk aan wanneer dient te worden gemeld. De indicatoren aan de hand waarvan de status van transacties wordt bepaald, worden opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van diverse branches. Vervolgens worden de
indicatoren bij ministeriële regeling vastgesteld. Deze regeling treedt vrijwel direct
in werking. De eerste vaststelling was op 20 januari 1994. Formeel dienen de indicatoren na vaststelling nog bij algemene maatregel van bestuur te worden vastgesteld.
Daartoe is een advies van de Raad van State nodig. In de wet is vastgelegd dat de

14

Engeland heeft bijvoorbeeld een meldsysteem vanpolitiële en Luxemburg een vanjustitiële aard.
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ministeriële regeling binnen een half jaar moet worden goedgekeurd per algemene
maatregel van bestuur (art. 8, lid 2). Indien dit binnen de gestelde termijn niet geschiedt, treedt de (dus niet goedgekeurde) ministeriële regeling buiten werking. Een
ministeriële regeling ter aanpassing van de indicatoren kan in principe op ieder gewenst moment worden gemaakt. Wat betreft de aanpassing van de indicatoren geldt
voorts dat dit een bevoegdheid van de ministers is en dat aanpassing kan plaatsvinden op verzoek van bijvoorbeeld het hoofd MOT of op verzoek van derden.
De eerste wijziging van de indicatorenlijst heeft zijn beslag gekregen op 2 oktober
1995. Het vernieuwde indicatorensysteem is vanaf 1 november 1995 van kracht. Een
aantal indicatoren is toen aan de praktijkervaring aangepast. Zo is bijvoorbeeld de
bepaling inzake de zogenaamde 'couponknippers' aangepast met als oogmerk de
effectiviteit van de indicator te vergroten. De wijziging zal naar verwachting een
vermindering van circa 8.000 meldingen op deze indicator opleveren. 15
'Evident ongebruikelijke' transacties zijn transacties waarop objectieve indicatoren
van toepassing zijn (Ministerie van Financiën, maart 1994). In deze gevallen is over
de aard van de transactie geen discussie mogelijk. Volgens de lijst van objectieve
indicatoren dient in dergelijke situaties altijd te worden gemeld. Enkele voorbeelden
van objectieve indicatoren zijn: contante transacties boven f 1.000.000, contante
transacties boven f 25.000 of de tegenwaarde daarvan waarbij omwisseling plaatsvindt in grotere coupures dan wel andere valuta, en girale transacties door niet-rekeninghouders boven f 25.000 bestemd voor het buitenland. Er kunnen zich echter
ook situaties voordoen waarbij de objectieve indicatoren niet van toepassing zijn. In
dergelijke situaties is echter melding verplicht indien naar het idee van de dienstverlener bepaalde zogenaamde subjectieve indicatoren van toepassing zijn. Als bijvoorbeeld het vermoeden bestaat dat (voorgenomen) transacties verband houden met
witwasactiviteiten, dan dienen deze transacties te worden gemeld. Ook het storten
van grote bedragen op een rekening via diverse kleine transacties, waarbij de 25.000guldengrens wordt vermeden (het zogenaamde smurfen), dient te worden gemeld.
Deze situaties worden aangeduid als 'overige ongebruikelijke transacties'. De melders dienen er wel rekening mee te houden dat de feiten en omstandigheden die
leiden tot de melding, ook van dien aard moeten zijn dat de vervolgingsautoriteiten
deze gegevens eventueel in latere procedures kunnen gebruiken (NVB, 1995).

15

Couponknippers zijn meldingen op basis van de indicator 'transacties boven f 25.000 (of de tegenwaarde
daarvan), waarbij effecten zijn betrokken' (indicator 135), waarbij de transactie plaatsvindt in de grensstreek. Uit analyses is gebleken dat van deze meldingen vrijwel geen enkele 'verdacht' is. Bijgevolg vormen zij slechts overbodige ballast in het beoordelingsproces. In de periodieke rapportage van het MOT
d.d. 1 augustus 1995, wordt vermeld dat 47,3% van de meldingen van banken en wisselkantoren effecten
betreft. Dit is de grootste categorie; slechts 0,1% Is effectief, dat wil zeggen, wordt doorgemeld als verdachte transactie.
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Vrijwaring
De Nederlandse keuze voor een administratief meldpunt dat als buffer tussen de
financiële instellingen en de opsporingsinstanties fungeert, resulteerde in een strafrechtelijke en civielrechtelijke vrijwaringsregeling.16 Deze was nodig om de medewerking te verkrijgen van de financiële instellingen die onder de meldplicht vallen.
De wettelijke vrijwaringen zijn onlosmakelijk verbonden met de bufferfunctie.
Teneinde het mogelijk te maken dat financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties melden zonder daar direct zelf strafrechtelijk op aangesproken te worden
(namelijk voor heling), voorziet de Wet MOT in een vrijwaring voor zover het de eigen
meldingen betreft (artt. 12 en 13). De strafrechtelijke vrijwaring geldt zowel voor de
financiële instelling, als voor de dienstverlenende persoon die bij de melding is betrokken.
Het risico bestaat dat een financiële instantie een transactie ten onrechte meldt: met
de transactie is niets bijzonders aan de hand. Er is dan een kans dat de klant (of een
andere derde) een schadeclaim tegen de melder indient, indien hij meent dat hij
door de melding nadeel heeft ondervonden. De civielrechtelijke vrijwaring zorgt
ervoor dat de melder niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de door de betreffende derde tengevolge van de melding eventueel geleden schade, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat, gelet op feiten en omstandigheden, in redelijkheid niet tot
melding mocht worden overgegaan.'
Controle op de naleving van de meldplicht
De ECD is belast met de controle op de naleving van de meldingsplicht (art. 21 Wet
MOT). Het gegeven dat juist de ECD toezicht houdt op naleving van de meldplicht, is
een gevolg van het feit dat degene die zich niet houdt aan het in de Wet MOT en de
WIF gestelde, een economisch delict begaat. Ten aanzien van de instellingen die met
het bedrijfs-economisch toezicht op de financiële instellingen zijn belast - DNB, de
Verzekeringskamer en de Stichting Toezicht Effectenverkeer - zegt de wet dat zij, in
afwijking van eventuele geheimhoudingsbepalingen in de op die instellingen toepasbare andere wetten, het MOT inlichten, als zij bij de uitoefening van hun taak feiten
ontdekken die duiden op de heling van geld (art. 17). Onder dit laatste wordt tevens
heling van voorwerpen als effecten, edele metalen en andere liquide waarden begrepen (MvT, 1992-1993, paragraaf 17).
1.4

Beoordeling en doormelding van transacties

Na ontvangst controleert het MOT of de melding van de ongebruikelijke transactie
aan de gewenste kwaliteitseisen voldoet. Indien dit niet het geval is, kan het meldpunt, op grond van artikel 10 van de Wet MOT, aan de melder om nadere inlichtingen

16

De civielrechtelijke vrijwaring vloeit ook voort uit een verplichting op grond vande Europese richtlijn.
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vragen over de transactie. De bevraagde is verplicht deze informatie te verstrekken.
Dit proces wordt aangeduid als de `artikel-l0-bevraging.'
Vervolgens beoordeelt het MOT of de transactie `verdacht' mag worden genoemd.
Transacties die het etiket `verdacht' krijgen, worden formeel doorgemeld aan de landelijke officier van justitie voor het MOT (lovj). In de praktijk stelt de lovj de transacties direct ter beschikking van de Financiële Politiedesk (Finpol) van de dienst
Financieel Economische Criminaliteit binnen de divisie Centrale Recherche Informatie (DCRI) van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Vanuit die schakel worden
zij, na verdere bewerking via enkele tussenliggende instanties, te weten de Nationale
Criminele Inlichtingen Dienst (NCID) en de Afdelingen Recherche Informatie (ARI)
verspreid naar de opsporingsinstanties (in figuur 1 van bijlage 2 wordt een schematisch overzicht van het verwerkingsproces gegeven). De structuur van de transactieverwerkende keten na het MOT is niet bij de Wet MOT geregeld en is ingericht op
eigen initiatief en naar eigen inzicht van politie en justitie.
1.5

Witwassen

In de voorgaande paragrafen is meermaals het begrip witwassen gehanteerd. Een
eenduidige definiëring van dit concept is echter minder eenvoudig dan wellicht lijkt.
Volgt men de definitie van het ministerie van Financiën in zijn brochure `De bestrijding van het witwassen van misdaadgeld' (1994), dan wordt onder witwassen verstaan `alle activiteiten die erop gericht zijn geld, verkregen uit illegale activiteiten
(bijv. drugshandel), in het normale economische verkeer te brengen onder verhulling van de illegale herkomst' (Ministerie van Financiën, 1994). Verschillende auteurs
bezigen andere terminologieën en onderscheiden diverse indelingen (Verdrag van
Straatsburg, 1990; Richtlijn van de Raad ..., 1991; Van Duyne, 1993; Udink, 1993; Levi,
1994). Twee facetten zijn in ieder geval steeds terug te vinden in de verschillende omschrijvingen, te weten de objecten van de witwasoperaties en de vorm van de witwasactiviteiten zelf. Ook stellen vrijwel alle definities dat het bij witwassen in essentie
draait om het creëren van een tegenover de fiscus en justitie te verantwoorden herkomst van gelden die door criminele handelingen zijn verworven.
In het witwasproces kunnen enkele fasen worden onderscheiden. Ofschoon ook op
dit punt de literatuur enigszins varieert, komt men in ieder geval de volgende drie
fasen altijd tegen (Baldwin en Munro, 1993; Bosworth-Davies and Saltmarsh, 1994;
Savona en Defeo, 1994):
placement, ofwel storting van het geld bij een financiële instantie;
1
layering, het opdelen en weer samenvoegen van het bedrag;
2
integration, het uitzetten van het geld in de reguliere economie.
3
Door sommige auteurs wordt hieraan nog een extra fase toegevoegd tussen de fasen
2 en 3. Het gaat dan om justification, ofwel het bedenken van een legale herkomst
voor het geld (Schaap en Reijntjes, 1993; Udink, 1993). Formeel richt de Wet MOT
zich op alle fasen van het witwasproces. Dat betekent, dat het de bedoeling is om
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zowel de placement-fase te bemoeilijken, als om reeds lopende witwasactiviteiten te
traceren en zo mogelijk aan te pakken via de gemelde transactie-informatie. De
impact van de Wet MOT zal echter vooral in de placement-fase terug zijn te vinden.
De meeste indicatoren hebben namelijk betrekking op chartaal geldverkeer; slechts
enkele indicatoren betreffen girale transacties.
1.6

De evaluatie van de Wet MOT

1.6.1

Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen

In grote lijnen kunnen vier fasen in het MOT-traject worden onderscheiden:
1 van financiële dienstverlener (balie) naar het MOT;
2

activiteiten binnen het MOT;

3

activiteiten bij Finpol, de ontvanger van de door het MOT als verdacht bestempelde
meldingen;
4 opsporingsactiviteiten, ondernomen naar aanleiding van in de regio uitgezette
informatie.
Zoals uiteengezet kent de Wet MOT een preventieve en een repressieve kant. Het preventie-aspect speelt met name een rol aan het begin van de keten, bij de financiële
instellingen. Effecten op het gebied van repressie dient men te zoeken aan het eind
van het traject; de intentie van de wetgever is uiteindelijk immers om, via het beschikbaar maken van informatie omtrent financiële transacties, opsporingsinstanties in staat te stellen witwasactiviteiten beter te traceren en (als gevolg daarvan)
criminele organisaties in kaart te brengen.
Het doel van het onderzoek is na te gaan of de doelstellingen en verwachtingen die
aan de wet ten grondslag hebben gelegen in de praktijk zijn verwezenlijkt. In de MvT
bij de Wet MOT wordt de reikwijdte van het onderzoek aangegeven: `(...) zal worden
bezien hoeveel meldingen per tijdseenheid aan het meldpunt worden gedaan, alsmede op basis van welke indicatoren deze meldingen worden gedaan. Ook zal worden bezien hoeveel en welke van deze meldingen opsporingsrelevant zijn, alsmede
hoeveel daarvan daadwerkelijk leiden tot nieuwe opsporingsonderzoeken of bijdragen in bestaande opsporingsonderzoeken.' Conform de toezegging van de ministers
van Financiën en Justitie betreft de evaluatie waarvan in dit rapport verslag wordt
gedaan, de fasen 2, 3 en 4 in het MOT-traject. Die beslaan dan ook met name de
onderwerpen, waarover in de MvT wordt gerept.17 Dit betekent dat het accent van
het onderzoek op de repressieve kant van de Wet MOT ligt. Dat houdt evenwel niet in
dat het preventieve facet geheel buiten beschouwing blijft. In vraaggesprekken met
vertegenwoordigers van banken is juist aan dit element extra aandacht besteed.

17

Een uitvoerig onderzoek onder de melders (fase 1) is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit te
Rotterdam (Hoogenboom et al., 1996).
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De centrale onderzoeksvraag luidt: hoe functioneert de Wet MOT wat betreft uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en effectiviteit? In het bijzonder is de aandacht uitgegaan naar de preventieve effecten en naar de mate waarin en de wijze waarop
informatie wordt gebruikt in opsporingsonderzoek. De centrale onderzoeksvraag is
als volgt geoperationaliseerd.
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid:
1

Hoe beoordelen de meldplichtige instellingen het meldsysteem en de bufferfunctie van het MOT?

2

In hoeverre is de controle op de naleving van de meldplicht door de ECD uitvoerbaar?
3 Hoeveel meldingen van ongebruikelijke transacties heeft het MOT ontvangen en
welk percentage daarvan betreft verdachte transacties?
4 Wat zijn de belangrijkste kenmerken van verdachte transacties?
5 Wat is de werkwijze van de transactie-informatieverwerkende instellingen?
6 Hoe is de samenwerking tussen de transactie-informatieverwerkende instellingen?
Effectiviteit:
7 In welke mate en in welk opzicht zijn er preventieve effecten van de Wet MOT
merkbaar?
8 Hoe en in welke mate maken opsporingsinstanties gebruik van informatie inzake
verdachte transacties in onderzoek?
9 In hoeverre wordt er informatie opgevraagd uit het MOT-register door opsporingsinstanties?
1.6.2

Gegevensbronnen

Om na te gaan wat de effectiviteit van Wet MOT is in preventief opzicht, zijn in het
begin van 1996 halfopen interviews gehouden met vertegenwoordigers van vijf
banken, de grenswisselkantoren (GWK) en de NVB (zie bijlage 4). De reden dat de
interviews werden beperkt tot dit type financiële instelling, is dat zij het leeuwedeel
van de meldingen voor hun rekening nemen (zie hoofdstuk 4). De belangrijkste
onderwerpen tijdens deze gesprekken waren het doel en de strekking van de wet,
het functioneren van het Nederlandse meldsysteem en de preventieve effecten van
de wet. In het verlengde van het laatstgenoemde onderwerp is ook aandacht besteed
aan eventuele verplaatsingseffecten. Dezelfde onderwerpen zijn aan de orde gesteld
in interviews met vier leden van de begeleidingscommissie van het meldpunt.
Ook met betrekking tot de evaluatie van de repressieve effecten van de wet is de verzamelde informatie voor een belangrijk deel verkregen door middel van gestructureerde interviews (zie bijlage 4). Deze interviews dienden ertoe de structuur van en
de werkwijze binnen de verwerkingsketen, alsmede het gebruik van de transactieinformatie inzichtelijk te maken. Gesproken is met sleutelpersonen op verschillende
posities binnen de transactieverwerkende instanties. De gesprekken hebben plaatsgevonden in het laatste kwartaal van 1995 en januari 1996. Uiteraard is eveneens
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veel informatie ingewonnen tijdens informele bezoeken en gesprekken met medewerkers van organisaties die betrokken zijn bij de verwerking van transactie-informatie. Diverse organisaties in de MOT-lijn zijn aan snelle veranderingsprocessen
onderhevig. De gegevensverzameling heeft met opzet relatief kort voor de verslaglegging plaatsgehad, om te vermijden dat de organisatiebeschrijvingen zouden zijn
achterhaald op het moment van publikatie.
De voornaamste bronnen inzake de gegevens van kwantitatieve aard (hoeveelheid
en aard van de meldingen) worden gevormd door de MOT-, Finpol- en de NCIDregisters. Deze zijn gebruikt om cijfermatig materiaal inzake het functioneren van
het meldsysteem te genereren.
Verder is informatie verzameld door het uitzetten van een vragenlijst bij alle ontvangers van verdachte transacties aan het einde van de verwerkingslijn, dat wil zeggen
alle Regionale Criminele Inlichtingen Diensten (RCID's) en alle BFO's.18 Het doel van
de enquête was inzicht te verkrijgen in de wijze waarop RCID's en BFO's meldingen
van verdachte financiële transacties verwerken. De vragen betroffen onder andere
de in- en doorstroom van de meldingen, de wijze waarop de instanties tegen de meldingen aankijken, de aanwezige kennis en financiële deskundigheid en de samenwerking tussen organisaties die zijn betrokken bij de verwerking van de gemelde
transacties.
In totaal zijn er 50 vragenlijsten verzonden naar de RCID's en BFO's. Het betreft 26
RCID's, twee districts-CID's en 22 BFO's. Van de 50 enquêtes zijn er 35 ingevuld geretourneerd, waarvan vijf vragenlijsten gezamenlijk zijn ingevuld door een RCID en
BFO. De respons ligt daarmee op 80% (40 van de 50 benaderde instellingen19)
Omdat het niet goed mogelijk was om via de vragenlijsten gedetailleerde informatie
te krijgen omtrent de ontvangst en het gebruik van verdachte transacties, werd besloten in een zestal regio's (vier grote en twee kleine ontvangers) wat preciezer te bekijken wat er zoal met de ontvangen meldingen gebeurt. De voornaamste criteria bij
het maken van deze selectie waren het aantal ontvangen verdachte transacties per
regio en de geografische spreiding van de regio's.
Met behulp van het Finpol-register werd een overzicht gemaakt van alle verdachte
transacties die in het derde halfjaar van de MOT-wetgeving (1 februari tot en met 31
juli 1995) zijn uitgezet in de betreffende zes regio's. Deze periode werd gekozen omdat volgens verschillende betrokkenen het eerste jaar van de Wet MOT moest worden
beschouwd als een aanloopjaar. In verband met de voor de evaluatie beschikbare
tijd was het niet mogelijk de in het vierde halfjaar verstrekte meldingen mee te
nemen in het onderzoek. Bovendien zou de kans dat die meldingen al effecten zou-

18

In enkele regio's is de ontvanger van de transactie-informatie niet een BFO of een RCID, maar een andere
afdeling. Zo Is dat In Amsterdam bijvoorbeeld het Bureau Recherche Informatie (BRI). Om de zaken niet
nodeloos ingewikkeld te maken, wordt In dit verband slechts gesproken over BFO's en RCID's.

19

De in de betreffende sectie van hoofdstuk 4 gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op het aantal van 35
respondenten; de 5 enquêtes die door RCID's en BFO's gezamenlijk zijn ingevuld, tellen dus ieder als één
respondent.
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den hebben gehad in de regio - in de zin van gebruik in opsporingsonderzoeken en
dergelijke - erg klein zijn. Aan de hand van de Finpol-lijst werd vervolgens ter plekke
nagegaan in hoeverre en op welke wijze de meldingen zijn gebruikt. Tijdens deze
bezoeken werd eveneens besproken wat meldingen in het algemeen waard zijn en
hoe deze al of niet worden gebruikt.
Omdat in de steekproef de regio's die relatief kleine aantallen verstrekkingen ontvingen, zijn ondervertegenwoordigd, is deze niet geheel representatief. Daartegen kan
worden aangevoerd, dat met de zes gekozen regio's naar schatting ruim 50% van de
verstrekkingen in de genoemde periode wordt gedekt.20 Ook ten aanzien van de
periode van dataverzameling zou men kunnen aanvoeren dat die geen representatief
beeld geeft omdat eigenlijk een gunstige periode wordt uitgelicht. Bekeken wordt
immers de periode nadat de Wet MOT één jaar van kracht was. Met andere woorden,
als op basis van deze steekproef wordt geconstateerd dat een bepaald percentage
van de meldingen inzake verdachte transacties wordt gebruikt voor het starten van
nieuw onderzoek, dan betekent dat niet dat dit cijfer kan worden gegeneraliseerd
naar de eerste twee jaar MOT. Op zijn gunstigst hebben de bevindingen geldigheid
voor het gehele tweede jaar van de Wet MOT.
1.6.3

Beperkingen van het onderzoek

Hoewel de Wet MOT zich formeel richt op alle fases in het witwasproces, ligt zoals
opgemerkt het accent de facto op de placement-fase. Het MOT registreert vooral waar
het geld het legale circuit binnenkomt. Waar wordt gesproken over de effectiviteit
van de wet, dient die term binnen dit beperkte kader te worden begrepen.
Het feit dat de Wet MOT reeds twee jaar na de invoering wordt geëvalueerd, heeft
bovendien negatieve gevolgen voor de mate waarin het mogelijk is na te gaan in
hoeverre de wet effectief is. Daar komt nog bij dat de operationalisatie van het begrip effectiviteit zowel wat de repressieve als wat de preventieve aspecten aangaat,
moeilijkheden oplevert.
De negatieve consequenties betreffen vooral de repressieve aspecten van de wet.
Voor de verwerking van de gegevensstroom dienden organisaties en afdelingen te
worden ingericht; bovendien moet er rekening worden gehouden met een inwerkproces. Een en ander betekent al gauw, dat een aanzienlijk deel van de evaluatieperiode niet zozeer is besteed aan de verwerking van transactiegegevens, maar aan
het opzetten van het verwerkingsproces zelf. Met andere woorden, er verstrijkt nogal
wat tijd alvorens meldingen bij de opsporingsinstanties - waar de repressieve effecten moeten worden gerealiseerd - terechtkomen. Het gevolg is dat alleen het tweede
jaar van de Wet MOT bruikbare gegevens opleverde, die een indruk geven van de
repressieve effecten. Overigens laten ook deze wat betreft betrouwbaarheid en vali-

20

Zie Finpol, 1995b, bijlage 3. Op basis van' 12 maanden Finpol' (Finpol, 1995a, p. 35, tabel 7) komt men
zelfs tot een dekkingspercentage van 70%. Uitgesplitst naar transactiestatus (zie hoofdstuk 2) wordt naar
schatting 60% van de CIDSI-hits en 50% van de apert verdachte transacties gedekt.
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diteit te wensen over, vooral wat het cijfermateriaal aan het einde van de verwerkingsketen (de opsporingsinstanties) aangaat. De operationalisatie van de repressieve effectiviteit wordt bemoeilijkt doordat transactie-informatie die CID-matig
wordt opgeslagen, in een later stadium alsnog opsporingsrelevantie kan krijgen.
Echter, ook voor de bepaling van de preventieve effecten levert de korte termijn
waarop de evaluatie plaatsvindt, problemen op. Het feit dat bij de invoering van de
wet nog niet alle branches van financiële dienstverleners verplicht waren tot enlof
ingespeeld waren op het melden van ongebruikelijke transacties, kan voor een vertekening van de bevindingen zorgen. Indien bijvoorbeeld personen die zich bezighouden met witwasactiviteiten, op de hoogte zijn van het feit dat bepaalde financiële instellingen transacties melden en andere niet, dan kan dit effect hebben op
hun witwasgedrag. Het signaleren van preventieve effecten is daarmee afhankelijk
van de samenstelling van de meldersgroep.
Daarnaast is het riskant om uitspraken te doen over preventieve effecten als gevolg
van de meldplicht, omdat onbekend is in welke mate het stelsel van indicatoren
witwasactiviteiten aan de dag brengt. Men weet immers niet in welke mate en op
welke wijze witwasoperaties plaatsvonden voordat de Wet MOT van kracht werd. Er
bestaat dus geen referentiepunt in het verleden. Dit probleem beperkt de operationalisatie van het begrip effectiviteit.
Ten slotte levert het aantonen van het oorzakelijk verband tussen de invoering van
de Wet MOT en eventueel gevonden effecten van preventieve dan wel repressieve
aard een probleem op. De effecten zouden (voor een deel) ook kunnen worden toegeschreven aan andere wetgeving die op dit gebied is gerealiseerd (men denke bijvoorbeeld aan de WIF en de Wet inzake de wisselkantoren).
Het onderzoek richt zich op de gang van zaken met betrekking tot het meldsysteem
in Nederland. Er heeft geen vergelijking plaatsgevonden met buitenlandse meldsystemen en meldpunten.
1.7

Indeling van het rapport

Het overige deel van dit verslag is als volgt gestructureerd. In hoofdstuk 2 worden het
meldsysteem en de MOT-organisatie behandeld, onder meer wat betreft voorgeschiedenis, inrichting, doelen en taken en werkwijze. De overige bij de verwerking van
transacties betrokken instanties, zoals Finpol, de lovj en de laatste schakels in de
keten, te weten de opsporingsinstanties op regionaal niveau, zijn het onderwerp van
hoofdstuk 3. In dat hoofdstuk wordt eveneens een gedeelte van de resultaten van de
onder BFO's en RCID's uitgezette enquête beschreven. Hoofdstuk 2 en 3 zijn volgens
een identiek stramien opgezet: eerst wordt uiteengezet wat de bedoeling was bij het
ontwerpen van de wet en/of de instellingen; vervolgens wordt nagegaan in hoeverre
een en ander in de praktijk uitvoerbaar en handhaafbaar is.
In hoofdstuk 4 wordt gekeken naar de effectiviteit van de uitvoering van de Wet MOT.
Allereerst worden daar de (mogelijke) effecten van de Wet MOT in preventief opzicht
belicht. Wat de repressieve kant van de wet aangaat, wordt een aantal kwantitatieve
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gegevens inzake het MOT behandeld, zoals de hoeveelheid meldingen met betrekking tot ongebruikelijke transacties die bij het MOT binnenkomen, en het aantal verdachte transacties dat de organisatie doorgeeft. Ook met betrekking tot Finpol wordt
een aantal kwantitatieve gegevens gepresenteerd. Ten slotte wordt uiteengezet hoe
en in welke mate meldingsinformatie in de zes geselecteerde regio's heeft bijgedragen tot opsporingsactiviteiten.
Alle hoofdstukken worden afgesloten met een samenvatting en conclusie; hoofdstuk
5 bevat een aantal overkoepelende conclusies. Hiermee wordt antwoord gegeven op
de in paragraaf 1.6.1 geformuleerde vragen.

2

Het meldsysteem en de rol van het
MOT

In dit hoofdstuk worden het meldsysteem en de spil daarvan, het meldpunt, beschreven. Daarbij worden de bestuurlijke inbedding, inrichting, status en taken van het
meldpunt behandeld. Nadat een beeld is geschetst van hetgeen de wetgever voor
ogen stond bij de inrichting van het meldsysteem, wordt uiteengezet hoe een en
ander in de praktijk functioneert. Het proces van verwerking van de gemelde transacties komt uitgebreid aan de orde: wat gebeurt er na ontvangst met de meldingen,
welke bewerkingen worden toegepast en hoe arbeidsintensief is een en ander? Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en enige conclusies.
2.1

Uitgangspunten van de Wet MOT

2.1.1

Status, inbedding en inrichting

Het MOT is een administratief orgaan waarvan de algemene leiding, de organisatie
en het beheer berusten bij de minister van Justitie (art. 5 Wet MOT). Voor wetgevingsen beleidskwesties ligt de verantwoordelijkheid bij de ministers van Financiën en
Justitie.21 In de Wet MOT is bepaald dat het budget en de sterkte van het meldpunt
wordt bepaald door de minister van Justitie in overeenstemming met de minister
van Financiën (art. 7). De eerste drie jaar van het MOT zijn beoogd als gefaseerde
opbouwperiode, waarbij voor het meldpunt in een formatie-omvang van maximaal
elf personen is voorzien. Het budget voor personeel en materieel is voor de eerste
twee jaar vastgesteld op maximaal twee miljoen gulden (MvT, paragraaf 9.2). Het
meldpunt is fysiek ondergebracht bij de DCRI in Zoetermeer.
Op grond van artikel 14 van de wet is door de verantwoordelijke ministers een begeleidingscommissie voor het MOT ingesteld, die tot taak heeft (art. 15) het meldpunt
te begeleiden, deskundigheid ter beschikking te stellen, en de ministers te adviseren.
De begeleidingscommissie wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de
minister van justitie, procureur-generaal mr. R.A. Gonsalves (art. 16 lid 3). In de
begeleidingscommissie hebben vertegenwoordigers van justitie en financiën, de
sectoren die onder de werking van de Wet MOT vallen, de toezichthouders van deze
bedrijfstakken, de ECD, het OM en de politie zitting.
Onder de begeleidingscommissie ressorteert een Werkgroep indicatoren. Deze houdt
zich bezig met de ontwikkeling van het indicatorensysteem en is verantwoordelijk

21

Het ministerie van Economische Zaken is, via de ECD, verantwoordelijk voor naleving vande meldpiicht.
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voor de voorbereiding van de uitvoering van de adviestaak van de begeleidingscommissie. In de werkgroep zijn alle meldende instellingen, Finpol, de lovj en het MOT
vertegenwoordigd. De werkgroep kent subwerkgroepen voor verschillende branches.
Het hoofd MOT fungeert als adviserend lid van de begeleidingscommissie.
Bij beschikking van 1 juli 1993 is een stuurgroep MOT ingesteld door de ministers
van Financiën en Justitie met als doel de adequate inrichting van het meldpunt
(Staatscourant 1993, nr. 152). In de stuurgroep hebben de beide ministeries zitting,
naast het hoofd van het MOT, de lovj en een vertegenwoordiger van de CRI. Bij beschikking van 29 februari 1996 is de taak mede met het oog op de automatisering
geherformuleerd. Als doelstelling geldt het efficiënt en effectief laten blijven functioneren van het meldpunt, opdat het in staat blijft zijn wettelijke taken naar behoren
uit te oefenen. Inzake het aspect automatisering wordt gesteld dat het noodzakelijk
is dat er een zo 'volledig mogelijk geautomatiseerd "ontvangst, match en doormeid"
systeem' wordt gebouwd (Staatscourant 1996, nr. 51).

2.1.2

Taken van het MOT

De taken van het MOT worden in artikel 3 van de wet in een achttal punten opgesomd. Enigszins verkort behelzen het volgende.
Het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens die het
1
meldpunt verkrijgt, teneinde te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn
voor de voorkoming en opsporing van misdrijven.
2 Het verstrekken van persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming
met deze wet en het bij of krachtens de Wet politieregisters bepaalde.
3 Hetberichten van degene die een melding heeft gedaan over de afdoening van de
melding. Meegedeeld wordt slechts of er verstrekking overeenkomstig punt 2
heeft plaatsgevonden.
4 Het verrichten van onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van heling
van geld en naar de verbetering van methoden om heling van geld te voorkomen
en op te sporen.
5 Het geven van aanbevelingen voor de bedrijfstakken omtrent de invoering van
passende procedures voor interne controle en communicatie en andere te treffen maatregelen tot voorkoming van het gebruik van die bedrijfstakken voor
heling van geld.
6 Het geven van voorlichting omtrent de voorkoming en opsporing van heling van
geld.
7 Het onderhouden van contacten met buitenlandse van overheidswege aangewezen politiële of niet-politiële instanties die een vergelijkbare taak hebben als
het meldpunt.
8 Het jaarlijks uitbrengen van een verslag van zijn werkzaamheden en van zijn
voornemens voor het komende jaar.

Het meidsysteem en de rol van het MOT

33

Conversie en verstrekking
De in de wet als eerste genoemde taak van het MOT is veruit de belangrijkste: door
systematische registratie, vergelijking, analyse en verrijking van gemelde gegevens
dient te worden bepaald of een ongebruikelijke transactie verdacht is (ook wel aangeduid met de term conversie).
Artikel 4 lid 1 van de Wet MOT geeft aan dat het MOT één register houdt. Hierin worden de transactiegegevens bewaard die door de meldingsplichtigen zijn verstrekt.
Dit MOT-bestand is een politieregister in de zin van de Wet politieregisters (artikel 4
Wet MOT). Hiervoor is gekozen om communicatie en vergelijking met registers van
Criminele Inlichtingen Diensten (CID's) mogelijk te maken. Op grond van deze vergelijkingen kan worden vastgesteld of de gegevens uit het register betrekking hebben
op CID-subjecten (MvT, paragraaf 6.7).22 Transacties waarbij CID-subjecten zijn betrokken (CIDSI-hit), worden tot verdachte transacties geconverteerd.
De persoonsgegevens blijven tot maximaal vijf jaar na de laatste melding bewaard
in het MOT-register. Indien binnen deze vijf jaar gegevens als verdacht zijn doorgemeld of nieuwe informatie omtrent de bij een transactie betrokkene in kwestie is
toegevoegd, dan start de vijfjarentermijn opnieuw vanaf het moment van doormelding dan wel aanvulling. De beslissing tot aanhouding dan wel verwijdering van
gegevens is derhalve subjectgebonden (Doensen, 1996).
Wanneer een transactie als verdacht is beoordeeld, dan dient die te worden doorgemeld aan opsporingsinstanties. De MvT (paragraaf 6.7) stelt dat inzake verstrekking van gegevens uit het MOT-register vooral de artikelen 14 en 15 van de Wet politieregisters van belang zijn. Volgens die artikelen dient - globaal gesproken - te worden doorgemeld aan ambtenaren van politie en justitie voor zover zij deze gegevens
behoeven voor de vervulling van de politietaak. Melders van ongebruikelijke transacties die tot verdachte transacties worden geconverteerd, moeten - conform de als
derde genoemde taak van het MOT - van het MOT een bericht ontvangen inzake de
doormelding van de betreffende verdachte transacties: het zogenaamde afloopbericht (art. 3 sub c Wet MOT).
Transactie-informatie wordt als `persoonsgegevens en andere gegevens' in overeenstemming met artikel 3b van de Wet MOT verstrekt. Ten behoeve van het conversieproces mogen alleen het hoofd en de medewerkers van het MOT toegang tot de
transactiegegevens hebben. Medewerkers van het meldpunt zijn gehouden aan een
geheimhoudingsplicht. Gegevensverstrekking mag alleen in de volgende situaties
plaatsvinden.
1 Ter opneming van de gegevens in een CID- of grijze-veldregister. Deze situatie
heeft betrekking op transacties die verdacht werden via een CIDSI-hit op basis
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CID-subjecten zijn natuurlijke en rechtspersonen, ten aanzien waarvan op grond van feiten en omstandigheden kan worden aangenomen dat zij als dader of medeplichtige betrokken zijn, of naar redelijkerwijs
kan worden vermoed, betrokken zullen worden bij misdrijven die - gezien hun ernst of frequentie dan wel
het georganiseerde verband waarin zij worden gepleegd - een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren (CID-regeling en CID-privacyreglement, Ministeries van justitie en Binnenlandse Zaken, 29 mei 1986).
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van een directe match of een rematch (art. 12 lid 1 sub dl Besluit politieregisters; zie paragraaf 2.2.4).
Op grond van eigen analyse door het MOT, met andere woorden het vermoeden
van misdrijf vloeit uit de transactiegegevens zelf voort, eventueel in combinatie
met andere gegevens (art. 12 lid 1 sub d2 Besluit politieregisters).
In reactie op vragen om informatie van opsporingsinstanties in het kader van een
onderzoek waarbij de subjecten nog niet als CID- of grijze-veldsubject (GV'er)
zijn aangemerkt. Hier speelt de zogenaamde dubbele toets een rol: de vragende
opsporingsinstantie dient via een rapport aan de zaaksofficier zijn vraag kenbaar te maken. Deze moet beoordelen of de inbreuk op de privacy van de betreffende persoon terecht is. Vervolgens neemt hij contact op met de lovj voor het
MOT. Deze toetst de zaak nog eens. Blijkt de schending van de privacy gerechtvaardigd, dan wordt de zaaksinformatie aan het MOT verstrekt en kan het MOT
nagaan of er transactiegegevens met betrekking tot de persoon in kwestie voorhanden zijn (art. 12 lid 1 sub d3 Besluit politieregisters).
Op een verzoek van opsporingsinstanties kan door het MOT in beginsel slechts
eenmaal worden gereageerd. De van het onderzoeksteam binnenkomende informatie mag alleen in het MOT-register worden opgenomen, als het betreffende
subject inderdaad reeds in het MOT-register blijkt voor te komen. Indien een
vraag binnenkomt inzake een subject dat was betrokken bij rechtsorde schokkende misdrijven, en het betreffende subject blijkt bekend bij het MOT, dan
kunnen àlle transacties waarbij dat subject was betrokken, direct als verdacht
worden beoordeeld en doorgemeld. Blijkt het subject niet in het MOT-register
geregistreerd, dan moet het betreffende verzoek in een archief van het meldpunt worden opgenomen; met de aan de vraag gerelateerde informatie kan
verder niets worden gedaan. Bovenstaande procedures moeten ook worden
gevolgd als het gegevens betreft die afkomstig zijn van buitenlandse meldpunten. De essentie van deze werkwijze is weergegeven in artikel 4 lid 2, waar wordt
bepaald dat het register slechts gegevens mag bevatten die rechtmatig zijn verkregen en die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor het register is aangelegd,
te weten de voorkoming en opsporing van misdrijven (MvT, 1992-1993, paragraaf 6.7).
De laatste mogelijkheid tot gegevensverstrekking betreft de internationale uitwisseling van informatie. Voor verdachte transacties gelden de standaardregels.
Voor ongebruikelijke transactiegegevens, waarover alleen het MOT beschikt,
gelden speciale regels. Het MOT kan ongebruikelijke transactiegegevens leveren
aan van overheidswege aangewezen buitenlandse administratieve of politiële
meldpunten met een vergelijkbare taak als het meldpunt (art. 13 lid 3 Besluit
politieregisters). Deze zogenaamde doelverstrekkingen kunnen plaatsvinden
zonder bemoeienis van de CRI of de lovj (art. 12 lid 1 sub d4 Besluit politieregisters). Andersom kan het MOT ook materiaal van buitenlandse meldpunten ontvangen. Hierbij is van belang dat het meldpunt niet ongebruikelijke transactiegegevens aan de politie kan verstrekken, indien dit tot gevolg heeft dat deze dan
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in de gangbare, internationaal uitwisselbare, politiekanalen terechtkomen,
aangezien ook de Nederlandse politie dan via een omweg over informatie kan
beschikken, waar zij rechtstreeks geen recht op heeft. Het meldpunt kan alleen
aan politie-autoriteiten in het buitenland informatie verstrekken indien deze
politie-autoriteiten een met het meldpunt vergelijkbare taak hebben en indien
het register van die autoriteiten over een zelfde geheimhoudingsclausule beschikt. Deze procedure is ook van essentieel belang voor de wettelijke vrijwaringen die in Nederland verbonden zijn aan de melding van ongebruikelijke transacties.
Zoals aangegeven, vindt gegevensuitwisseling aangaande verdachte transacties
plaats door de lovj /Finpol (op grond van het vermelde bij punt 2), aangezien
het MOT zelf alleen een taak heeft ten aanzien van ongebruikelijke transacties
en verdachte transacties moet doormelden aan de lovj /Finpol. Verstrekking van
de betreffende verdachte-transactie-informatie aan het buitenland kan dan
plaatsvinden via de gangbare kanalen, veelal via Interpol.
Artikelen 18 en 19 van de Wet MOT bepalen dat inlichtingen die ingevolge deze
wet zijn verstrekt of ontvangen, niet door de ontvanger anders of verder mogen
worden gebruikt of geleverd dan nodig voor de uitoefening van zijn taak of dan
door de wet wordt geëist. Als gegevens zijn verstrekt ter opsporing, mogen zij
alleen na toestemming van de lovj worden gebruikt als bewijs in een strafzaak.
Bij verstrekking voor `veredeling' mag de informatie uit Nederland pas na aanvullende toestemming van de lovj ter kennis van opsporing en vervolging worden gebracht.
Het niet gevolg geven aan de meldplicht is strafbaar als een economisch delict (art.
21 Wet MOT). Indien een ongebruikelijke transactie niet wordt gemeld, als informatie
waarom op grond van artikel 10 wordt verzocht niet wordt gegeven, of als de geheimhoudingsplicht wordt overtreden door een financiële instelling, is er sprake van een
strafbaar feit (MvT, 1992-1993, paragraaf 13.9). Zoals reeds in hoofdstuk 1 is aangegeven, is de ECD verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de wet en voor
de opsporing van overtredingen. Zo nodig kan de ECD op eigen initiatief een onderzoek beginnen. Dit zal, volgens de MvT (1992-1993, paragraaf 11), vooral het geval
zijn indien niet is gemeld terwijl indicatoren van toepassing zouden kunnen zijn.
2.2

De uitvoering van de Wet MOT

2.2.1

Percepties vanuit de banken op de Wet MOT

De doelstellingen van de wet
Volgens een aantal banken23 is het oorspronkelijke doel, het bestrijden van witwassen, langzaam maar zeker verschoven in de richting van het versterken van de (finan-
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Waarin het vervolg over banken wordt gesproken, wordt tevens de GWK bedoeld.
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ciële) informatiepositie van de politie. Dit zou ook blijken uit het gegeven dat de
interesse van politie en justitie zich niet meer beperkt tot illegaal verworven vermogen, maar zich ook uitstrekt naar legaal verdiend `zwart' geld (bijvoorbeeld
inkomsten waarover geen belasting of premies zijn afgedragen). De reikwijdte van
de wet is in de ogen van sommige representanten dus aanzienlijk opgerekt. Deze
tendens zou overigens ook in andere landen waarneembaar zijn. Daar komt nog bij
dat de rollen in dit proces volgens een aantal bankvertegenwoordigers niet evenwichtig zijn verdeeld: de financiële instellingen zouden de actieve rol toebedeeld
hebben gekregen, terwijl de politie de meldingen afwacht. Sommige respondenten
vergelijken de positie van de banken zelfs met die van informanten, zoals omschreven door de Commissie-Van Traa. Volgens hen is nagelaten de consequenties die Van
Traa c.s. aan de rol van informanten verbinden, door te trekken naar de financiële
instellingen.
Hoewel de banken de overtuiging hebben dat het middel (het in kaart brengen van
geldstromen) door politieljustitie is verheven tot doel, tillen niet alle vertegenwoordigers daaraan even zwaar. Sterker nog, sommige respondenten hebben in dit verband opgemerkt dat de politie zich bij het gebruik van de tot verdacht geconverteerde meldingen laat leiden door een te beperkt blikveld. In de visie van deze respondenten is de politie te sterk gefocust op het zoeken van een causaal verband met een
gronddelict teneinde witwassen aan te kunnen tonen. Dientengevolge zou worden
nagelaten de verdachte meldingen in een breder perspectief te plaatsen: zij kunnen,
aldus de betreffende respondenten, ook dienen als bewijsondersteuning in zaken die
niet direct met witwassen in verband kunnen worden gebracht.
Een belangrijk aspect is dat bij de banken de mening overheerst dat het versterken
van de informatiepositie in kringen van politie en justitie prevaleert boven de doelstelling van het schoonhouden van het financiële stelsel. Hierdoor ontstaat voor
de banken een spanningsveld. Enerzijds wordt van hen verwacht dat zij dubieuze
cliënten weren, anderzijds zijn de justitiële instellingen erbij ,gebaat dat banken
- onder strafrechtelijke vrijwaring uiteraard - bepaalde transacties laten passeren
om een geldstroom beter in kaart te krijgen. In zekere zin is hier sprake van 'gecontroleerde doorlevering van geld'. De opsporingsonderzoeken Copa en Ramolavormen hier treffende voorbeelden van en hebben bij de banken een enigszins bittere
nasmaak achtergelaten. Afgezien van het feit dat banken worden opgezadeld met
een ethisch probleem, in de zin dat zij bij gebruik van een dergelijke strategie knarsetandend moeten toezien dat grote geldbedragen worden weggesluisd, kunnen zij
deze handelwijze vaak moeilijk verkopen aan het baliepersoneel. In dit verband is
opgemerkt dat in het meldingssysteem de menselijke factor onvoldoende aandacht
krijgt: baliemedewerkers worden geconfronteerd met transacties die zij eigenlijk niet
willen uitvoeren, maar zij dienen zich tegelijkertijd normaal te blijven gedragen
tegen de subjecten die hierbij zijn betrokken. Zij worden als gevolg hiervan blootgesteld aan aanzienlijke spanningen en (mogelijkerwijs) aan corrumperende invloeden. De banken zijn van mening dat de `gecontroleerde doorlevering van geld' nader
dient te worden geregeld, zeker na de bevindingen van de Commissie-Van Traa. Men
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wacht met smart op de inwerkingtreding van een convenant, waarin een en ander
nader is geregeld. Een dergelijke overeenkomst is reeds in conceptvorm gereed,
maar is met het oog op de kamerdebatten' inzake de bevindingen van Van Traa c.s.
door het ministerie 'in de wacht gezet'.
Ten aanzien van het thema van de `gecontroleerde doorlevering van geld' geldt verder dat de banken zich zorgen maken om hun publieke imago. Van verschillende
kanten is benadrukt dat banken in geval van een dergelijke operatie weliswaar in
Nederland formeel vrijwaring genieten, maar dat zij ernstige commerciële risico's
lopen wanneer publiekelijk bekend wordt dat zij medewerking hebben verleend aan
het doorsluizen van criminele vermogens. Diverse respondenten hebben in dit verband melding gemaakt van hun angst voor eventuele nadelige gevolgen voor de
handelspositie van de banken in het buitenland: vooral de relatie met de VS is in dit
kader als precair aangeduid.
Ten aanzien van de civielrechtelijke vrijwaring bestaat er bij de banken twijfel over
de vraag of in het MOT-systeem de bronafscherming wel voldoende is gegarandeerd.
In dit verband wordt gerefereerd aan de VS: gezien het gemak waarmee Amerikanen
naar de rechter stappen, is volgens sommige banken enige terughoudendheid gepast
bij het melden van transacties waarbij Amerikaanse cliënten betrokken zijn.
Een ander punt dat in het verlengde ligt van de zorg om de bronafscherming betreft
de theoretische mogelijkheid dat baliepersoneel als getuige wordt opgeroepen in
een strafzaak. Volgens de banken zou dit de doodsteek zijn voor de Wet MOT: de motivatie van het baliepersoneel om te melden zou zienderogen teruglopen. Overigens is
de kans hierop betrekkelijk klein: alle grote banken en het GWK kennen een intern
meldpunt dat in geval van precaire transacties - het zal hier vermoedelijk vrijwel
altijd gaan om de indicator 211 (veronderstelling witwasactiviteiten) - het baliepersoneel kan afschermen door te benadrukken dat de uiteindelijke beslissing tot doormelding op centraal niveau genomen is.
De meldplicht
De respondenten zijn zonder uitzondering van mening dat de banken ook zonder
een meldplicht in staat en bereid zouden zijn verdachte transacties aan de overheid
te melden. De wet heeft er volgens hen wel toe bijgedragen dat de inspanningen die
door de veiligheidsafdelingen van de banken op dit terrein aan de dag worden gelegd, met betrekking tot de Raad van Bestuur en het personeel in de bankfilialen van
een steviger fundament zijn voorzien: een wettelijke plicht zorgt voor legitimering
en neemt elke schijn van hobbyisme weg.
Ondanks dit voordeel getuigt de houding van de betrokkenen jegens de meldplicht
van enige ambivalentie. Volgens een aantal respondenten is het Nederlandse meldsysteem een gevolg van een gebrek aan vertrouwen in de financiële instellingen.
Sommigen spreken dan ook hun nadrukkelijke voorkeur uit voor het Engelse meldsysteem van 'carrots and sticks': in dit systeem, waarin moet worden gemeld aan de
hand van guidance notes en niet aan de hand van bij ministeriële regeling vastgestelde indicatoren, is meer ruimte gereserveerd voor de persoonlijke verantwoordelijk-
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heid en ethiek van de financiële instellingen. Bedoelde respondenten nemen afstand
van de gedachte dat het Nederlandse meldsysteem kan worden opgevat als een vorm
van publiek-private samenwerking. Voor het laatste is vereist dat de overheid voldoende vertrouwen in de financiële instellingen heeft en daaraan zou het, zoals
gezegd, ontbreken.24
Het feit dat de strekking van de bovenstaande kritiek door de meeste bankvertegenwoordigers wordt gedeeld, betekent nog niet dat alle respondenten het Nederlandse
systeem direct afwijzen. Het is zelfs opvallend dat, twee jaar na inwerkingtreding van
de Wet MOT, de meeste respondenten aangeven over hun aanvankelijke reserves ten
aanzien van het Nederlandse meldsysteem te zijn heengestapt. Naast het feit dat de
privacy van de cliënt in het MOT-tijdperk beter is gewaarborgd dan in de periode
daarvoor, moet worden gewezen op het positieve neveneffect dat sedert inwerkingtreding van de Wet MOT de banken ook meer zicht hebben gekregen op (interne)
fraudes. De investeringen die zijn gepleegd om te kunnen voldoen aan de meldingsplicht, zijn door een aantal banken dan ook al gedeeltelijk terugverdiend - al werd
dit laatste tijdens de interviews, om begrijpelijke redenen, niet al te zeer benadrukt.
De bufferfunctie van het meldpunt
Ten aanzien van de bufferfunctie bestaat geen eenduidigheid. De respondenten die
hun voorkeur hebben uitgesproken voor het Engelse systeem, achten een buffer
tussen politie/justitie enerzijds en de financiële instellingen anderzijds niet nodig,
mits de civielrechtelijke vrijwaring goed geregeld is. Op basis van vertrouwen kan
volgens hen best direct aan de politie gemeld worden. Anderen hechten beduidend
meer waarde aan het administratieve karakter van het meldpunt. Zeker nu ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld en het merendeel daarvan niet tot verdacht wordt geconverteerd, achten zij het van belang dat de transacties waarmee
niets aan de hand is, buiten bereik van de politie blijven. Ook ten aanzien van de
artikel-l0-bevragingen (zie paragraaf 1.4) wordt belang gehecht aan de buffer: je
voorkomt dat de politie direct bij je op de stoep staat, hoe graag de laatste instantie
dat ook zou willen.
2.2.2

Het Meldpunt ongebruikelijke transacties

Vrijwel alle bij de verwerking van transactie-informatie betrokken respondenten zijn
de mening toegedaan, dat op zijn minst het eerste bestaansjaar van het meldpunt
moet worden beschouwd als een aanloopjaar, waarin het accent meer heeft gelegen
op het ontwikkelen van een werkwijze en het op poten zetten van de organisatie, dan
op de uitvoering van de taken zoals die in de wet worden aangegeven. Dit is volgens
hen een gevolg van het feit dat de wetgeving dermate snel tot stand kwam, dat de
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Overigens is het vrijwillige meldsysteem mede op verzoek vande banken vervangen door een verplicht
systeem teneinde oneerlijke concurrentie te voorkomen.
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uitvoerende instanties daarop onvoldoende konden inspelen. De prestaties van het
MOT zouden naar hun mening vooral moeten worden afgemeten aan de resultaten
die vanaf het tweede jaar zijn geboekt. De beleidsdriehoek lovj, hoofd MOT en hoofd
Finpol houdt zich vooralsnog voornamelijk bezig met problemen die te maken hebben met de stroomlijning van het primaire proces.
In het eerste jaar is veel tijd besteed aan opleiding en kennisontwikkeling bij de MOTmedewerkers. Zo liepen zij na indiensttreding stage bij financiële instellingen. Ook
werden NIBE-cursussen, alsmede cursussen over witwassen en automatisering gevolgd. In het eerste jaar werden diverse (inter)nationale bijeenkomsten bijgewoond
die witwassen tot onderwerp hadden. Volgens een van de medewerkers wordt er
momenteel samen met de rechercheschool en de 'Egmont-groep'25 bekeken in
hoeverre het mogelijk is een internationale specifieke training te ontwikkelen. Naar
verwachting zal de Europese Unie dit project financieren.
In de late herfst van 1995 zag de bezetting van het MOT er als volgt uit:26
- hoofd MOT;
- medewerker management-ondersteuning;
- administratief medewerker;
- hoofd verwerking transacties;
- een strategisch analist en een operationeel analist;
- drie financieel onderzoekers, waarvan twee gedetacheerde politiemensen;
- data-entry-medewerker;
- beleidsmedewerker;
- financieel specialist.
2.2.3

Ontvangst en registratie van, de meldingen

Het merendeel van de meldingen inzake ongebruikelijke transacties komt bij het
MOT binnen op papier (83% in 1995 volgens opgave van het MOT), in de vorm van
een meldformulier.27 Grote melders (banken) leveren hun meldingen inzake ongebruikelijke transacties veelal aan op floppy (17% in 1995). Meldingen worden handmatig ingevoerd of van floppy ingelezen in het MOT-register. De respondenten erkennen dat dit geen ideale situatie is. Bij handmatig invoeren bestaat steeds het risico
op fouten. Bovendien is dit een tijdrovende aangelegenheid; er kunnen op deze
manier ongeveer 15 meldingen per uur per medewerker worden geregistreerd (zie
ook Koppe, 1995).

25

De Egmont-groep is een internationale contactgroep van meldpunten. Zie verder de sectie'buitenlandse
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contacten'. De groep is vernoemd naar het Brusselse paleis waar de eerste vergadering plaatsvond.
Door de NVB, het OM en de CRI wordt in een samenwerkingsverband een inventariserend onderzoek
uitgevoerd inzake de kantitatieve en kwalitatieve behoefte aan expertise bij het MOT. Naar verwachting
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zal dit onderzoek voor de zomervan 1996 gereed zijn.
Het oorspronkelijke, speciaal ontworpen meldformulier (het zogenaamde E-formulier) bleek overigens In
de praktijk onbruikbaar.
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Op het meldformulier, dat als basis voor de melding fungeert, wordt gevraagd naar
een aantal gegevens omtrent de transactie. Een deel van de informatie is verplicht
(de zogenaamde `verplichte velden'), dat wil zeggen dat de melder die in ieder geval
moet verstrekken. Voorbeelden daarvan zijn het nummer van de indicator(en) naar
aanleiding waarvan de melding het label ongebruikelijk kreeg, de naam van de melder, de transactiesoortcode, de datum en plaats van de transactie, het bedrag en de
naam van het subject dat de transactie verrichtte. Niet verplicht zijn bijvoorbeeld
het adres van het subject, bij overboeking tussen rekeningen de `van' en `naar' rekeningnummers, en een beschrijving van de situatie waarin de transactie plaatsvond.
Dergelijke gegevens staan de financiële instellingen vaak niet ter beschikking, bijvoorbeeld wanneer het gaat om overboekingen tussen giro en bank. Sommige MOTmedewerkers hebben het idee dat het onderscheid tussen verplicht en niet-verplicht
een eigen leven is gaan leiden. Er zou naar hun oordeel te vaak gehandeld worden
volgens het motto: `het is niet verplicht, dus meld ik het niet.' Als een transactie
wordt doorgemeld omdat die verdacht blijkt, dan kan het feit dat de beschikbare
gegevens zo summier zijn bij justitie uiteindelijk leiden tot problemen.
Na ontvangst van de meldingen door het MOT worden deze opgenomen in het MOTgegevensbestand. Tijdens het registratieproces wordt iedere melding beoordeeld op
juistheid en volledigheid. Indien de melding aan de criteria voldoet, dan kan hij door
de afdeling data-entry worden ingevoerd in het MOT-register.
Meldingen worden volgens de MOT-medewerkers pas definitief geregistreerd als zij
aan de minimale kwaliteitseisen voldoen. Volgens deze bronnen komt onvolledigheid vooral voor bij meldingen die worden gedaan naar aanleiding van indicator 211
(aanleiding tot de veronderstelling van witwassen). Het manco is dat in die gevallen
de situatiebeschrijving dikwijls te summier is. Er wordt bijvoorbeeld niet duidelijk
vermeld waarom een bepaalde indicator is gebruikt of waarom de transactie afwijkt
van het normale transactiepatroon van de betrokkene. In dergelijke situaties maakt
het MOT gebruik van de artikel-l0-bevraging (zie paragraaf 1.4) om de transactieinformatie volledig of foutloos te maken en te kunnen beoordelen of de transactie
verdacht is.28 De artikel-l0-bevraging kan zowel transactiegericht als persoonsgericht van karakter zijn. Een dergelijk verzoek om aanvullende gegevens is alleen
mogelijk zolang de transactie nog ongebruikelijk is, met andere woorden, zolang hij
nog binnen het MOT verkeert. De mogelijkheid tot het inwinnen van informatie bij
de melders zoals aangegeven in artikel 10 geldt namelijk niet voor het volgende
station in de lijn (lovj/Finpol). Volgens de ondervraagden neemt een artikel-l0-vraag
nogal wat tijd in beslag. Banken moeten dikwijls terug naar het betreffende filiaal
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Het MOT maakt, wat betreft vragen aan melders, het onderscheid tussen 'faxbak-' en 'artikel-10- vragen'.
Faxbakvragen zijn vragen met betrekking tot administratieve onduidelijkheden, zoals onvolledigheid van
de melding. Vragen van dit type zijn alleen van belang bij de invoer van transacties en richten zich niet
op het niet dan wel foutief invullen van verplichte dan wel niet-verplichte onderdelen van de melding.
Artikel-l0-vragen betreffen inhoudelijke onduidelijkheden in de melding. Deze komen op tijdens het
beoordelingsproces.
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om de gevraagde informatie terug te vinden.29 Dit kost relatief veel tijd; doormelding
vindt pas plaats wanneer de informatie compleet is.
Het MOT geeft op grond van een inventarisatie aan dat de voornaamste redenen om
artikel-l0-vragen te stellen zijn (Klëckner, 1996):
Onduidelijke situatiebeschrijvingen, vooral bij subjectieve indicatoren. Dikwijls
1
wordt gevraagd:
- waarom een bepaalde indicator is gebruikt;
- waarom een transactie atypisch is voor de klant in kwestie;
- om nadere invulling van de situatiebeschrijving.
2 Behoefte aan extra informatie, ontstaan in beoordelingsproces;
3 Nadere inlichtingen gewenst van andere instellingen dan de melder; deze andere
financiële instellingen waren op een of andere wijze bij de transactie betrokken.
Het MOT concludeert op grond van zijn eigen bevindingen; dat de mogelijkheid tot
het stellen van vragen op basis van artikel 10 een zeer belangrijk en effectief instrument is bij de conversietaak. Ongeveer drie kwart van de transacties naar aanleiding
waarvan artikel-10-vragen zijn gesteld, werd doorgemeld aan Finpol als 'apert' verdacht. Zonder het stellen van de vragen zou volgens het MOT deze conversie achterwege zijn gebleven. Het hoge succespercentage zou evenwel deels een artefact kunnen zijn. Aannemelijk is dat voor ongebruikelijke transacties die men dubieus acht,
de kans op een artikel-l0-bevraging groter is dan voor ongebruikelijke transacties
waarbij men minder vraagtekens zet.
Uit diverse gesprekken is gebleken dat de meeste meldingen volledig zijn. Dat neemt
niet weg dat, volgens de ondervraagden, nogal wat tijd verloren gaat met het ondernemen van actie op foute of onvolledige meldingen. Circa 10% van de tijd van de
financieel onderzoekers wordt besteed aan foutrapporten die naar melders gaan
(QUO-Communications, 1995). Er lijkt evenwel langzaam wat verbetering in deze
situatie te komen. In oktober 1995 waren er volgens de meeste ondervraagden sinds
enige maanden geen achterstanden meer in de verwerking van transacties, iets wat
in het eerste jaar en het begin van het tweede jaar regelmatig voorkwam. Ook de
vertegenwoordigers van de banken zeggen de indruk te hebben dat het aantal artikel10-vragen afneemt. Deze bevindingen wijzen erop dat zowel de melders als het meldpunt zich het meldsysteem steeds meer eigen maken. Achterstanden bij de invoer
worden door het MOT niet als een echt knelpunt beschouwd. Zo nodig kunnen uitzendkrachten worden ingehuurd voor de invoer. Het probleem ligt veeleer bij de verwerking door de financieel onderzoekers. Zij kunnen met zijn drieën onmogelijk alle
binnenkomende transacties onder de loep nemen.

29

Dit is vooral afhankelijk vande grootte vande bank. Grote banken verzamelen de transacties vanalle
filialen over het algemeen eerst op een centraal punt vanwaar de ongebruikelijke transacties worden
gemeld, zo blijkt uit interviews.
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Het conversieproces

Zodra een ongebruikelijke transactie bij het meldpunt is binnengekomen, krijgt de
melder van het MOT een bevestiging van ontvangst van die melding. Deze bevestiging dient tevens als vrijwaringsbewijs voor de melder. Vervolgens begint de beoordelingsfase: de fase waarin wordt bepaald welke ongebruikelijke transacties ook
verdacht zijn.30 In grote lijnen bestaan er vier manieren waarop een melding tot verdachte transactie kan worden geconverteerd: vergelijking met het CID-register, eigen
analyse van het MOT, de zogenaamde `rematch'-procedure, en transactiepatroonanalyse op het MOT-register.
Vergelijking met het CIDSI-register
In de eerste plaats is een transactie verdacht indien één der personen betrokken bij
de transactie reeds als subject of `grijze-velder' blijkt voor te komen in het register
van de NCID. Dit register, veelal aangeduid als de `CID Subjecten Index' (CIDSI), bevat informatie inzake personen die betrokken zijn bij misdrijven (de CID-subjecten)
en van personen waarvan de opsporingsinstanties vermoeden dat zij op enigerlei
wijze bij misdrijven betrokken zouden kunnen zijn (de `grijze-velders' of GV'ers).31
Verder zijn rechtspersonen in het register opgenomen. Aan het CIDSI-bestand kunnen zowel door de NCID,32 als door de Regionale Criminele Inlichtingen Diensten
(RCID's) en door de BOD's verdachte personen en GV'ers worden toegevoegd.
Het MOT laat iedere nacht de subjecten die betrokken waren bij de die dag binnengekomen meldingen, geautomatiseerd vergelijken met de personen die in de CIDSI
staan. Dit proces van vergelijking wordt `matching' genoemd. Komt een betrokkene
in de CIDSI voor, dan spreekt men van een `hit' De vergelijking tussen de personen in
beide bestanden geschiedt aan de hand vaneen naamsleutel.33 De volgende ochtend
is duidelijk hoeveel `hits' dit heeft opgeleverd, dat wil zeggen hoeveel subjecten die
betrokken waren bij ongebruikelijke transacties, ook bekend staan in de CIDSI.
Een knelpunt is, dat de matching met het CID-register alleen op natuurlijke personen plaatsvindt. Een vergelijking op rechtspersonen behoort vooralsnog niet tot de
mogelijkheden. Het blijkt dat de constructie van een naamsleutel bijzonder moeilijk
is. De kern van het probleem lijkt te zijn dat een naamsleutel informatie zou bevatten, die formeel niet ter beschikking mag staan van het MOT, bijvoorbeeld de volledige naam van de rechtspersoon die in het CID-register is opgenomen. Overigens

30

Uit paragraaf 6.3 van de MvT (1992-1993) blijkt dat de beoordelingsfase de volgende activiteiten behelst:
het verzamelen van extra informatie uit diverse gegevensbronnen en vervolgens het analyseren en leggen
van verbanden tussen de gegevens, waardoor die een meerwaarde ten opzichte van de oorspronkelijk
door de financiële instellingen aangeleverde gegevens krijgen. Zo is het mogelijk gegevens op het spoor te

31

komen die van belang zijn voor de voorkoming en opsporing van misdrijven.
Grijze-velders blijven in principe zes maanden in de CIDSI staan.

32
33

Meer specifiek de afdeling Cotirdinatie Criminele Inlichtingen (ACCI).
De naamsleutel is opgebouwd uit de eerste vier letters van de achternaam, de voorletters en het geboortejaar van het bij de ongebruikelijke transactie betrokken subject.
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blijkt uit een interview dat Finpol dagelijks van het MOT een lijstje met rechtspersonen krijgt, met het verzoek om te bekijken of deze in de rechtspersonen-CIDSI voorkomen. Dit bestand bevat voornamelijk Nederlandse bedrijven. Deze handelwijze
verdient beleidsmatig geen schoonheidsprijs.
Volgens het MOT wordt twee derde van de tijd besteed aan het genereren en beoordelen van CIDSI-hits. De belangrijkste verklaring daarvoor is volgens de respondenten,
dat het matchen op de naamsleutelcode nogal wat foutmeldingen oplevert. Deze
schijnbare hits worden bij doormelding aan Finpol geweigerd, omdat het subject in
de transactie iemand anders is dan het CIDSI-subject waarop de hit tot stand kwam.
Geweigerde transacties moeten opnieuw worden bekeken en aangevuld dan wel
opgeslagen als ongebruikelijke transactie. Een en ander is bijzonder arbeidsintensief. Extra energie wordt gestoken in de pogingen dergelijke transacties doorgemeld
te krijgen naar Finpol. Dit gaat ten koste van de analyse van transacties die geen
CIDSI -hit opleveren. Volgens deskundigen bij het MOT en de NCID zou het technisch
wel mogelijk moeten zijn om het CIDSI-bestand via een andere sleutel te raadplegen;
de benodigde aanpassingen zouden dit evenwel een bijzonder dure aangelegenheid
maken. Overigens wordt sinds kort per dag vooraf nagegaan of de CIDSI-hits terecht
zijn gegenereerd, alvorens daadwerkelijk wordt doorgemeld. Het arbeidsintensieve
karakter van het proces ondergaat daarmee echter nauwelijks verandering.
Nadere analyse
Als een transactie geen CIDSI-hit genereert, betekent dat nog niet dat deze niet verdacht is. Ongebruikelijke transacties die niet naar aanleiding van een hit als verdachte transactie geëtiketteerd zijn, worden, inzoverre de beschikbare capaciteit
dat toelaat, door het MOT nader onderzocht om te zien of zij niet toch verdacht zijn.
Transacties die op deze wijze het label verdacht krijgen, worden ook wel aangeduid
als `apert' verdachte transacties. In essentie bestaat een transactie uit twee onderdelen, te weten de persoon die de transactie verricht, en de transactiehandeling zelf.
Zowel op grond van de persoon, als op grond van de aard van de handeling kan een
transactie op grond van analyse door het MOT alsnog als verdacht worden aangemerkt. Als de personen die bij de gemelde transactie waren betrokken, niet in het
CID-register blijken voor te komen, dan vergelijkt het MOT de subjectgegevens verder
met andere gegevensbestanden om te beoordelen of alsnog tot doormelding moet
worden overgegaan op grond van het vermoeden van een strafbaar feit. Transacties
kunnen als handeling verdacht zijn omdat zij buiten normale transactiepatronen
vallen, bijvoorbeeld het snel overmaken van grote bedragen tussen diverse rekeningen in binnen- en buitenland zonder duidelijk doel.
Als voornaamste criteria om over te gaan tot nadere bestudering van de niet-hits
worden de gebruikte indicator en de volledigheid van de ongebruikelijke transactie
genoemd. Eigenlijk is het selectiecriterium de persoonlijke beoordeling door de
financieel onderzoeker, of zoals MOT-medewerkers het uitdrukken, het Fingerspitzengefuhl. Bij vermoeden van een verdachte transactie wordt veelal de artikel-l0bevraging ingezet, bijvoorbeeld om het rekeningverloop na te gaan. Informatie kan
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worden ingewonnen bij buitenlandse meldpunten. Verder kunnen andere gegevensbestanden worden geraadpleegd, waaronder het Herkenningdienst Systeem (HKS,
bevraagbaar via de centrale verwijzingsindex), Interpol-bestanden, bestanden van
de Kamers van Koophandel, Vennoot (een bestand inzake rechtspersonen van de
directie bestuurszaken van het ministerie van Justitie) en het Verificatie Informatie
Systeem (VIS).34 Ook perspublikaties worden gebruikt. Hoewel het in de bedoeling
ligt om genoemde registers on-line te kunnen raadplegen, behoorde dat in het najaar van 1995 nog niet tot de mogelijkheden.
Rematch
De derde wijze waarop ongebruikelijke transacties tot verdacht kunnen worden
geconverteerd, betreft de 'rematch'. In een rematch wordt het gehele MOT-bestand
nog eens met de CIDSI vergeleken. Het is de bedoeling dat deze procedure eenmaal
per maand plaatsvindt. Door automatiseringsproblemen en achterstanden zijn tot
eind 1995 echter slechts drie rematches gerealiseerd. Deze leverden volgens de gegevens van het MOT ruim 400 verdachte transacties naar aanleiding van hits (zie
hoofdstuk 4).
Het automatiseringssysteem waarover het MOT beschikt, is volgens de MOT-medewerkers niet berekend op de taak die moet worden uitgevoerd. Het ziet er overigens
naar uit dat in de loop van 1996 een nieuw automatiseringssysteem zal worden gebouwd (zie ook Koppe, 1995).
Het feit dat de frequentie waarmee de rematches plaatsvinden, zo laag is, heeft een
belangrijke negatieve consequentie. GV'ers mogen slechts een half jaar worden bewaard in de CIDSI. Komt er onvoldoende informatie om de GV'er om te zetten in een
CID-subject, dan wordt de GV'er na die zes maanden uit het register verwijderd. De
consequentie van een lange periode tussen rematches is al met al dat een aantal
GV'ers buiten beschouwing blijft.
Analyse MOT-register
De vierde en laatste manier waarop verdachte transacties tot stand kunnen komen,
is gebaseerd op het controleren van het MOT-register op transactiepatronen. Anders
gezegd, er wordt gekeken of groepen ongebruikelijke transacties tezamen een verdacht plaatje opleveren. Deze methodiek is in de eerste twee jaar nog niet gebruikt.
2.2.5

Percepties van banken inzake de werkwijze van het MOT

De meeste bankvertegenwoordigers bespeuren een toename in kennis en deskundigheid bij de medewerkers van het MOT. Het probleem ligt in hun optiek vooral bij de
schakels achter het MOT, i.c. Finpol en de regiokorpsen: de financiële deskundigheid

34

Het HKS omvat gegevens over alle personen tegen wie een proces-verbaal is opgemaakt wegens misdrijf,
en alle zaken die zijn doorgestuurd naar het OM. Het KvK-systeem bevat diverse bedrijfsgegevens. Het VIS
bevat gegevens over gestolen en vermiste identiteitsdocumenten.
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binnen de politie zou momenteel ernstig te wensen overlaten. Politie en justitie
hebben echter niet alle krediet bij de banken verspeeld: de banken hebben er vertrouwen in dat de Wet MOT op de langere termijn tot goede opsporingsresultaten kan
leiden. Zonder vertrouwen in een goede afloop zouden ze ook geen handreiking hebben gedaan in de richting van justitie en politie door te investeren in het op peil
brengen van de kwaliteit van die organisaties. In dit verband moet in het bijzonder
gedacht worden aan de mogelijkheid die geboden is aan opsporingsambtenaren om
stage te lopen bij bankinstellingen, en de NIBE-cursussen die zijn gegeven aan politiemensen en officieren van justitie. Binnen de bankinstellingen viert dus zeker niet
alleen pessimisme hoogtij; mensen die deze houding wel tentoonspreiden, laten
zich volgens enkele respondenten te veel leiden door korte-termijnbespiegelingen.
De eerste anderhalf jaar moet ook volgens verschillende bankvertegenwoordigers
worden opgevat als een gewenningsperiode voor zowel de banken als voor het MOT.
Er moesten opleidingen worden verzorgd, het personeel geïnstrueerd en gemotiveerd, de organisatie ingericht op de meldplicht enzovoort. Aan weerszijden is volgens de meeste respondenten progressie te bespeuren. Wel wordt door een aantal
betrokkenen betreurd dat - in hun ogen - het budget, en daarmee de capaciteit van
het MOT, tekortschiet. Hierdoor zou het MOT niet in staat zijn om al haar taken naar
behoren te vervullen. Een aantal respondenten heeft in het bijzonder kanttekeningen geplaatst bij het geringe aantal financieel onderzoekers (drie) dat bij het MOT
werkzaam is. Zij merkten op dat de interne meldpunten binnen de banken veelal
met meer deskundigen zijn uitgerust.
De respondenten zijn zonder uitzondering van mening dat het MOT bij gebrek aan
voldoende financiële deskundigheid en bankkennis het inzicht mist om hetzelfde te
doen als de banken. De banken zijn naar hun oordeel beter geëquipeerd en in staat
om aan de hand van (onder andere) het rekeningverloop transactiepatronen in kaart
te brengen. De banken hebben echter natuurlijk alleen inzicht in hetgeen er binnen
de eigen instelling gebeurt. Het MOT heeft idealiter de beschikking over een `helicopterview' en zou op termijn in staat moeten zijn om transactiepatronen binnen de
bankwereld als geheel te ontwaren. Voorlopig lijkt de belangrijkste activiteit van het
meldpunt - in de ogen van de respondenten althans - gelegen te zijn in het matchen
van het subject dat bij de transactie betrokken was met het CIDSI -bestand. Juist ten
aanzien van dit punt is door de respondenten de nodige kritiek geventileerd. Volgens
hen is het oneigenlijk transacties te matchen tegen personen en zegt het aantal verdachte doormeldingen vooralsnog meer over de subjecten in het CIDSI dan over de
transactie zelf. Ook schuilt er in deze werkwijze volgens sommigen iets stigmatiserende: een transactie van een persoon met een strafblad die beantwoordt aan een
verder nietszeggende objectieve indicator, zal als verdacht worden aangemerkt, terwijl de `slimme' crimineel die zijn (onbeschreven) kennissen voor de kar spant om
een transactie te verrichten, de dans ontspringt.
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Communicatie tussen de financiële instellingen en instellingen in de
verwerkingsketen
Alle banken benadrukken dat de relatie met het MOT uitstekend is. Het enige waar
het aan schort - en dit wordt beschouwd als een wezenlijk knelpunt - is de terugkoppeling van informatie vanuit de MOT-keten. Behalve een bevestiging van ontvangst en een doormeldingsbericht indien de transactie als verdacht is aangemerkt
(het afloopbericht), horen de banken niets meer van de transactieverwerkende instanties. De informatiestroom wordt wat dat betreft gekenmerkt door eenrichtingsverkeer. Gevraagd naar de vorm van feedback waaraan men het meeste behoefte
heeft, zijn de volgende vormen onderscheiden.
1
Statistische informatie: hierop zit men zeker niet als eerste te wachten, sommige respondenten zelfs in het geheel niet. Zie wat dit betreft de reserves die
tentoon zijn gespreid ten aanzien van de door het MOT gepresenteerde kengetallen (paragraaf 2.3.4).
2 Trends en branchebeschrijvingen: deze informatie acht men van wezenlijk belang, maar tot dusverre heeft men nog niets op dit terrein mogen ontvangen.
3 Eén-op-éénbeschrijvingen ofwel inzicht verschaffen in hetgeen er met een als
verdachte bestempelde transactie gebeurd is: hierover bestaat enige ambivalentie. Het probleem waar de banken mee zitten, komt erop neer dat zij na kennisgeving van een doormelding aan Finpol voor het dilemma komen te staan
wat zij met de betreffende cliënt moeten doen. Ga je als bank door met de cliënt
en dus met de wetenschap dat het mogelijk fout zou kunnen zitten, dan kun
je je schuldig maken aan heling. Tegelijkertijd is maar al te zeer bekend - de
bevindingen van de Commissie-Van Traa bevestigen dat eens te meer - dat
CID-informatie gekleurd is van zwart tot grijs. Er hoeft dus helemaal niets met
de klant mis te zijn.
Informatie over de voortgang van een onderzoek (of men nog met de zaak
bezig is; of de betrokkene aangehouden is) wordt zeer zeker op prijs gesteld.
Aan verdergaande operationele informatie over de verdachte - voor zover de
politie die al zou kunnen verschaffen - bestaat evenwel nauwelijks behoefte.
Het gevoel bestaat dat dit de banken alleen maar in een lastig parket kan
brengen.
4 Casuïstiek ofwel de beschrijving van een aantal `succesvolle' zaken: hierop
wordt met smart gewacht en wel om twee redenen. Allereerst kunnen casusbeschrijvingen de motivatie van het baliepersoneel en de filiaalhouders versterken. Bovendien kan volgens sommige respondenten van `succesverhalen'
in de repressieve sfeer een belangrijke preventieve werking uitgaan.35

35

In juni 1996 zal een aantal gevalsbeschrijvingen worden gepubliceerd (zie ook hoofdstuk 4).
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Doorlooptijd

De tijd die gemoeid is met de verwerking van de transacties door het MOT, wordt
aangeduid met de term doorlooptijd (zie ook paragraaf 4.2.1). Hierin zijn ruwweg
drie fases te onderscheiden:
1 van transactiemoment tot ontvangst van de melding bij het MOT (fase 1);
2 van ontvangst van de melding bij het MOT tot acceptatie en registratie van de
melding bij het MOT (fase 2);
3 van registratiemoment tot het moment dat het MOT een transactie als verdacht
doormeldt aan Finpol (fase 3).
De lengte van de totale doorlooptijd (fases 1 tot en met 3) wordt beïnvloed door
diverse factoren, zowel aan de kant van de meldplichtigen, als aan de kant van het
MOT.

1

2
3

4

5

36

Meldingsplichtige instellingen kunnen bepaalde transacties, waarvan in eerste
instantie onduidelijk is of die ongebruikelijk zijn, pas op een later tijdstip melden, bijvoorbeeld indien dezelfde persoon in de loop der tijd verscheidene van
dergelijke transacties verricht.36 Op een gegeven moment krijgt de melder het
idee dat er sprake zou kunnen zijn van witwasactiviteiten (indicator 211) en
meldt de hele serie transacties in één keer aan het meldpunt. De eerste transacties in de rij zullen dan verhoudingsgewijs lang daarvoor hebben plaatsgevonden (invloed op fase 1).
De boven besproken artikel-l0-vragen kunnen leiden tot een verlenging van de
doorlooptijd (invloed op fase 2).
Vragen van opsporingsinstanties aan het MOT in het kader van onderzoek dat zij
uitvoeren, kunnen leiden tot doormelding van gegevens inzake transacties die
veel eerder plaatshadden (invloed op fase 3).
Wanneer een financiële instelling ter ore komt dat een bepaalde cliënt onderwerp
van onderzoek is, dan kan het voorkomen dat deze instelling eerdere transacties
verricht door deze persoon opspoort en als ongebruikelijke transacties meldt
aan het MOT (invloed op fase 1).
Ten slotte kunnen zowel de rematch als de analyse op transactiepatronen binnen
het MOT-register nog een negatieve invloed hebben op het beeld van de doorstroomsnelheid van transacties door het MOT. Dit hangt samen met het oogmerk van de methodiek. Het doel van de rematch is, na te gaan of nieuw in de
CIDSI aangemelde subjecten een hit opleveren met enige ooit gemelde ongebrui-

Artikel 9 lid 1 van de Wet MOT geeft aan dat financiële instellingen 'onverwijld' moeten melden. Dit houdt
in dat een transactie pas behoeft te worden gemeld - maar op dat moment dan ook onverwijld - op het
moment dat de ongebruikelijke aard van de transactie aan de financiële instelling kenbaar is geworden
(MvT, paragraaf 4.6). De snelheid waarmee men reageert, is daarmee onder andere afhankelijk van de
indicatoren. Het feit dat meldingsplichtigen een transactie pas na enige tijd melden, kan kortom op volstrekt legitieme gronden gebeuren.
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kelijke transactie. Het is dus goed denkbaar, dat een rematch-hit een transactie
betreft die bijvoorbeeld een jaar eerder werd gemeld. Evenzo geldt dat, als men
profielen van verdachte transacties aantreft bij analyse van het MOT-register, in
deze patronen natuurlijk ook transacties kunnen zijn betrokken die lang geleden werden verricht (invloed op fase 3).
Extreem korte doorlooptijden komen eveneens voor. Deze hebben betrekking op
zogenaamde urgente meldingen, waarbij directe actie is geboden. Financiële instellingen kunnen het MOT bellen of faxen indien het gaat om een ongebruikelijke transactie die zij snel willen melden. Het MOT verzoekt de instelling voldoende onderliggende informatie te verschaffen op grond waarvan de transactie als verdacht kan
worden gekenmerkt. De melding wordt vervolgens direct doorgegeven aan de lovj /
Finpol en vandaar via de ARI aan de betreffende regio. Deze procedure wordt gevolgd
in geval van een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) of strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO).37

2.2.7

De indicatoren: gebruiken interpretatie

Percepties van banken
Door uit te gaan van een meldplicht doet zich naar het oordeel van de meeste banken een aantal ongewenste neveneffecten voor. Allereerst is in dit verband gewezen
op het grote aantal meldingen dat plaatsvindt op basis van de objectieve indicatoren
en waarvan vaak al op voorhand duidelijk is dat er niets mee aan de hand is. De
meerwaarde van het systeem zou volgens hen dan ook vooral in de subjectieve indicatoren schuilen. Echter, ook ten aanzien daarvan blijft een aantal respondenten
aanhikken tegen het in hun ogen rigide principe dat moet worden gemeld wanneer
een indicator van toepassing is, maar dat bij het ontbreken daarvan de mogelijkheid
tot melden niet openstaat.38 Overigens zijn wel alle respondenten de mening toegedaan dat met de recente wijziging van de indicatoren belangrijke progressie is
geboekt.
In het verlengde van het voorgaande ligt de opvatting dat het indicatorenstelsel
heeft geleid tot ongewenste automatismen. In een relatief korte periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van het meldpunt, ook wel aangeduid als de I-MOTperiode, werden transacties doorgemeld op basis van vakkennis en een daarmee
samenhangend `klompengevoel' (zie paragraaf 3.1). In het MOT-systeem is daarvoor
beduidend minder plaats en wordt - zeker inzake de objectieve indicatoren - meer
gewerkt op de automatische piloot. In dit kader is ook opgemerkt dat het verplichte

37

Een SFO kan worden Ingesteld bij verdenking van een strafbaar feit waarvoor een geldboete van de vijfde
categorie kan worden opgelegd en waardoor op geld waardeerbaar voordeel van enig belang kan zijn verkregen (art. 126 WvSv.).

38

Deze gedachte Is overigens niet terecht. In principe kan elke transactie waarvan een financiële Instelling
het idee heeft dat die ongebruikelijk is, worden gemeld onder indicator 211 (veronderstelling dat er sprake is van witwassen).
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meldsysteem en het indicatorenstelsel ertoe leiden dat financiële instellingen zich
minder verantwoordelijk voelen voor de onderliggende transactie: wanneer de gegevens zijn doorgemeld, moet de bank juist vooral niet te veel willen weten, want
daarmee loopt hij het risico om voor schuld- of (voorwaardelijke) opzetheling te worden aangeklaagd. Dit standpunt wordt overigens niet door alle betrokkenen gedeeld;
de meeste respondenten zijn van mening dat de banken intern nog wel degelijk aandacht aan de onderliggende transactie blijven besteden. Wel acht men de kans niet
denkbeeldig dat het meldingssysteem met zich meebrengt dat 'angstmeldingen' hun
intrede doen: om elk risico uit de weg te gaan om later van schuld- of opzetheling te
worden beticht, zouden bepaalde financiële instellingen veel meer melden dan strikt
noodzakelijk is. In dit verband is gerefereerd aan een aantal 'fantoomtransacties':
voorgenomen transacties (vaak van enorme omvang) die zo onwaarschijnlijk zijn dat
zij niet serieus genomen moeten worden en zeker niet gemeld aan het MOT. Het feit
dat een aantal instellingen dit toch doet, vervuilt het MOT-bestand aanzienlijk. Het
MOT zou om deze reden dan ook niet langer transactiebedragen als kengetallen moeten hanteren. Het aantal binnengekomen ongebruikelijke transacties, waarmee men
in het verleden nog wel eens wilde schermen, zegt evenmin iets. Het feit dat soms
honderden transacties in verband kunnen worden gebracht met één en dezelfde
persoon, relativeert het belang van een dergelijke graadmeter aanzienlijk.
De respondenten geven aan dat de impact van het MOT-systeem vooral betrekking
heeft op de eerste fase van het witwasproces, het plaatsen van contant geld. Hoewel
wordt onderkend dat dit ook de meest kwetsbare fase voor criminelen is, wordt benadrukt dat met de Wet MOT op de volgende stadia in het witwasproces nauwelijks
zicht te krijgen valt. Het is uitermate problematisch om een detectiesysteem te ontwerpen voor girale transacties. Niet alleen loopt het aantal overboekingen binnen
grote banken per dag in de miljoenen en geschieden de girale transacties in diverse
valutasoorten, ook worden legale en illegale vermogens in de layering-fase vaak
zodanig door elkaar heen verweven, dat de omvang van de illegale stroom achteraf
nauwelijks is vast stellen. Van de indicator die betrekking heeft op girale transacties
wordt in dit verband niet al te veel verwacht. Dergelijke transacties te ontrafelen
vraagt om een andere manier van onderzoek. Je moet volgens de betrokkenen dan
niet kijken naar de meldingen an sich maar naar verdachte personen en trachten na
te gaan welke transacties die plegen bij de verschillende banken.
Percepties van de transactieverwerkende instellingen
Betrokkenen van diverse instanties, die informatie omtrent gemelde transacties verwerken, menen dat het niet verstandig is om conclusies te verbinden aan de mate
van gebruik van de indicatoren die aan de meldplicht ten grondslag liggen. Zij stellen dat, als zowel een objectieve als een subjectieve indicator van toepassing is, de
transactie dikwijls wordt gemeld onder vermelding van de objectieve indicator; de
subjectieve indicator wordt achterwege gelaten. Dit zou gebeuren omdat het melden
aan de hand van een objectieve indicator minder werk oplevert dan op grond van
een subjectieve indicator. Het nadeel van deze handelwijze is dat eventueel bij de
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melder beschikbare extra informatie omtrent de transactie niet bekend wordt bij het
MOT. De melder zou deze gegevens kunnen doorspelen aan het MOT door naast de
objectieve ook een subjectieve indicator aan te geven.
Eén van de grootbanken meldde tijdens een interview dat de toelichting bij indicator
211 achterwege bleef omdat het automatiseringssysteem daartoe geen ruimte bood.
Ook op dit moment wordt de betreffende informatie nog los aangeleverd; het probleem zal binnenkort zijn verholpen.
Ook blijkt het volgens de geïnterviewden in de verwerkingsketen voor te komen dat
transactie-informatie, die reeds beschikbaar is bij de opsporingsinstanties, wordt
`witgewassen': de financiële instelling wordt verzocht de transactie in kwestie alsnog bij het MOT aan te melden, waarmee de gegevens ook officieel beschikbaar
gekomen zijn. In dergelijke gevallen valt te verwachten dat de indicator op basis
waarvan wordt gemeld, opportuun en subjectief is gekozen. De transactie was om
te beginnen immers in het geheel niet gemeld.
2.2.8

Overige activiteiten van het MOT

Onderzoek
De vierde taak van het MOT betreft het doen van onderzoek naar de ontwikkelingen
op het gebied van heling van geld en naar de verbetering van methoden om heling
van geld te voorkomen en op te sporen. Deze opdracht is vooralsnog niet erg uit de
verf gekomen. Uit gesprekken komt naar voren dat vrijwel alle beschikbare capaciteit wordt besteed aan de primaire taak: de beoordeling. Eventueel zouden de
activiteiten die worden verricht in het kader van de deelname aan de Werkgroep
indicatoren, kunnen worden beschouwd als onderzoek aangaande witwassen. Deze
brengen namelijk aanzienlijke tijdsinvesteringen in het uitvoeren van analyses op
het gegevensmateriaal met zich mee.
Voorlichtingen advies
Ook het geven van voorlichting en adviezen aan bedrijfstakken omtrent de invoering
van maatregelen ter voorkoming van het gebruik van die branches voor heling van
geld (de vijfde taak van het MOT) komt, blijkens de interviews, vanwege gebrek aan
capaciteit nog nauwelijks uit de verf. Tot november 1995 zijn op dit terrein twee
produkten gerealiseerd.
- Een voorlichtingsvideo over het MOT getiteld `De drempel'. Elke geregistreerde
melder ontvangt een kopie. De video is zowel in het Nederlands als in het Engels
beschikbaar.
- Een project `wisselkantoren', dat is opgezet in samenwerking met de Erasmus
Universiteit (Rotterdam) en in overleg met DNB en de lovj. In dit project zijn de
interne procedures bij de wisselkantoren doorgelicht: Daarna nam het aantal
meldingen uit die branche drastisch toe.
De zesde taak behelst het geven van voorlichting omtrent de voorkoming en opsporing van heling van geld. Voorafgaande aan het hierboven genoemde project 'wissel-

Het meidsysteem en de rol van het MOT

51

kantoren' is door het MOT voorlichting gegeven aan banken. Na inwerkingtreding
van het meldpunt bleek aanvankelijk 95% van de meldingen afkomstig van vier grote
banken. Daarop is een serie voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor ruim 80 banken die bij het MOT niet waren geregistreerd als melder. Dit leidde, volgens de interviews, tot een 'vrij groot' aantal nieuwe meldingen. Verder zijn ook bijeenkomsten
georganiseerd voor de in Nederland gevestigde buitenlandse banken, wat eveneens
leidde tot nieuwe meldingen. Ongeveer twee derde van de in Nederland gevestigde
banken is melder bij het MOT. Volgens het MOT heeft de rest gezien het pakket diensten dat zij aanbieden, niets te melden, bijvoorbeeld omdat zij geen baliefunctie
hebben.
Buitenlandse contacten
Het onderhouden van contacten met buitenlandse, van overheidswege aangewezen
politiële of niet-politiële instanties met een vergelijkbare opdracht is de zevende
taak van het MOT. Dit kan op twee manieren worden opgevat, te weten contacten in
verband met het uitwisselen van ongebruikelijke dan wel verdachte transacties, alsmede contacten die te maken hebben met internationale afstemming en overleg.
Wat betreft de contacten naar aanleiding van de uitwisseling van transactie-informatie, blijkt uit de interviews het volgende. Wekelijks ontvangt het MOT verzoeken om
informatie vanuit België, met betrekking tot personen die aldaar wissel- en andersoortige transacties verrichtten. Deze verzoeken worden alle gedaan met het oog op
veredeling van informatie aan de kant van de verzoeker. Gevallen van gegevensuitwisseling met andere landen dan België zijn tamelijk zeldzaam. Indien van buitenlandse meldpunten afkomstige informatie betrekking heeft op subjecten over wie
het MOT-register geen informatie bevat, biedt artikel 10 van de Wet MOT de mogelijkheid om (naar aanleiding daarvan) nadere vragen te stellen aan betrokken financiële
instellingen in Nederland (MvT, 1992-1993, paragraaf 6.5; Doensen, 1996).
Het feit dat in verschillende landen verschillende meldsystemen bestaan (administratief, politieel, justitieel) bemoeilijkt volgens diverse geïnterviewden de internationale samenwerking. 39 Hoewel de diverse vormen voor het Nederlandse meldpunt
weinig problemen opleveren, is het volgens deze respondenten voor sommige buitenlandse politiële meldpunten, problematisch informatie uit te wisselen met administratieve meldpunten, zoals het Nederlandse.40 Tevens vormt het verschil in de
strafbaarstelling van witwassen soms een knelpunt (zie MOT, 1995; Smid, 1995).

39

Op grond van een analyse van juridische knelpunten stelt het MOT de vraag of, in het kader van het internationale karakter van witwassen, het begrip 'ongebruikelijke transactie' (Wet MOT, artikel 1) niet ook
zou moeten inhouden'een ongebruikelijke c.q. verdachte transactie gemeld bij een buitenlands meld-

40

punt met een vergelijkbare taak' (Doensen, 1996).
Op grond van een analyse van juridische knelpunten stelt het MOT de vraag of, in het kader van het internationale karakter van witwassen, het begrip 'ongebruikelijke transactie' (artikel 1 Wet MOT) niet ook zou
moeten inhouden 'een ongebruikelijke c.q. verdachte transactie gemeld bij een buitenlands meldpunt
met een vergelijkbare taak' (Doensen, 1996).
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Illustratie internationale informatie-uitwisseling
Vanuit het MOT komt de volgende casus, die enerzijds een idee geeft over analyses die kunnen
worden uitgevoerd in het kader van de conversie van ongebruikelijke transacties, en anderzijds
inzicht verschaft in de mogelijkheden en knelpunten in de internationale samenwerking op het vlak
van witwassen. Het voorbeeld wijkt enigszins af in het opzicht dat de beschreven activiteiten vooral
betrekking hebben op de layering-fase en niet zozeer op de placement-fase.
Het MOT ontvangt de volgende twee ongebruikelijke transacties.
1
Betreft een Belgische vennootschap X met Russische aandeelhouders en een Belgische aandeelhouder A. De vennootschap heeft een kredietverstrekking van een bank gekregen voor de
koop van een hotel nadat aan de hand van een notarisverklaring was aangetoond dat er eigen
vermogen aanwezig was. Bij de transactie ging het om een bedrag van ongeveer 1,1 miljoen,
waarvan circa 8 ton uit eigen vermogen.
Betreft een voorgenomen transactie inzake een Belgische vennootschap Y in verband met het
2
kopen van aandelen van een hotel. Twee aandeelhouders B en C van deze vennootschap zijn
Russen. Voor deze koop wordt geen krediet verstrekt, omdat niet kon worden bewezen, dat
men werkelijk over het beweerde eigen vermogen beschikte. Het ging om een transactie van
16 miljoen, waarvan 10 miljoen uit eigen vermogen zou worden gefinancierd.
De transacties zijn vergeleken, hetgeen de volgende relaties opleverde.
1
A is aandeelhouder bij de vennootschappen X en Y.
Beide vennootschappen zijn volgens opgave van de aandeelhouders van plan een aanzienlijk
2
bedrag aan eigen vermogen in te brengen. Het is echter niet duidelijk waar het geld vandaan
3

komt.
In beide vennootschappen zitten Russische aandeelhouders.

Deze gegevens volstaan echter nog niet om de ongebruikelijke transactie verdacht te maken.
Het MOT verzoekt dan ook de Belgische Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) om meer
informatie. Uit de gegevens van de CFI blijkt dat van een rekening van rechtspersoon Z in OostEuropa geld wordt overgemaakt naar rekeningen van de vennootschappen X en Y in België. Verder
blijkt persoon B tevens aandeelhouder van rechtspersoon Z. Van een rekening van X gaat het geld
naar een andere rekening van X. Hetzelfde vindt plaats tussen rekeningen van persoon Y. Bovendien
is er sprake van wisseltransacties. Vervolgens gaan de geldstromen terug naar vennootschap Z in
Oost-Europa. Deze transacties zijn vanuit economisch perspectief onverklaarbaar.
Het vermoeden bestaat dat de transacties die aan het MOT zijn gemeld, de integratie-fase van het
witwasproces betreffen. De informatie die het MOT van de CFI kreeg, staat waarschijnlijk in verband
met /ayering (fase 2), terwijl de eerste fase, placement, mogelijk plaatshad in Oost-Europa.
Met de CFI-informatie kunnen de transacties worden aangemerkt als verdacht, omdat het MOT nu
voldoende aanleiding heeft om te veronderstellen dat er een witwasoperatie aan de gang is. In de
volgende stap vraagt het MOT op basis van de gesloten overeenkomst aan het CFI of de gegevens
voor een ander doel dan veredeling mogen worden ingezet, te weten opsporing en vervolging. Het
MOT kan toestemming krijgen van de CFI als het MOT de onderliggende criminaliteitsvorm ofwel het
gronddelict kan aangeven. Op dit moment vormt deze conditie een kernprobleem in de gegevensuitwisseling tussen het Nederlandse en het Belgische meldpunt. Men hoopt dit binnen afzienbare
tijd via overleg op te lossen.
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Eind oktober 1995 heeft het MOT een bilaterale overeenkomst gesloten met België.41
Op basis van het statuut van het Koninkrijk is het niet noodzakelijk overeenkomsten
te sluiten met de meldpunten die op Aruba en de Antillen zijn opgericht.
In het jaarverslag over 1994 (MOT, 1995) maakt het MOT gewag van een project 'Internationalisering', met als doel het opbouwen van een internationaal netwerk, het in
kaart brengen van buitenlandse meldsystemen, het realiseren van gegevensuitwisseling met het buitenland, en samenwerking in internationale onderzoeken. Dit
project is later gecombineerd met het project `Handboek money-laundering' van de
DCRI (afdeling Ondersteunende Internationale Samenwerking Politie). Vertegenwoordigers van beide afdelingen hebben gezamenlijk landen bezocht die met het oog op
de internationale MOT-wetgeving belangrijk leken.
Sinds juni 1995 bestaat de al eerder genoemde Egmont-groep, die werd opgericht
door België, de VS en Nederland. In dit internationale netwerk participeren 24 meldpunten uit verschillende landen. Het doel van de groep is te komen tot een verbetering van internationale afstemming en communicatie. Eén van de onderwerpen op
de agenda is internationale training; deze zal, naar nu bekend, eind 1996 van start
gaan. Het accent ligt op financiële analyse.
2.3

De naleving van de meldplicht

Het jaarverslag 1994 van de ECD meldt met betrekking tot de Wet MOT, dat deze in
het genoemde jaar nog niet heeft geresulteerd in onderzoeksactiviteiten van de ECD.
Het eerste jaar van het meldpunt was, volgens het verslag, een introductie- en gewenningsjaar, dat voornamelijk was gericht op het brengen van het aantal meldingen naar een acceptabel niveau. Het MOT schonk daarbij veel aandacht aan het analyseren van het meldingsniveau in verschillende bedrijfstakken. Op grond van de
resultaten daarvan meende het MOT te mogen stellen, dat de ECD in 1995 verschillende onderzoeken kon verwachten (ECD, 1995; MOT, 1995).

In het tweede jaar heeft de ECD, zo blijkt uit een interview, met betrekking tot de
meldplicht twee onderzoeken uitgevoerd, beide bij banken. Het eerste vond plaats
naar aanleiding van een schending van de geheimhoudingsplicht inzake doormelding van een transactie als verdacht. De betreffende bank had zijn cliënt hieromtrent
geïnformeerd. Vanuit de ECD is een corrigerend gesprek met de bank gevoerd. Het
tweede geval ging om het niet melden van een transactie waarop een objectieve
indicator van toepassing was. Dit werd opgemerkt als gevolg van een opsporingsonderzoek. In overleg met de lovj is daarvan een proces-verbaal (pv) opgemaakt.
Uit de gesprekken met vertegenwoordigers van de banken blijkt dat geen enkele van
de benaderde bankinstellingen tot dusverre bezoek heeft gehad van de ECD in het
kader van de controle op naleving van de meldplicht. Behalve dat de ECD in haar

41

Ook met de VS zijn besprekingen inzake een overeenkomst gaande. De vrijwaring vormt daarin vooralsnog een probleem.
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laatste jaarverslag aangeeft nog over te weinig deskundigheid te beschikken om deze
taak naar behoren uit te voeren, vragen de respondenten zich af hoe de ECD í berhaupt inzage denkt te krijgen in de meldingsbereidheid van de instellingen. Het voornemen om steekproefsgewijs instellingen te bezoeken kan op de nodige scepsis rekenen. De ECD is naar het oordeel van de bankvertegenwoordigers voor het opsporen
van onregelmatigheden in grote mate afhankelijk van signalen uit de financiële
wereld en zal op eigen houtje waarschijnlijk niets onoorbaars vinden.
Vertegenwoordigers van de ECD erkennen dat het starten van onderzoeken inzake
de naleving van de meldplicht waarschijnlijk veeleer zal geschieden op instigatie
van het MOT, dan op eigen initiatief. Naar aanleiding van zijn kennis van de naleving
van de meldplicht kan het MOT de ECD attenderen op afwijkende situaties. De ECD
geeft tevens te kennen dat men volstrekt onvoldoende capaciteit heeft om zonder
concrete aanwijzingen een doelgroep te benaderen en controle-activiteiten uit te
voeren.
Volgens de ECD is een behoorlijk aantal financiële instellingen nog steeds niet geregistreerd als melder bij het MOT. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om buitenlandse
banken. Vanuit de begeleidingscommissie voor het MOT is het initiatief ontstaan
om een plan van aanpak voor de handhaving van de meldplicht op te zetten, met als
kernthema's een opsporingsplan en de aanpak van niet-melders. Een en ander wordt
gecoordineerd door het hoofd MOT, de lovj en de ECD.
De meeste vertegenwoordigers van banken zeggen ervoor te vrezen dat de overheid
zich in toenemende mate gaat fixeren op de juiste naleving van de administratieve
verplichtingen en dat daarmee de aandacht wordt afgeleid van het oorspronkelijke
doel. Het moet niet zo zijn, aldus de betrokkenen, dat naarmate je meer meldt, je op
meer schouderklopjes kunt rekenen; vice versa mag het niet zo zijn dat financiële
instellingen die nauwelijks melden, onmiddellijk in de verdachtenbank belanden. In
dit verband is gewezen op het feit dat de mate waarin banken worden geconfronteerd met witwaspraktijken afhankelijk is van hun grootte en - belangrijker - de aard
van de dienstverlening. Wat de grootte van de bank betreft, is opgemerkt dat kleine
banken veelal werken met bekenden. Het `ken-uw-klantprincipe' doet hier eenvoudiger opgeld dan bij de grote banken waarin de verhoudingen met de klanten vaak
veel diffuser zijn. Een bijkomend probleem voor - in het bijzonder - de grote instellingen wordt gevormd door het feit dat hoe langer hoe meer zaken zich dreigen te
onttrekken aan het zicht van de bank. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen,
bijvoorbeeld de verregaande internationalisering, automatisering en het thuisbankieren, draagt ertoe bij dat het contact met de klant steeds minder direct wordt. Wat
de aard van de dienstverlening betreft, is gewezen op het feit dat een aantal banken
zich nauwelijks met kasverkeer bezighoudt, terwijl de indicatoren daarop goeddeels
zijn toegespitst. De NVB heeft de indruk dat alle in Nederland geregistreerde banken
op de hoogte zijn van de meldplicht en de Wet MOT.
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Samenvatting en conclusies

Hoewel de meeste banken een voorkeur hebben voor een meldsysteem gebaseerd
op louter subjectieve indicatoren, betekent dit nog niet dat het Nederlandse systeem
wordt afgewezen. De meeste banken zijn na twee jaar over hun aanvankelijke reserves ten aanzien van het Nederlandse meldsysteem heengestapt. Daarnaast zien
zij als voordeel dat met het van kracht worden van de Wet MOT het meldproces is
gelegitimeerd en dat de privacy van de cliënt beter is gewaarborgd. Bovendien
heeft de inwerkingtreding van de Wet MOT geresulteerd in het opsporen van interne
fraudes.
Problematisch is volgens de banken de accentverschuiving bij politie/justitie met
betrekking tot de doelen van de Wet MOT, van het bestrijden van witwasactiviteiten
naar de versterking van de informatiepositie van de opsporingsinstanties. Het spanningsveld dat bestaat tussen het (strafrechtelijk gevrijwaard) uitvoeren van transacties waaraan een luchtje zit, ten behoeve van de verbetering van de informatiepositie van de politie en het weren van klanten van twijfelachtig allooi ten behoeve
van het schoonhouden van het financieel stelsel zou moeten worden verminderd
door de sluiting van convenant, waarnaar door de financiële instellingen reikhalzend wordt uitgekeken. De banken vrezen namelijk dat het meewerken aan dit 'gecontroleerd doorleveren van geld' een ernstig commercieel risico oplevert, met
name waar het hun buitenlandse cliënten betreft. Ten aanzien van dit aspect vormt
de vrijwaring een punt van zorg.
De primaire taak van het MOT betreft het omzetten van meldingen van ongebruikelijk naar verdacht en het doorgeven van deze verdachte transacties aan politie en
justitie. Andere taken behelzen het onderzoeken van het fenomeen witwassen, het
verstrekken van adviezen en het geven van voorlichting inzake preventie en bestrijding van witwassen, en het onderhouden van contacten met buitenlandse meldpunten.
Als men de praktijksituatie wat betreft het MOT gedurende de afgelopen twee jaar
vergelijkt met de door de wetgever oorspronkelijk bedoelde opzet, dan kan worden
geconcludeerd dat er een redelijke overeenkomst is. Het heeft echter tamelijk lang
geduurd voordat het meldpunt behoorlijk draaide; dit gebeurde pas in de loop van
het tweede jaar. Op onderdelen van het takenpakket van het MOT resteren er evenwel nog diverse, soms grote, knelpunten. Lang niet alle taken zijn goed uit de verf
gekomen.
Er bestaan nog steeds problemen rond het conversieproces. Een deel van de knelpunten wordt veroorzaakt door een gebrekkig automatiseringssysteem en door het
feit dat de meldingen handmatig moeten worden ingevoerd. Een mogelijkheid tot
on-line melden zou het risico op achterstanden in de verwerking en (extra) fouten
bij gegevensinvoer minimaliseren. Wat dit laatste aangaat, ligt er ook een verantwoordelijkheid aan de kant van de melders: als een melding kwalitatief optimaal
wordt afgeleverd, dan zal het gevaar dat er vertraging in de verwerking optreedt,
klein zijn.
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Binnen het eigenlijke beoordelingsproces blijken de voornaamste problemen te liggen op het vlak van de CIDSI-matching, die alleen natuurlijke personen betreft. Een
match met rechtspersonen is vooralsnog niet haalbaar. Deze beperking resulteert
uiteraard in een geringer aantal hits. Verder is het bijzonder belangrijk, dat de diensten die de CIDSI van informatie voorzien, hun subjecten zo snel mogelijk en consequent daarin doen opnemen. Immers, hoe meer subjecten, des te groter de kans op
een hit. Ten slotte is het aantal meldingen dat in aanmerking komt voor analyse door
financieel onderzoekers (niet-hits), eenvoudigweg te groot; men is gedwongen te
selecteren, waardoor er, zo blijkt soms later, veelbelovende ongebruikelijke transacties zijn blijven liggen. In het conversieproces is de artikel-l0-bevraging voor het
MOT een zeer belangrijk hulpmiddel gebleken.
De banken uiten juist kritiek ten aanzien van het matching-principe op zich. Het
resultaat van de match zou volgens hen meer informatie opleveren over de subjecten in het CID-register dan over de transactie zelf.
Door diverse bronnen is gesuggereerd dat indicatoren soms `creatief' worden gebruikt bij het melden van transacties. Het idee bestaat dat transacties waarop zowel
een objectieve als een subjectieve indicator van toepassing is, soms alleen worden
gemeld op grond van de objectieve indicator. Daardoor kan waardevolle informatie
(bijvoorbeeld situationele) verloren gaan.
Verscheidene factoren zijn van invloed op de doorlooptijd van meldingen. Daartoe
behoren de artikel-l0-bevragingen, het feit dat transacties soms pas op een later
tijdstip als ongebruikelijk kunnen worden herkend door de financiële instelling,
vragen van opsporingsinstanties, alsmede de rematch en de MOT-registeranályse.
Ook het gebrek aan capaciteit binnen het MOT beïnvloedt de doorlooptijd. Gezien de
wens van de opsporingsinstanties om te beschikken over zo recent mogelijk informatie, is het zaak de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden. Als gevolg van het grote
aantal factoren dat van invloed is op de doorlooptijd, is het overigens niet verantwoord beleid te baseren op de duur van de doorlooptijd.
Het vrijwel ontbreken van terugkoppeling inzake het gebruik en de resultaten van
gemelde transacties maakt het vrijwel ondoenlijk om na te gaan wat het rendement
van de meldplicht is. Alle geïnterviewde medewerkers van het MOT onderkennen dit
als een serieus probleem. Ook de banken beschouwen het gebrek aan feedback als
een van de belangrijkste knelpunten. Een feedbacksysteem zal waarschijnlijk de
vorm krijgen van trendbeschrijvingen en casuïstiek, omdat op grond van de Wet
politieregisters en het CID-reglement een één-op-éénterugkoppeling van informatie
omtrent individuele transacties waarschijnlijk geen haalbare zaak is. Bij één-op-éénfeedback zouden gegevens uit het gesloten CID-register kunnen weglekken, wat volgens Finpol zou kunnen resulteren in terughoudendheid bij politieregio's om nieuwe
CID-subjecten aan te melden. Voorts bestaat het risico dat feedbackgegevens via nietintegere (medewerkers van) financiële instellingen uiteindelijk belanden bij criminelen.
In onderzoeksopzicht heeft het MOT nog weinig kunnen doen. Beschikbare capaciteit wordt in eerste instantie besteed aan de beoordeling van ongebruikelijke trans-
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acties. Wel wordt veel tijd gestoken in de Werkgroep indicatoren, hetgeen betekent
dat er nogal wat analyse plaatsvindt op dat gebied. Op het terrein van advies en voorlichting zijn een voorlichtingsvideo en een project `wisselkantoren' gerealiseerd.
Bovendien werden bijeenkomsten voor binnen- en buitenlandse banken georganiseerd met als doel voorlichting over de meldplicht.
Internationaal gezien is er alleen sprake van frequente uitwisseling van transactieinformatie met België. De statusverschillen tussen de meldpunten worden ervaren
als een belemmering voor de internationale gegevensuitwisseling. Bepaalde soorten
informatie worden daarom indirect uitgewisseld, namelijk via de lovj. Ook verschillen in strafbaarstelling van witwassen spelen daarin een rol. In de Egmont-groep
wordt gewerkt aan de verbetering van de coordinatie inzake de internationale afstemming en communicatie.

3

Het verwerkingsproces van verdachte
transacties

Meldingen die vanuit het MOT worden doorgemeld, hebben de status van verdachte
transactie. Wettelijk worden deze verdachte transacties doorgemeld aan de lovj voor
het MOT, die als verbindingsschakel tussen het MOT en Finpol fungeert. Feitelijk
geeft het MOT de verdachte transacties direct door aan Finpol, omdat de lovj onmogelijk alle transacties kan beoordelen. De overgang die transacties van het MOT
naar Finpol maken, kan worden beschouwd als de stap over de muur die staat tussen
het onafhankelijk van politie en justitie gepositioneerde meldpunt en het politiële
Finpol.
Eerst wordt bekeken wat de uitgangspunten waren bij het opzetten van de transactieverwerkende keten. Vervolgens wordt uiteengezet hoe een en ander in de praktijk
functioneert.
3.1

Het opsporingsproces: uitgangspunten

De wijze waarop de produkten van het MOT verder zouden moeten worden verwerkt,
wordt niet expliciet door de Wet MOT en evenmin in de MvT bij de wet aangeven. De
MvT (paragraaf 6.7) stelt dat inzake verstrekking van gegevens uit het MOT-register,
in het bijzonder de artikelen 14 en 15 van de Wet politieregisters van belang zijn:
' (...) doorgemeld moet worden aan ambtenaren van politie en justitie voor zover zij
deze gegevens behoeven voor de vervulling van de politietaak.' Bijgevolg is de inrichting van de keten van instanties die zich bezighouden met het verwerken van verdachte transacties, vooral het resultaat van keuzes die zijn gemaakt door politie en
justitie (CRI en lovj) in de fase voorafgaande aan de inwerkingtreding van de Wet
MOT, onder meer de privacy-wetgeving en de Wet politieregisters bij deze keuzes een
rol speelden. Het gebruik van bijvoorbeeld het CID-kanaal voor de distributie van
bepaalde soorten van als verdacht beoordeelde transacties moest op grond van deze
wetgeving worden uitgesloten.
3.1.1

Finpol

Aan de kant van de politie werd met het oog op de inwerkingtreding van de Wet MOT
en de oprichting van het meldpunt een nieuwe project gestart bij de DCRI van het
KLPD. Dit project kreeg de naam Finpol. De afdeling is speciaal opgezet met het oog
op de centrale ontvangst en verdere verwerking van de door het MOT doorgemelde
verdachte transacties. Zo wordt dienaangaande door medewerkers van Finpol gerapporteerd dat Finpol 'een logisch organisatorisch vervolg [is] op het Meldpunt
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Ongebruikelijke Transacties daar in het belang van een uniforme behandeling van de
door het MOT doorgemelde verdachte transacties is gekozen voor één centraal punt
waaraan het MOT zal doormelden' (Akse e.a., 1994). Finpol is op hetzelfde moment
als het meldpunt van start gegaan (1 februari 1994) en is daarvan in feite de politiële
tegenhanger, die uitsluitend verdachte transacties ontvangt. Dit politiële meldpunt
heeft geen expliciete basis in de Wet MOT.
Finpol is overigens niet vanuit een blanco positie gestart. In de periode van twee jaar
voorafgaand aan de oprichting van het MOT heeft een 14-tal financiële instellingen
geëxperimenteerd met het op vrijwillige basis melden van verdachte transacties.
Daarbij fungeerde de afdeling Fraude en Falsificaten van de CRI als meldpunt. Dit
meldpunt werd wel aangeduid met de term `informeel MOT' (I-MOT). Het in die periode gebruikte meldsysteem was gebaseerd op een meldingsbevoegdheid, uitgaande
van de eigen expertise van de financiële instellingen. Met andere woorden, of een
transactie werd gemeld, werd bepaald door de financiële instelling zelf.
De aanleiding tot de oprichting van het informele MOT lag in de aanpassingen van
de helingbepalingen in 1992. Als gevolg daarvan liepen de financiële instellingen
een verhoogd risico op vervolging, zoals uitgelegd in hoofdstuk 1. De instellingen
hadden echter geen mogelijkheid tot disculpatie, omdat er geen vrijwaringsstelsel
bestond. Om dit gebrek op te vangen en om ervaring op te doen met structureel
melden bood de CRI vanaf 1 februari 1992 een aantal grote financiële instellingen
de mogelijkheid transacties te melden die verband zouden kunnen houden met witwasactiviteiten (De Miranda, 1993).
De grondslag voor Finpol werd gelegd in het 'contourendocument Financiële Politiedesk', van december 1993 (DCRI, 1993a). De daarin vastgelegde taken en activiteiten
waren voornamelijk gebaseerd op aannames over de te verwachten aantallen verdachte transacties en op de destijds levende ideeën aangaande financieel rechercheren. Destijds werd de totaal benodigde formatie voor routinematig werk geschat
op 22 medewerkers (contourendocument, bijlage bl). Voorts werd bij de inrichting
van Finpol geschat dat het project zo'n 1500 meldingen per maand zou krijgen te
verwerken. De recherche-experts van het I-MOT werden vervolgens aangesteld bij
Finpol. Ook werden medewerkers van het Landelijk Cotirdinatiepunt Betalingsverkeer van de recherche-afdeling Betalingsverkeer bij Finpol geplaatst. Vanaf het
begin heeft ook de FIOD deelgenomen aan Finpol (Finpol, 1995a). Wat de gegevensverwerking betreft, werd voor Finpol een toepassing ontwikkeld die aansloot op het
automatiseringssysteem van het MOT.

In november 1995 bestond Finpol uit 13 personen, inclusief twee FIOD-medewerkers.42 Bij Finpol zijn verder onder meer een financieel en een strategisch misdaadanalist, een operationeel analist, een fiscaal jurist, een recherche-expert fraude en

42

De detachering van de FIOD-medewerkers bij Finpol geschiedtop grond vaneen convenant tussen Finpol
en de FIOD. Daarin wordt onder meer aangegeven dat de participatie plaatsvindt op basis van gelijkwaardigheid. Ook wordt gesteld dat FIOD-medewerkers bij Finpol hun informatie inbrengen op een zodanige
manier dat er geen conflict ontstaat met de geldende privacy-regelingen en geheimhoudingsreglementen.

Het verwerkingsproces van verdachte transacties

61

drie gedetacheerde medewerkers van de Recherchedienst Betalingsverkeer (RB)
werkzaam. Als gevolg van het projectmatige karakter was er in de eerste twee jaar
weinig continuïteit in de personele samenstelling van Finpol.
De doelstellingen van Finpol zijn (CRI, 1993a):
1 het verwerken van de output van het MOT;
2 de opbouw van expertise inzake witwassen;
3 de bevordering van de ontwikkeling van het financieel rechercheren.
Binnen het takenpakket van Finpol kan men het onderscheid aanbrengen tussen
enerzijds de afhandeling van verdachte transacties en anderzijds de uitvoering van
overige taken. Onder overige taken (zie de doelstellingen 2 en 3) verstaat Finpol het
uitvoeren van strategische analyses voor het verkrijgen van inzicht en management
informatie, het verzamelen van kennis over specifieke onderwerpen (zogenaamde
expertiseprojecten), casuïstiek, fenomeenonderzoek43, het ontwikkelen van relaties
in verband met financieel rechercheren, het vervullen van een rol als (inter) nationaal coirdinatie- en kenniscentrum, inzake financieel-economische criminaliteit,
enzovoort (Finpol, 1995a; Van Zoest, 1995).

Finpol tracht de verdachte transacties die van het MOT worden ontvangen, te veredelen en vervolgens `in logisch verband' uit te zetten bij de opsporingsinstanties
(Finpol, 1995a; MOT, 1995). Dit betekent dat het de bedoeling is de transactie-informatie gericht te verstrekken aan die opsporingsinstanties die de betreffende
gegevens naar alle waarschijnlijkheid kunnen gebruiken in hun onderzoek. Op die
manier tracht Finpol het gebruik van verdachte transactie-informatie te stimuleren.
3.1.2

De lovj voor het MOT

Finpol verricht zijn werk onder verantwoordelijkheid van een lovj, wiens taken met
betrekking tot dit onderwerp zijn:
1 het toezicht houden op de beoordeling door Finpol of en hoe de door het MOT
doorgemelde transacties tot verdere opsporings-/vervolgingsactiviteiten dienen
te leiden;
2 het leiding geven aan de opsporing van zaken indien en voor zolang er nog geen
bevoegde ovj valt aan te wijzen;
3 het leiding geven aan het beleidsoverleg tussen het MOT en Finpol;
4 het coordineren van de bevragingen van het MOT-register door opsporingsinstanties;
5 het coordineren van de informatie-uitwisseling tussen Finpol en buitenlandse
meldpunten;
6 het coordineren van de aanbevelingen van het OM en de politie betreffende aanpassingen van de meldingscriteria;

43

Fenomeenonderzoek is onderzoek naar een In eerdere fasen (bijvoorbeeld de ontdekkings- of veredelingsfase) naar voren gekomen verschijnsel met het doel Inzicht daarin te krijgen en te kunnen beoordelen of
een oorzaakgerichte of repressieve aanpak gewenst Is (Finpol, 1994).
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het coordineren van evaluerend of projectmatig onderzoek naar de gegevensverstrekking door het MOT en de resultaten van op de doormeldingen gevolgde
opsporingsonderzoeken.
Deze taakomschrijving is opgesteld in de loop van de projectvoorbereiding van het
MOT en is tot nu toe niet formeel vastgelegd (Smid, 1996). De plaats en de functie
van de lovj zijn niet bij de Wet MOT geregeld. De enige plaats waar de lovj als verbindingsschakel tussen de CRI en het MOT wordt genoemd, is de Nota van toelichting op
het Besluit tot wijziging van het Besluit politieregisters (18 april 1994).
De lovj voor het MOT is op 1 mei 1994 aangetreden en vormt de schakel tussen het
MOT en Finpol. Hij heeft geen zeggenschap over het MOT, dat immers een onafhankelijke instelling zonder opsporingsbevoegdheid is. De lovj neemt wel deel aan het
overleg tussen de financiële instellingen en het MOT, en probeert op die wijze sturing te geven. Verder is hij lid van de begeleidingscommissie van het meldpunt en is
vertegenwoordigd in de Egmont-groep.
3.1.3

Overige verwerkende instanties

Meldingen die op grond van een CIDSI-hit als verdachte transactie zijn beoordeeld,
zouden door Finpol moeten worden verstrekt aan de ACCI van de NCID. De ACCI
draagt zorg voor het coordineren van criminele inlichtingen in het algemeen. Contacten worden onder meer onderhouden met de 25 RCID's, met BOD's, de Koninklijke Marechaussee (KMar) op Schiphol en de centrale recherche van de KMar (CID
KMar). De ACCI ontvangt ook informatie uit het buitenland, bijvoorbeeld via Interpol
en Europol.

De ACCI dient de verdachte transacties van Finpol in de vorm van informatierapporten, ook wel aangeduid als verstrekkingen, te ontvangen. In een informatierapport
worden verdachte transacties die alle hetzelfde subject betreffen, gebundeld. De
ACCI verlangt dat de transactiegegevens in het informatierapport worden samengevat tot de kernfeiten. Uitgangspunt is, zo melden de respondenten, `dat het rapport eenvoudig leesbaar is voor een politieambtenaar'. Details, die naderhand in de
loop van een onderzoek voor bijvoorbeeld een BFO van belang kunnen zijn, dienen
te worden weggelaten. Voor de beantwoording van de CID-basisvraag `Waar houdt
dit subject zich mee bezig?' zijn dergelijke details overbodig. De opsporingsinstantie
kan bij nadere vragen weer contact opnemen met Finpol. Naast de verstrekkingen
zelf wordt Finpol geacht de ACCI een verstrekkingsadvies te verschaffen dat aangeeft
aan welke RCID's de gegevens moeten worden doorgegeven. Dit betreft over het algemeen de RCID's die het subject aanmeldden waarop de CIDSI-hit werd gegenereerd.
De informatierapporten kunnen vervolgens vanuit de ACCI aan de betrokken RCID's
worden verstrekt, die op hun beurt het NCID-bestand kunnen bevragen en voeden
met informatie. Zo kunnen zij bijvoorbeeld CID-subjecten dan wel GV'ers aanmelden.
Bij de inwerkingtreding van het MOT werd er door de lovj en het hoofd van Finpol
voor gekozen, de apert verdachte transacties (na veredeling door Finpol) via de vijf
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ARI's uit te zetten in de regio's.44 Deze keuze werd hun min of meer opgelegd, omdat
alleen transacties in het CID-register kunnen worden opgenomen inzake personen
die reeds in dat register voorkomen. Een andere gedachte die meespeelde, was dat
de ARI's op de hoogte zijn van de in de regio lopende onderzoeken (Smid, 1996) en
dat op deze wijze transactie-informatie, als nieuwe gegevensbron, actief onder de
aandacht van de regio's kon worden gebracht. De ARI's fungeren daarbij in principe
als distributiepunten met een loketfunctie. Ook werd verwacht door middel van
deze constructie een vinger aan de pols te kunnen houden inzake het gebruik van
de transactie-informatie. Evenals ten aanzien van de ACCI dient de doormelding naar
de ARI's plaats te vinden in de vorm van verstrekkingen, waarin transacties waarbij
hetzelfde subject is betrokken, worden gebundeld. De ARI's worden vervolgens
geacht het regiokorps te benaderen, teneinde de transactie-informatie te doen gebruiken bij de opsporing van strafbare feiten. In het algemeen zal daartoe contact
worden gezocht met het BFO. Samengevat zijn in het Besluit beheer regionale politiekorpsen (artikel 11) als taken voor de BFO's geformuleerd:
1 het ter beschikking stellen van financiële deskundigheid voor opsporingsonderzoeken voor het verzamelen van strafrechtelijk bewijs en/ of het ontnemen van
wederrechtelijk verkregen vermogen en het vaststellen van dat wederrechtelijk
verkregen vermogen;
2 het ter beschikking stellen van informatie van financiële aard en/of het bewerken
van door de CID of andere diensten verzamelde informatie;
3 het geven van voorlichting en het stimuleren van financiële gerichtheid bij de
aanpak van criminaliteit.
3.2

Het opsporingsproces: de praktijk

3.2.1

Finpol

Ontvangst van verdachte transacties
De verdachte transacties die aan Finpol worden doorgemeld, worden door het MOT
in een bestand geladen en automatisch ingevoerd in het Finpol-systeem. Elke doormelding bevat de oorspronkelijke transactie-informatie plus de eventueel daarbij in
de veredelingsslag verzamelde gegevens. De doormeldingen van het MOT komen
dagelijks on-line bij Finpol binnen.45 De eerste activiteit die Finpol ontplooit, betreft
het controleren van alle vanuit het MOT binnenkomende meldingen inzake verdachte transacties op volledigheid, interne logica en juistheid. Betreft het een verdachte

44

Als gevolg van reorganisaties bij de DCRI zullen de ARI's binnen afzienbare termijn - naar nu valt te voorzien - waarschijnlijk worden opgeheven. De informatiestromen zullen gaan lopen via 25 regionale knooppunten. Op elk knooppunt zullen twee DCRI-medewerkers zorg dragen voor filtering van de informatie
die in de richting van de DCRI gaat.

45

Alleen als een transactie meer dan drie halve pagina's tekst inneemt, wordt die fysiek aangeleverd bij
Finpol.
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transactie op grond van een CIDSI-hit, dan gaat Finpol bovendien na of de persoon
op wie de hit betrekking lijkt te hebben, inderdaad dezelfde is als het subject in het
CID-register. Als de hit op grond waarvan de beoordeling als verdachte transactie tot
stand kwam, onterecht blijkt, wordt de betreffende melding geweigerd en aan het
MOT geretourneerd. Dit soort van fouten is te wijten aan de variabele waarop wordt
vergeleken: de naamsleutel. Omdat deze niet uniek is, komt het regelmatig voor dat
het CID-subject op wie de hit werd gegenereerd, niet dezelfde persoon is als degene
die betrokken was bij de transactie in kwestie. Dit fenomeen doet zich vooral voor
bij veel voorkomende achternamen. Daarnaast ontstaan er fouten door variaties in
spelling, het gebruik van wel of geen spaties of van koppeltekens. Bij elke variatie
een ontstaat zo een `nieuwe' persoon. Ook tikfouten in de naamsleutel leiden af en
toe tot foute hits.
Uit interviews met medewerkers van Finpol komt naar voren dat de kwaliteit van de
doormeldingen vanuit het MOT sedert eind 1995 met sprongen vooruit is gegaan,
vooral vanwege het feit het MOT standaard gebruik is gaan maken van de artikel-l0bevraging. Dat neemt niet weg dat er nog problemen overblijven. Een knelpunt waaraan nog wordt gewerkt, heeft bijvoorbeeld betrekking op het uitgangspunt dat het
MOT hanteert dat er in het oorspronkelijke basisdocument (de ongebruikelijke transactie) niets mag worden veranderd. Eén respondent verwoordde dit knelpunt als
volgt. Als er een fout in een bankrekening staat of een fout in een naam - de vooren achternaam van een buitenlandse naam zijn bijvoorbeeld omgedraaid - dan
wijzigen ze dat niet in de velden. Dan zetten ze er een opmerking bij: de naam is
verkeerd, het moet andersom, of bankrekening klopt niet of onjuiste geldbedragen.
Dat geeft enorme problemen op het moment dat je het gaat analyseren.' Ook komt
het volgens Finpol voor dat melders soms de `van' en `naar' rekeningnummers verwisselen, hetgeen bij bestudering een volslagen ander beeld oplevert.
Veredeling van de transactiegegevens
Finpol tracht de ontvangen verdachte transacties verder te veredelen. Deze activiteit
bestaat uit het toevoegen van informatie uit politiële en open bronnen, het leggen
van verbanden met andere transacties, het plaatsen van de melding in een context,
het aanvullen met internationale gegevens en eventueel het maken van misdaadanalyses. Er wordt gebruik gemaakt van 15 politiële, commerciële en fiscale gegevensbestanden. Door middel van de veredeling tracht men een beeld te schetsen van
de situatie, van relaties en contacten. Finpol streeft ernaar de veredeling af te sluiten
met een onderzoeksadvies. De mogelijkheid tot veredeling is beperkt omdat, zo
blijkt uit gesprekken met medewerkers van Finpol, slechts een derde van de medewerkers daarmee bezig is. Wat betreft de tijd die benodigd is voor het veredelen van
verdachte transacties, laat Finpol weten dat de `bulk meldingen', waarmee wordt
gedoeld op CIDSI-hits en een deel van de apert verdachte transacties, ongeveer twee
uur per transactie in beslag nemen. Na veredeling worden de transacties verder doorgemeld in de richting van het opsporingsveld.
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De mate waarin verdachte transacties door Finpol worden veredeld, hangt samen
met de aanleiding tot de conversie van ongebruikelijk naar verdacht: op grond van
een CIDSI-hit of op grond van analyse (apert verdachte transacties).
Ten aanzien van de 'kale' CIDSI-hits wordt door de Finpol-medewerkers gesteld dat
er nauwelijks verdere bewerking plaatsvindt.46 Deze categorie verdachte transacties
wordt gecontroleerd op naamsleutel, in de zin zoals hierboven uitgelegd. Vervolgens
worden van deze verdachte transacties informatierapporten opgemaakt. Deze handelingen kosten al zo veel tijd dat aan verdere veredeling geen aandacht kan worden
besteed. De informatierapporten worden door Finpol medewerkers in de vorm van
'verstrekkingen' handmatig ingevoerd in het ACCI-systeem. Veelal bevat een informatierapport een bundeling van diverse verdachte transacties, gerelateerd aan CIDsubjecten. Ook het opstellen van het begeleidende advies welke informatierapporten
aan welke regio's moeten worden verstrekt, is volgens Finpol nogal tijdrovend.
Bij de `sub 2' output van het MOT - dat wil zeggen de transacties waarbij het vermoeden van misdrijf uit de transactiegegevens zelf, eventueel in combinatie met andere
gegevens,47 voortkomt - is het proces van veredeling relatief uitgebreid. In principe
worden alle apert verdachte transacties veredeld. Aan 'veelbelovende' apert verdachte transacties schenkt men, volgens de respondenten, echter veel meer aandacht
dan aan apert verdachte transacties waarvan men de gebruikswaarde lager inschat.
Op transacties uit de laatstgenoemde categorie vindt slechts een 'basisveredeling'
plaats. Met betrekking tot de categorie meldingen waarop zeer diepgaande veredeling plaatsvindt, geeft men te kennen dat de duur van de activiteiten kan oplopen
ot enkele weken. In een van de gesprekken wordt gemeld dat de transacties die uitvoerig worden veredeld, over het algemeen binnen 1 à 2 weken zijn afgehandeld.
Aan de lengte van de veredelingsperiode tilt men niet zwaar, omdat het veel inzicht
en casuïstiek oplevert.
Doormelding van de transactie-informatie
Finpol genereert twee output-stromen: naar de NCID en naar de ARI's. Echter, niet
alle verdachte transacties worden langs een van deze twee kanalen. uitgezet. Meldingen inzake verdachte transacties die niet zijn te relateren aan een regio, blijven bij
Finpol als 'Finpol-projecten: Zij kunnen bijvoorbeeld uitmonden in projectmatig
onderzoek dat de CRI, eventueel in samenwerking met anderen, uitvoert. Evenmin
komen de verdachte transacties die naar de FIOD gaan, terecht bij de RCID's dan wel
de ARI's. Ook de FIOD kan, net als andere BOD's, subjecten toevoegen aan de CIDSI.48

46

Dit betreft transacties waarover geen andere Informatie beschikbaar Is dan die in het CID-register voorkomt.

47

Dit kan ook een CIDSI hit betreffen, met andere woorden (een van) de subjecten betrokken bij de transactie was/waren al bekend bij de CID. In dergelijke gevallen wordt ook wel gesproken van een 'uitgebreide
CIDSI-hit'.

48

BOD's kunnen hun onderzoeken aanmelden via een Melding Recherche-onderzoek (MRO) bij de NCID.
Door tussenkomst van Finpol wordt de invoer van de subjecten verzorgd. BOD's krijgen dus alleen informatie inzake transacties van Finpol als het gaat om een GVO of een SFO.
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Na doormelding verliest Finpol het zicht op wat er met de meldingen gebeurt en hoe
zij uiteindelijk worden gebruikt. Dit is een gevolg van het ontbreken van een vorm
van terugkoppeling in het verwerkingstraject.
Overige activiteiten
Naast het be- en verwerken van doorgeleverde verdachte transacties houdt Finpol
zich bezig met het vergroten van de kennis inzake witwassen en het bevorderen van
de ontwikkeling van het financieel rechercheren. Binnen en buiten Finpol bestaat de
overtuiging dat de informatie uit meldingen goede mogelijkheden biedt voor het verkrijgen van inzicht in allerlei vormen van criminaliteit. In de tijd van het I-MOT was
al een uitgebreid internationaal netwerk van relaties ontwikkeld. Finpol onderhoudt
en ontwikkelt dit netwerk verder. Medewerkers van Finpol wonen (inter)nationale
conferenties en vergaderingen bij en geven daar voordrachten. Naast de contacten
die men heeft naar aanleiding van de uitwisseling van gegevens inzake verdachte
transacties, via Interpol of met liaison-officieren, wordt andere informatie uitgewisseld op basis van rechtshulpverzoeken en worden internationale onderzoeken
ondersteund. Overigens kan Finpol alleen informatie uitwisselen met politiële meldpunten in het buitenland.
Het accent van de werkzaamheden van Finpol blijft echter liggen op de nationale en
regionale situatie. Zo zijn in 1995 vijf ressortelijke bijeenkomsten georganiseerd, met
als doel het MOT-traject uiteen te zetten, uitleg te verschaffen over de rol van Finpol
en zicht te krijgen op de manier waarop het politieveld tegen meldingen inzake verdachte transacties aankijkt en daarmee omgaat.
Voorts fungeert Finpol als aanspreekpunt voor de beroepsgroepen, in het bijzonder
de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Broederschap
(KNB). Wat betreft voorlichting en advies is Finpol betrokken bij de cursus'voorkómen betrokkenheid bij criminaliteit. Deze cursus voor advocaten is vooral gericht
op witwassen. Verder heeft Finpol zitting in een werkgroep inzake de instelling van
een vertrouwensnotaris. Het betreft overleg inzake de behandeling van transacties
`waar iets mee is' door notarissen. De te benoemen vertrouwensnotaris zou dergelijke transacties moeten melden aan de overheid, in dit geval Finpol.
Ten slotte heeft Finpol verscheidene publikaties het licht doen zien. Deze kunnen
worden beschouwd als recherche-expertiseprodukten. Het betreft Finpol Bulletins,
rapporten inzake witwassen en daaraan gerelateerde praktijken, strategische analyses en fenomeenbeschrijvingen (zie voor een overzicht Finpol, 1995a). Finpol wijst
erop dat, naast de feedback inzake het gebruik en effect van meldingen in de vorm
van bijvoorbeeld statistische gegevens en patroonbeschrijvingen, er nog een ander
type feedback bestaat, namelijk die van de terugkoppeling van casuïstiek. In de
tweede helft van 1995 zijn vier á vijf verslagen op dat terrein uitgebracht en naar
meldende instanties gestuurd, die informatie volgens Finpol kunnen gebruiken ten
behoeve van interne voorlichting.
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Recente ontwikkelingen
De scheidingslijn tussen MOT en Finpol is vanaf het begin nogal onduidelijk geweest.
Afgezien van het eenvoudig uit te leggen verschil in status, administratief versus politieel, lijken de werkzaamheden binnen beide instanties elkaar deels te overlappen.
Koppe (1995) constateert dienaangaande dat er spanning bestaat tussen het MOT en
Finpol en dat niet helder is afgebakend waar het MOT ophoudt en Finpol begint. De
Wet MOT is echter duidelijk inzake de bevoegdheden en taken van het MOT; de onduidelijkheid vloeit vooral voort uit de onscherpe afbakening van Finpol.
De informatiebronnen die het MOT en Finpol bij hun respectievelijke beoordeling en
veredeling gebruiken, zijn voor een deel verschillend. Er is evenwel ook een gedeeltelijke overlap; zo gebruiken beide instanties ten behoeve van de conversie c.q. veredeling het Interpol-register, het HKS/CVI en het VIS, open gegevensbronnen en informatie van buitenlandse meldpunten. Zelfs al zouden het MOT en Finpol volledig verschillende gegevensbronnen gebruiken, dan nog is het proces ondoelmatig in die zin
dat Finpol bij elke transactie gedwongen is na te gaan wat het MOT reeds in het kader
van de beoordelingsslag heeft uitgevoerd, alvorens zelf aan de slag te kunnen. Ook
kan Finpol eigenlijk niet bepalen welke informatie met betrekking tot het subject
de ontvangende opsporingsinstantie reeds bezit en waaraan die eventueel behoefte
zouden kunnen hebben. Ten slotte is ook de ontvangende opsporingsinstantie zelf
nog in staat informatie te halen uit de gegevensbronnen die Finpol raadpleegt.
Als gevolg van de uitkomsten van een `markt'-onderzoek dat Finpol in 1995 heeft
uitgevoerd (Finpol, 1995b) en naar aanleiding van opgedane ervaringen en overleg
tussen MOT, Finpol, de lovj en andere belanghebbenden heeft Finpol zijn werkwijze
per 1 februari 1996 aangepast. Het uitgangspunt is thans dat de transactie-informatie zo snel mogelijk aan het einde van de keten moet komen en dat de overlap tussen
MOT en Finpol moet worden geminimaliseerd. Besloten is daarom alleen nog op verzoek van een opsporingsinstantie te veredelen (ongeacht het doormeldcriterium),
waarbij in samenspraak wordt bepaald hoe de informatie operationeel kan worden
gemaakt. Van het MOT ontvangen verdachte transacties worden dus in principe
direct, dat wil zeggen zonder verdere veredeling, doorgemeld. Veredeling op eigen
initiatief van Finpol vindt alleen plaats, als daar het idee bestaat dat dit zal leiden tot
een accumulatie van kennis, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een bijzondere witwasconstructie.
Een tweede ingrijpende verandering die Finpol de komende maanden hoopt te realiseren, betreft het insteken van alle verdachte transacties in het CID-kanaal. Via die
route worden zij dan verder verspreid. De ARI-lijn wordt daarmee afgekapt. Het is de
bédoeling binnen de regio's een duidelijk herkenbaar aanspreekpunt te realiseren,
dat kan worden benaderd voor vragen inzake transactie-informatie.
3.2.2

Taakinvulling door de lovj

Uit de gesprekken met de lovj en andere betrokkenen in de transactieverwerkende
keten blijkt dat de meeste taken van de lovj in de praktijk niet of nog onvoldoende
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uit de verf komen. Zo heeft de lovj, wat betreft zijn eerste taak, net zo weinig als Finpol en andere belanghebbenden zicht op de mate waarin verdachte transacties tot
verdere opsporings- dan wel vervolgingsactiviteiten leiden. Dit wordt deels geweten
aan het ontbreken van een systeem van terugkoppeling. Het ligt in de bedoeling de
feedback in de loop van 1996 te verbeteren.
Een tweede reden voor de problemen die ten aanzien van de eerste taak van de lovj
worden gesignaleerd, heeft te maken met het feit dat het verdachte-transactietraject
een onduidelijke structuur bezit. Hierbij moet worden opgemerkt dat, naar de mening van diverse respondenten, de regiopolitie bij de inwerkingtreding van de Wet
MOT niet of nauwelijks was voorbereid op een effectieve ontvangst en verwerking
van transactiegegevens.49 De informatie wordt op uiteenlopende wijzen uitgezet en
verwerkt. De wens is uitgesproken om de verspreiding van verdachte transacties
naar regio's en de verwerking van verdachte transacties aldaar op een gestandaardiseerde wijze te laten verlopen.
Het geven van leiding aan de opsporingsonderzoeken voor de tijd dat er geen bevoegde ovj is aan te wijzen (taak 2), is volgens de betrokkenen en de lovj zelf wat
MOT-zaken betreft nauwelijks voorgekomen. Dat behoort volgens hem ook eigenlijk
niet tot de mogelijkheden, omdat zijn landelijke bevoegdheid niet is vertaald in een
concrete gezagspositie over opsporingsambtenaren in het land. `Ik ben een generaal
zonder leger', zoals hij het zelf aanduidde. Het ontbreken van concrete gezagsmiddelen wordt ook door andere geïnterviewden aangevoerd als verklaring voor de problemen die de lovj ondervindt in de uitoefening van deze taak.
Het leiden van het beleidsoverleg tussen MOT en Finpol is de derde taak van de lovj.
Volgens diverse respondenten is dit overleg de laatste maanden aanzienlijk constructiever geworden. Als resultaat daarvan kristalliseerden zich de knelpunten tussen
MOT en Finpol duidelijker uit en konden die doelmatiger worden aangepakt.
Het gegeven dat het MOT-register in 1995 door opsporingsinstanties met enige regelmaat werd bevraagd, is volgens de lovj wel een indicatie dat financieel rechercheren
in het veld langzaam aan betekenis wint. De coordinatie daarvan is de vierde taak
van de lovj. De dubbele toets (zie paragraaf 2.1.2) vindt, bij verzoeken tot bevraging
van het MOT-register in het kader van (veelal voor)onderzoeken inzake rechtsorde
schokkende misdrijfzaken, altijd plaats. Zelf heeft de lovj nauwelijks of geen contact
met de politie; dergelijke contacten laat hij door Finpol onderhouden. De lovj heeft
alleen contact met ovj's in het kader van de dubbele toets. In de situatie dat de politie via de lovj onderzoeksgegevens levert, waarmee het MOT in combinatie met zijn
eigen registergegevens mogelijke output kan realiseren, is de dubbele toets overigens niet vereist.

49

Dit ondanks het feit dat voorafgaande aande inwerkingtreding vande Wet MOT (in de I-MOT-periode)
verdachte transacties reeds twee jaar werden gemeld. Ook Is de kern van de behandeling van zaken voor
de politie met de inwerkingtreding van de Wet MOT In wezen niet veranderd: men krijgt nog steeds verdachte transacties gemeld.
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De internationale gegevensverstrekking op politie- en justitieniveau inzake verdachte transacties, waarvan de coordinatie op de schouders van de lovj rust (taak 5), verloopt voor het grootste deel via Interpol. Met de introductie van artikel 552i WvSv. is
de communicatie vergemakkelijkt. Dit artikel heeft betrekking op inlichtingen die
zonder dwangmiddelen zijn verkregen; politiekorpsen kunnen deze aan elkaar verschaffen. Binnen het Schengen-gebied is gegevensverstrekking ten behoeve van
opsporing en vervolging zelfs mogelijk zonder rechtshulpverzoek. De schriftelijk
verstrekte gegevens mogen vervolgens met toestemming van de ovj worden gebruikt
als bewijsmiddel voor het ten laste gelegde feit. Zo wordt vooral in de grensgebieden
veel informatie direct uitgewisseld, waarbij men zich echter volgens de lovj dikwijls
niet realiseert dat het wellicht mogelijk is nog meer te weten te komen door bij
Finpol te vragen of daar nog extra relevante informatie beschikbaar is.
De lovj vervult een actieve rol in de Werkgroep indicatoren. In deze werkgroep worden de aanbevelingen van OM, politie en branche-organisaties aangaande het aanpassen van de meldingscriteria, gecotirdineerd (taak 6). Verder houdt de werkgroep
zich bezig met de analyse van het indicatorensysteem op efficiëntie alsmede effectiviteit. Zo nodig geeft de werkgroep adviezen inzake aanpassingen. Op initiatief van
de lovj en andere deelnemers in de werkgroep is indicator 211 aangepast, waarbij de
beschrijving `vermoeden van witwassen' werd veranderd in `aanleiding tot de veronderstelling van witwassen', een terminologie die geënt is op de Wet economische
delicten.50
3.2.3

Overige transactieverwerkende instanties

De NCID-RCID-lijn
De meldingen inzake transacties die de status 'verdacht' kregen naar aanleiding van
een CIDSI-hit, worden opgenomen in het NCID-register. De transactie-informatie
wordt toegevoegd aan de reeds aanwezige NCID-informatie omtrent het subject dat
de hit opleverde. De NCID verstrekt deze informatie aan de RCID's. Transactie-informatie wordt specifiek doorgeleverd, dat wil zeggen alleen naar die RCID('s) die het
CID-subject dan wel GV-er aanmeldde(n) waarop de hit werd gerealiseerd. Zo hebben de regio's steeds de beschikking over Finpol-informatie via hun eigen RCID-structuur.
De op basis van CIDSI-hits als verdacht beoordeelde transacties komen op de afdeling Administratieve verwerking van de ACCI binnen. De binnenkomende informatie
wordt onder meer beoordeeld naar bron en inhoud. De betrouwbaarheid van de
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Het MOT beschouwt deze aanpassing noodzakelijk vanuit een juridisch perspectief. Artikel 12 (lid 1 onder
d sub 2) van het Besluit politieregisters geeft aan dat het MOT niet-verdachte transacties kan doormelden
krachtens artikel 27 WvSv. De veredelingsfase van het MOT bevindt zich nog vóór de verdenking conform
het laatstgenoemde artikel. Om de termen volgens de Wet MOT en artikel 27 WvSv. Inhoudelijk beter te
kunnen onderscheiden, stelt het MOT voor artikel 12 op het betreffende punt te wijzigen in: '(...) uit de
gegevens zelf aanleiding bestaat om te veronderstellen dat er sprake is van een misdrijf' (Doensen, 1996).
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bron wordt geïndiceerd op vier niveaus, van betrouwbaar tot niet-betrouwbaar (niveau A tot en met C) dan wel niet te beoordelen (niveau D). Ook de juistheid van de
informatie wordt geschat op vierniveaus (1 tot en met 4), waarbij een hoger cijfer
wijst op een grotere kans op onjuistheden in het bericht (Hovens, 1995).
De ACCI laat bij navraag weten weinig contact met het MOT te hebben; Finpol is de
gesprekspartner. Er is bijna dagelijks contact. Finpol voert volgens afspraak de veredelde verdachte transacties rechtstreeks in het ACCI-incidentenbestand.51 De per
week ingevoerde aantallen variëren sterk; de invoer geschiedt niet dagelijks. Finpol
verstrekt de verdachte transacties gebundeld naar subject als informatierapporten
aan de ACCI. Door deze subjectgerichte benadering genereert de ACCI dan ook tellingen die afwijken van de Finpol-cijfers, die immers transactiegericht zijn. Overigens
geven medewerkers van de ACCI in een interview te kennen dat bij 80% van de meldingen die door Finpol aan het ACCI wordt doorgezonden, nog wijzigingen door de
ACCI worden uitgevoerd. Over het algemeen betreft het aanpassingen in de vorm en
de indeling van de gegevens, geen inhoudelijke veranderingen.
Naast de informatierapporten geeft Finpol aan de ACCI een verstrekkingsadvies in
de vorm van een begeleidende brief. In dat advies is vermeld aan welke RCID welke
informatie moet worden verstrekt. De ACCI controleert een en ander. Wanneer men
daarbij constateert dat het subject ook in een andere regio staat geregistreerd, dan
wordt de informatie ook aan die RCID verstrekt. De ACCI kan een informatierapport
dus aan meer dan één regio verstrekken. Dat wordt teruggemeld aan Finpol. De
doormeldingen naar de RCID's geschieden nog steeds op papier, hoewel er ook wordt
geëxperimenteerd met verzending op floppy's om de efficiency te verbeteren. Op de
ontvangende RCID wordt de melding vervolgens weer met de hand ingevoerd in het
eigen automatiseringssysteem.
Een enkele uitzondering daargelaten, verstrekt de ACCI niet aan de FIOD of andere
BOD's, omdat die geen van alle beschikken over een CID-status. Enkele BOD's bevinden zich in een overgangsfase en verwachten binnenkort de CID-status te krijgen.
Aan een BOD mag wel transactie-informatie worden verstrekt ten behoeve van een
specifiek onderzoek. Verschillende onderzoeken van de FIOD en van de BOD's zijn
aangemeld bij de ACCI. Informatie rond een subject mag in principe aan een BOD
worden verstrekt als die dienst aangaande de betrokkene een onderzoek aan het
uitvoeren is èn als het betreffende onderzoek is aangemeld. Het betreft dus geen
standaardproces zoals met de RCID's.
Vertegenwoordigers van de ACCI hebben op verzoek van het MOT enige druk uitgeoefend op de regio's om ervoor te zorgen dat zij - naast natuurlijke personen - ook
rechtspersonen aanmelden ter opname in het CID-bestand. De meeste regio's zijn
daar inmiddels toe in staat. De ACCI vindt dat ook op rechtspersonen zou kunnen
worden gematcht. Een knelpunt van technische aard verhindert dat vooralsnog. Het
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Opsporingsinstanties hebben geen toegang tot het NCID-register. Binnen de ACCI Is alles afgedekt door
autorisatie. Personen van buiten de ACCI-, zoals Finpol- of ARI-medewerkers, hebben het laagste autorisatieniveau.
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probleem ligt in het creëren van een bruikbare sleutel om op te matchen. Verschillende varianten zijn overwogen, zoals het nummer bij de Kamer van Koophandel, de
postcode, het huisnummer, het fiscale nummer of het oprichtingsnummer. 'Maar,
zoals enkele respondenten opmerkten, `het betekent altijd weer een investering om
achter de gegevens te komen en je kunt je afvragen of een financiële instelling of het
MOT dat moet doen.' Bovendien moet er, bij wijzigingen en uitbreidingen van de
naamsleutel, overeenstemming worden bereikt met de RCID's. Zolang enten aanzien
van de rechtspersonen geen adequate sleutel bestaat, ziet het MOT van matching af,
omdat er `te veel ruis op de lijn komt.' Met andere woorden, er worden dan te veel
onterechte hits gegenereerd, of er glippen vele transacties door de mazen van het
net.
Uit gesprekken met medewerkers van de RCID's blijkt dat niet altijd alle van de ACCI
ontvangen verstrekkingen worden ingevoerd. Soms ontbreken transacties zonder dat
de RCID-medewerkers daar een duidelijke verklaring voor kunnen geven. In andere
gevallen bepaalt de RCID dat een transactie niet relevant is, met als gevolg dat zij
niet wordt ingevoerd. Dat kan uiteindelijk consequenties hebben als er onderzoeken
worden uitgevoerd waarbij de ontbrekende meldingsinformatie een rol hadden
kunnen spelen. Bij een geautomatiseerd doormeldsysteem zouden dergelijke verschijnselen zich niet kunnen voordoen.
De ARI-BFO-lijn
De apert verdachte transacties worden na de Finpol-veredeling, analoog aan het
traject Finpol-ACCI, in de vorm van verstrekkingen doorgemeld aan de ARI's, de
ressortelijke steunpunten van de DCRI. In een verstrekking worden transacties
waarbij hetzelfde subject is betrokken, gebundeld. Het doormelden vindt zowel
on-line als op papier plaats. De ARI's houden in mappen bij wat er binnenkomt.
Vanuit de ARI heeft men toegang tot het Finpol-bestand. De ARI kan de verdachte
transacties op grond van CIDSI-hits bekijken via het RCID-register. De ARI's proberen
er op hun beurt voor te zorgen dat de meldingen in de regio worden opgepakt.52 In
de praktijk blijkt dat apert verdachte transacties soms ook wel direct, dus buiten de
ARI's om, in de regio worden uitgezet.
Op het moment dat een opsporingsinstantie een apert verdachte transactie wil gebruiken, is het noodzakelijk Finpol te verzoeken om een pv inzake de melding, zodat
de informatie operationeel kan worden gebruikt.53 Dit gegeven zou kunnen worden
beschouwd als een beperkte vorm van terugkoppeling aan Finpol inzake het gebruik
van transactie-informatie door de opsporingsinstanties. De ARI-route is ook relevant

52

Er zijn vijf ARI's, één per ressort. Als gevolg van reorganisaties bij de CRI zullende ARI's naar verwachting
op afzienbare termijn verdwijnen. De informatiestromen zullen gaan lopen via 25 regionale knooppunten. Op elk knooppunt zullen twee DCRI-medewerkers zorg dragen voor filtering van de informatie die in
de richting van de DCRI gaat.

53

Een CID-ambtenaar kan, met betrekking tot transacties die een CIDSI-hit opleverden, zelf een pv opmaken.
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in spoedeisende zaken. Een financiële instelling kan zowel met het MOT als met
Finpol direct contact opnemen, als directe actie nodig is (volgens indicator 111).
De informatie wordt dan via de ARI onmiddellijk uitgezet bij het betreffende regiokorps. MOT en Finpol stemmen de binnengekomen transactiegegevens achteraf op
elkaar af.
Via de ARI-medewerkers onderhoudt Finpol contacten met vaste contactpersonen
bij BFO's, RCID's en andere opsporingsdiensten in de regio (Finpol, 1995a). De ARI
heeft de directe contacten en zorgt voor de informatie-uitwisseling. Vragen uit de
regio's worden door de ARI's doorgespeeld naar de lovj voor advies.

3.2.4

Het einde van de verwerkingsketen

Kwaliteit van de verstrekkingen
Uit een door de onderzoekers onder de medewerkers van BFO's en RCID's uitgezette
enquête blijkt dat de helft van de ondervraagden de door Finpol in de vorm van verstrekkingen uitgezette transactie-informatie meestal volledig en bruikbaar vindt. De
rest is minder positief. Volgens deze respondenten wordt, waar het gaat om volledigheid van de informatie, door Finpol niet altijd vermeld welke bronnen zijn gebruikt
bij de veredeling. Verder zouden er zo nu en dan gegevens die gezien de wettelijke
voorschriften deel moeten uitmaken van de meldingen van ongebruikelijke transacties, ontbreken. Een ander nadeel dat wordt genoemd, is dat er niet wordt aangegeven welke andere regio's dezelfde verstrekking hebben ontvangen. Klachten aangaande de gebruikswaarde van de verstrekkingen betreffen onder andere het feit dat de
informatie inzake het subject irrelevant, verouderd dan wel niet te koppelen is aan
een strafbaar feit.
Meer dan de helft van de ondervraagden vindt de periode die verstrijkt tussen het
moment waarop de transactie plaatsheeft, tot aan ontvangst van de transactie-informatie in het opsporingsveld te lang. Aan de andere kant geven vrijwel alle respondenten die via de lovj verzochten om informatie uit het MOT-register, te kennen dat
die informatie tijdig werd doorgemeld. Kortom, de opvraagsnelheid is acceptabel.
De nieuwe werkwijze van Finpol, die inhoudt dat slechts op verzoek van de opsporingsinstanties transactie- informatie uitgebreid wordt veredeld, wordt door iets
meer dan de helft van de respondenten als een vooruitgang beschouwd. Gezien het
feit dat Finpol de aanpassing van zijn werkwijze ten minste voor een deel verantwoordt onder verwijzing naar de resultaten van een eigen 'markt'-onderzoek (Finpol,
1995b) is dit resultaat opmerkelijk; men zou immers mogen verwachten dat een
groter deel van de afnemers van Finpol-produkten enthousiast over deze wijziging
zou zijn. De andere - vooralsnog beoogde -verandering in de beleidslijn van Finpol,
het afkappen van de communicatiestroom via de ARI's, kan op de instemming van de
meeste respondenten rekenen. Verder laat het leeuwedeel van de ondervraagden
weten het belangrijk te achten dat informatie omtrent de afhandeling en de resultaten van ontvangen verdachte transacties op de een of andere manier wordt teruggekoppeld naar de melders van de betreffende transacties.
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Samenwerking tussen de betrokken instanties
De samenwerking met de ARI's en met Finpol op het terrein van financiële informatie-uitwisseling inzake de wet MOT wordt door alle geënquêteerden gekenmerkt als
redelijk goed tot goed. Ook de samenwerking met de NCID en de lovj beoordelen alle
betrokkenen als goed.
De meeste respondenten worden minder dan één keer per maand benaderd door andere organisatie-onderdelen met vragen over financiële informatie met betrekking
tot verdachte transacties. De afdelingen die vragen stellen aan de RCID's dan wel
BFO's zijn onder andere eenheden van de districts- dan wel regiorecherche en afdelingen (zware) georganiseerde criminaliteit.
De lovj beschouwt een integrale aanpak als onmisbaar in de voorkoming en bestrijding van witwassen. Daarmee doelt hij op de noodzaak van publiek-private samenwerkingsverbanden. De crimineel pleegt zijn misdaden om er rijker van te worden
en kan daarbij niet om de financiële instellingen heen. Hij heeft die immers nodig
om zijn geld wit te wassen. De lovj doet de suggestie om naast of binnen de BFO's
dan wel RCID's regionale financiële informatiepunten op te zetten. Daar zouden
personen moeten worden geplaatst die als gesprekspartner fungeren voor de financiële instellingen en die CID-matige en tactische recherche-onderzoeken van nuttige
input zouden kunnen voorzien.
3.3

De relatie tussen politie en financiële instellingen

In de onder RCID- en BFO-medewerkers uitgezette enquête werd de vraag voorgelegd
in welke opzicht men, met het oog op bijvoorbeeld het rendement van de transactieinformatie, bepaalde aspecten van de Wet MOT graag veranderd zou willen zien.
Ruim de helft van de antwoorden (negenmaal genoemd) betrof de mogelijkheid om
rechtstreeks de financiële instellingen te benaderen om aanvullende informatie te
verkrijgen over de meldingen inzake verdachte transacties. In feite vraagt men om
een instrument dat gelijkenis vertoont met de artikel-l0-bevraging waarover het
MOT de beschikking heeft. Op de tweede plaats van de verlanglijst komt het strafbaar
stellen van het witwassen als gronddelict (driemaal genoemd).
De respondenten is eveneens gevraagd in hoeverre zij de mening zijn toegedaan
dat er naast het officiële traject dat door verdachte transacties gevolgd wordt, nog
een informeel circuit bestaat van informatie-uitwisseling inzake verdachte transacties tussen financiële instellingen en opsporingsinstanties. Bijna twee derde van
de respondenten meent dat er geen informeel circuit bestaat; de anderen denken
echter dat dat wel het geval is. Volgens deze respondenten bestaat het informele
circuit voornamelijk bij de gratie van persoonlijk contact en onderling vertrouwen
(zie bijlage 2, tabel 7).
Om het informele circuit van informatie-uitwisselings enigszins in de greep te krijgen bestaat er sinds kort (begin 1996) een richtlijn van het OM en een checklist voor
medewerkers van financiële instellingen, opgesteld door de NVB. De richtlijn behelst
dat het vragen van informatie aan en het uitwisselen van informatie met financiële
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instellingen alleen mogelijk is via de hoofdofficier van justitie, die dan ook zorgt
voor de vrijwaring; de checklist geeft aan wanneer wel of wanneer niet mag worden
samengewerkt met politie of justitie.
Uit interviews blijkt dat de meeste bronnen binnen de BFO's en RCID's het erover
eens zijn dat, onder meer door het opstellen van de genoemde richtlijn en checklist,
het old boys-network minder sterk aanwezig is dan vroeger. De wens om direct informatie uit te kunnen wisselen met de financiële instellingen vloeit waarschijnlijk
voort uit de formelere opstelling die de banken nu aanhouden waardoor de informatiestroom van de financiële instellingen naar de politie sterk is ingedamd. Hierbij
zou in het bijzonder de introductie van het SFO in het kader van de ontnemingswetgeving een rol hebben gespeeld.
3.4

Samenvatting en conclusies

Bij de instanties die zijn betrokken bij de ontvangst en verwerking van transacties
zijn, voorafgaande aan de inwerkingtreding van de Wet MOT, onvoldoende voorbereidingen getroffen en onvoldoende investeringen gedaan om een vlot en betrouwbaar
verwerkingsproces te realiseren. Afgezet tegen de door de financiële instellingen
gedane investeringen zijn de inspanningen van de politie op dit gebied enigszins
achtergebleven.
Een deel van de knelpunten, zoals de structuur van de verwerkingsketen en de afstemming van werkzaamheden tussen transactieverwerkende instanties, had wellicht kunnen worden voorkomen als daarop reeds vóór inwerkingtreding van de
wetgeving van beleidswege was geanticipeerd.
Finpol heeft zich de eerste twee jaar noodgedwongen vooral beziggehouden met het
controleren op juistheid van binnenkomende transacties alsmede het opstellen van
informatierapporten voor de ACCI en in veel mindere mate dan beoogd met het veredelen van transactie-informatie. De veredeling door Finpol overlapt voor een deel
de activiteiten die worden verricht in het kader van de MOT-beoordeling. Het proces
vertoont een zekere inefficiëntie, in die zin dat Finpol steeds moet controleren wat
het MOT-beoordelingsproces reeds heeft opgeleverd. Ook weet Finpol niet aan welke
informatie de politie behoefte heeft.
Een van de belangrijkste knelpunten bij Finpol betreft het feit dat veel capaciteit
verloren gaat met het controleren en verwerken van meldingsgegevens. Er kunnen
zich fouten van de melders, fouten van het MOT en matching-fouten voordoen. Het
opmaken van CID-rapporten van de transacties, kost eveneens veel tijd. Een en
ander heeft gevolgen voor zowel de doorlooptijd als de tijd die men kan besteden
aan andere taken, zoals de diepgaande veredeling van apert verdachte transacties
en het opbouwen van expertise.
De manier die destijds door de CRI en de lovj (min of meer noodgedwongen) is gekozen om transacties vanuit Finpol door te melden naar de opsporingsinstanties
- zowel via de CID-lijn als via de ARI's - heeft geresulteerd in een ondoorzichtig en
verbrokkeld proces. Zo is geen van de instanties, ook Finpol niet, in staat inzichtelijk
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te maken wat er met de transactie-informatie gebeurt en in welke mate zij wordt
gebruikt. Als consequentie behoort het geven van een adequate feedback inzake het
rendement van de transactie-informatie niet of nauwelijks tot de mogelijkheden.
Grote delen van het doormeldproces (van instantie naar instantie) vinden op papier
plaats, wat extra tijd kost en de kans op fouten en onbedoelde wijzigingen vergroot.
In sommige gevallen wordt doorgeleverde informatie zonder duidelijke reden niet in
het automatiseringssysteem ingevoerd. Verder veredelen diverse verwerkende instanties de transactiegegevens zelf ook nog eens, alvorens die op te nemen in hun gegevenssystemen. Alle veredelingsslagen ten spijt is er echter nauwelijks sprake van een
voortdurende cumulatie van de kwaliteit van het informatiepakket: delen van eerder
toegevoegde informatie kunnen bij een latere veredeling weer verdwijnen.
Vanaf februari 1996 geeft Finpol de verdachte transacties zonder verdere veredeling
direct door aan de regio's. Alleen op verzoek van de opsporingsinstantie vindt veredeling plaats, of als Finpol-medewerkers zelf verwachten dat veredeling nieuwe expertise oplevert. Voor de nieuwe werkwijze werd gekozen, omdat aldus de complementariteit van MOT en Finpol beter tot uitdrukking komt, de capaciteit van Finpol optimaler wordt benut en de overlap in werkzaamheden bij het MOT en Finpol wordt
verminderd. Op dit vlak is dus enige progressie zichtbaar. Finpol hoopt verder in de
eerste helft van 1996 alle transactie-informatie langs het CID-kanaal te kunnen distribueren, zodat die op één punt in de regio terechtkomt.
De aanpassingen reflecteren de wil tot verbetering die leeft in het beleidsoverleg tussen lovj, MOT en Finpol. Bovendien lijkt het politieveld de weg naar het MOT te hebben gevonden. In het tweede MOT-jaar werd het MOT-register regelmatig bevraagd.
De taken van de lovj zijn vooralsnog slechts ten dele gerealiseerd. Waar deze nog
onvoldoende zijn ingevuld, is dat ten dele te wijten aan het ontbreken van machtsmiddelen en voor een ander deel aan externe factoren, bijvoorbeeld het gebrek aan
feedback met betrekking tot het gebruik van de transactie-informatie.
Ten slotte is de communicatie tussen de politie en de financiële instellingen bemoeilijkt als gevolg van de formelere opstelling van de banken. Waarschijnlijk in samenhang daarmee is de meest geuite wens van de opsporingsambtenaren om dit informatiekanaal ter beschikking te stellen. Daartoe zou volgens die respondenten een
instrument analoog aan de artikel-l0-bevraging voor het MOT moeten worden
ontwikkeld.

4

Effectiviteit van de uitvoering van de
Wet MOT

Ten aanzien van de meetbaarheid van de effectiviteit van de Wet MOT doet zich een
aantal problemen voor. Ten eerste heeft er geen voormeting plaatsgevonden. Als
gevolg daarvan zijn eventuele preventieve effecten van de wet moeilijk vast te stellen. Door het ontbreken van een voormeting is het bijvoorbeeld onbekend in welke
mate en in welke vormen witwassen plaatsvond vóór de inwerkingtreding van de
wet. Wat de preventieve effecten aangaat, heeft het onderzoek zich beperkt tot het
inzichtelijk maken van de percepties van de direct betrokkenen.
In de tweede plaats beperkte het feit dat de evaluatie zo kort op de inwerkingtreding
van de wet volgde, de meetbaarheid van de effecten van de wet. Zo kregen de transactieverwerkende instanties in het eerste jaar te maken met aanzienlijke startproblemen waardoor zij betrekkelijk weinig aandacht konden besteden aan het verwerkingsproces (zie de hoofdstukken 2 en 3). Voorts is het uitvoeren van opsporingsonderzoek veelal een langdurige affaire. Twee jaar is een te korte periode om de
effectiviteit van de Wet MOT op dit terrein goed te kunnen vaststellen.
Een derde moeilijkheid betreft het oorzakelijk verband tussen de invoering van de
Wet MOT en eventueel gevonden effecten van preventieve dan wel repressieve aard.
Omdat recentelijk tevens andere wetgeving op dit gebied is gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld aan de WIF en de Wet inzake de wisselkantoren, zouden bepaalde effecten
wellicht ook daaraan kunnen worden toegeschreven.
Als gevolg van de bovenstaande factoren is bij de interpretatie van de in dit hoofdstuk gepresenteerde bevindingen enige voorzichtigheid geboden.
In hetgeen volgt worden allereerst, vanuit het perspectief van de melders, de preventieve effecten van de wet onder de loep genomen. Vervolgens wordt in kwantitatieve
zin bekeken hoe meldingen de trechter die de transactieverwerkende keten in feite
vormt, doorlopen. Behandeld worden de instroom en verwerking van ongebruikelijke transacties en de doormelding van verdachte transacties bij het meldpunt. In de
derde plaats wordt een cijfermatig overzicht met betrekking tot Finpol en het NCIDRCID-kanaal gepresenteerd. Ten slotte wordt verslag gedaan van de afhandeling en
het gebruik van transactiegegevens in de regio. Met nadruk zij erop gewezen dat het
voor de diverse transactieverwerkende instanties gepresenteerde cijfermateriaal
onafhankelijk van elkaar dient te worden beschouwd.
4.1

Preventieve effecten

Uit de gesprekken met vertegenwoordigers van de banken blijkt dat er twee vormen
van preventie worden onderscheiden: de eerste heeft betrekking op de investeringen
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die zijn gepleegd om het bankpersoneel te doordringen van het belang van een
schoon financieel stelsel; daarnaast bestaat een vorm van generale preventie, in de
zin dat criminele groepen moeten worden ontmoedigd om pogingen te ondernemen
via het Nederlandse financiële stelsel hun wederrechtelijk verkregen vermogen weg
te sluizen.
De eerste vorm van preventie wordt in het rapport van de Erasmus Universiteit
uitvoerig belicht (Hoogenboom e.a., 1996). Daarom wordt op deze plaats slechts
aangetekend dat het bankpersoneel een wezenlijke mentaliteitsverandering heeft
moeten ondergaan. Vooral van accountmanagers wordt verwacht dat zij anders naar
een voorgenomen transactie kijken dan voorheen. Zij moeten over een speciale
antenne beschikken en in geval van onduidelijkheden tactvol de potentiële klant
om nadere informatie vragen. Dit luistert nauw, want het stellen van de verkeerde
vragen kan de klant ook de deur uitjagers en op dat moment kunnen de commerciële
belangen van de financiële instelling ernstig worden geschaad.
Zoals al eerder opgemerkt, zijn alle respondenten de mening toegedaan dat de Wet
MOT de financiële instellingen nog bewuster heeft gemaakt van de noodzaak de
integriteit van het financiële stelsel te handhaven. In die zin gaat er dus een belangrijke preventieve werking van de wet uit. Of hetzelfde kan worden gezegd van het
`ontmoedigingsbeleid' richting criminelen, is volgens menig respondent nog maar
de vraag. Het geldvolume is met de Wet MOT niet omlaag te krijgen, integendeel, dat
neemt als gevolg van de winstgevendheid van een aantal vormen van criminaliteit
alleen maar toe. Wel is het tot op zekere hoogte mogelijk om te voorkomen dat criminelen met vertegenwoordigers van Nederlandse financiële instellingen om de tafel
gaan zitten. In dit opzicht heeft de Wet MOT volgens de vertegenwoordigers van de
banken enkele belangrijke barrières opgeworpen.
De respondenten benadrukken dat de hierboven bedoelde preventieve effecten van
de Wet MOT alleen te detecteren zijn in de plaatsingsfase. Het vermoeden bestaat dat
als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving - met nadruk wordt
gesteld dat niet alleen de Wet MOT, maar ook de Wet op de wisselkantoren en, in
mindere mate, de WIF in de beschouwing moet worden betrokken - de eerste fase
van het witwasproces weliswaar bemoeilijkt is, maar dat zich tegelijkertijd verschillende verplaatsingseffecten hebben voorgedaan. Deze verplaatsingseffecten manifesteren zich in verschillende gedaanten, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt
tussen verplaatsingen in geografische zin, qua tijd, witwasmethodiek en branche.
Hieronder worden deze vier elementen kort behandeld:
1
Geografische verplaatsing: de indruk bestaat dat criminelen uitwijken naar het
buitenland en daar geld storten. Geld van de verschillende rekeningen wordt
vervolgens verzameld en vanuit het buitenland - vaak nog via een uitgebreide
lus - in het Nederlandse girale verkeer gebracht. In dit verband is de aandacht
in het bijzonder gevestigd op het voormalige Oostblok - een `cash society, aldus
enkele respondenten -, Oostenrijk en België. In omgekeerde richting is een toename geconstateerd van Engelsen die in Nederland Engelse en Schotse ponden
komen wisselen.
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Verplaatsing in tijd: criminelen nemen langer de tijd om hun vermogen weg te
werken en spreiden hun activiteiten. Ze gebruiken bijvoorbeeld een letter of
creditvan een buitenlandse bank en komen daarmee pas geruime tijd nadat het
gronddelict gepleegd is, op de proppen.
3 Verandering van modus operandi: gewezen is op een nadelig gevolg van het feit
dat de indicatoren openbaar zijn (zie bijlage 5). Volgens enkele respondenten
brengt dit onvermijdelijk met zich mee dat criminelen en hun adviseurs zich
steeds minder zullen verlaten op modi operandi waarmee een indicator in werking wordt gesteld. Alleen de minder inventieve verdachten resteren op die
manier, hetgeen de effectiviteit van het meldsyteem niet ten goede zou komen.
Een knelpunt dat hiermee verband houdt, heeft betrekking op de definitie van
een financiële dienstverlening ex artikel 1 Wet MOT. Een aantal respondenten
heeft gewezen op de hoge vlucht die zogenaamde money transfers dreigen te
nemen; omdat deze transactievormen niet als financiële dienstverlening in de
zin van de wet kunnen worden beschouwd, kunnen zij formeel niet worden gemeld aan het meldpunt.
De vermoedens dat de werkwijzen van criminele groepen veranderingen ondergaan zijn vooralsnog nauwelijks geschraagd door concrete voorbeelden. Niettemin is de verwachting dat steeds vaker gebruik gemaakt zal worden van `backto-backconstructies' (lenen van jezelf; zie in dit verband ook Van de Bunt en
Nelen, 1996). Ook bestaat het vermoeden dat de frequentie waarmee rechtspersonen en trustmaatschappijen worden gebruikt dan wel misbruikt om transacties te maskeren, zal toenemen. Saillant detail in dit verband is natuurlijk ook
het gegeven dat de matching-procedure met het CIDSI-bestand alleen betrekking heeft op natuurlijke personen.
4 Verplaatsing naar andere sectoren/branches: wat dit aspect aangaat, is vooral
gewezen op de onroerend-goedsector.
Wat betreft de verplaatsingseffecten, laten ook Finpol en de lovj weten dat er naar
hun idee uitwijkgedrag plaatsvindt naar het buitenland. Nederlandse wisselaars worden in België, Duitsland en elders in Europa gesignaleerd. De lovj is van mening dat
intensief onderzoek nodig is naar wisseltransacties die vanuit die landen in relatie
tot de Nederlandse munteenheid worden gemeld. Het betreft bijvoorbeeld grote
stortingen in guldens op Nederlandse rekeningen, waarbij de herkomst van het geld
niet verklaard kan worden. Verder signaleert de lovj een vlucht in underground bankingen nieuwe witwastechnieken, bijvoorbeeld witwassen door middel van goederenhandel. Van de Bunt en Nelen (1996) stellen dat de kans niet denkbeeldig is dat
naarmate de overheidscontrole toeneemt, criminele groeperingen bij het witwassen
de confrontatie met de overheid steeds meer uit de weg gaan (Van Traa, bijlage 10,
p. 158).
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4.2

Rendement van de meldingen in repressieve zin

4.2.1

Het tweede jaar MOT in cijfers
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Referentieperiode
Het in deze paragraaf gepresenteerde cijfermateriaal inzake het MOT betreft het jaar
1995. Gegevens over het exacte tweede jaar, dat wil zeggen van 1 februari 1995 tot en
met 31 januari 1996 konden niet worden geleverd, omdat volgens het MOT de maand
januari 1996 een onvolledig beeld van het melden, registreren en beoordelen van
ongebruikelijke transacties zou geven (MOT, brief d.d. 20 februari 1996). Bovendien
geeft het MOT te kennen `vanaf heden' (20 februari 1996) de meldingen per kalenderjaar te analyseren en te vergelijken. Het gegevensmateriaal is op verzoek en volgens
de specificaties van de onderzoekers door het MOT geleverd.

Op 12 februari 1996 is, met het oog op de evaluatie, een kopie gemaakt van het MOTregister. Dit was nodig, omdat het MOT-register aan continue verandering onderhevig is; er wordt immers voortdurend transactie-informatie toegevoegd. Om analyses te kunnen uitvoeren was een onveranderlijk bestand vereist. De ondergrens van
de kopie ligt bij transacties die een MOT-registratiedatum hebben die ligt op 1 januari 1995 of later; de bovengrens ligt bij transacties die uiterlijk op 31 december 1995
plaatsvonden. De sluitingsdatum voor de kopie van 12 februari 1996 betekent dat
transacties die in 1995 plaatsvonden maar die ná 12 februari 1996 werden doorgemeld, nog als `niet doorgemeld' in de kopie staan geregistreerd. In de analyses zijn
transacties die met als eerst vermelde indicator 135 (couponknippers; zie hoofdstuk
1) zijn gemeld, buiten beschouwing gelaten. De analyses zijn uitgevoerd op meldingen met een transactiedatum die in 1995 valt.
Ontvangen en doorgemelde transacties
In 1995 ontving het MOT 16.215 meldingen, waarbij het in vrijwel alle gevallen ging
om uitgevoerde transacties (99%). Slechts 202 betroffen voorgenomen transacties.
Van de 16.215 meldingen werd 14% als verdacht doorgemeld (tabel 1). Doormelding
vond in twee derde van de gevallen plaats naar aanleiding van een CIDSI-hit. Het was
niet mogelijk de verstrekkingen aan buitenlandse meldpunten uit de database van
het MOT te halen, omdat die daarin niet worden geregistreerd. Bij niet-doormelding
was in de meeste gevallen de reden, dat het een ongebruikelijk gebleven dan wel nog
niet onderzochte transactie betrof.
De 658 als apert verdacht doorgemelde transacties (tabel 1) omvatten conversies
naar verdacht op basis van analyse door het MOT; tevens vallen daaronder meldingen die reeds waren geconverteerd, en die later een CIDSI-hit hebben opgeleverd,
bijvoorbeeld omdat de doorgemelde subjecten aan het CID-register zijn toegevoegd.
Ook andere redenen voor doormelding vallen binnen deze groep.
Uit tabel 1 blijkt verder dat 117 doormeldingen plaatsvonden op basis van een verzoek van de lovj. Het betreft doormeldingen naar aanleiding van een verzoek op
basis van artikel 12 lid 1 sub d Besluit Politieregisters (zowel `onder 2' als `onder 3').
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Tabel 1:

Ontvangen meldingen en redenen voor al of niet doormeiden
aantal

status
doorgemeld

2.218

aantal

%

14

reden doormelding
1

CIDSI-hit

1.443

65

2

verdacht

658

30

3

verzoek lovj

117

5

590*

4

niet doorgemeld

13.997

86

reden niet doormelden
1

geweigerd door Finpol i.v.m. onterechte CIDSI-hit

2

is in onderzoek bij de financieel onderzoekers

3
4

is na onderzoek ongebruikelijk gebleven
is ofwel ongebruikelijk gebleven of nog niet onderzocht
16.215

totaal
"

220
110
13.077

2
1
93

100

Uit de Flnpol-gegevens blijkt dat daar 569 transacties werden geweigerd. Dit verschil is verklaarbaar door de
verschillen in referentieperiode en kernvariabele waarop transacties zijn geselecteerd.

Tabel 2:

Aantal nieuwe hits bij rematches

datum rematch

alle geregistreerde
transacties

5 februari 1995

in 1995 geregistreerde transacties

251

6

26 maart 1995

84

12

9 december 1995

99

48

In de eerste twee jaar van het MOT hebben er drie rematches plaatsgevonden, die
alle binnen het tweede jaar vielen (februari, maart en december 1995). Tabel 2 laat
zien hoeveel nieuwe hits dit opleverde, zowel voor het jaar 1995, als voor de gehele
periode tot 1 januari 1996, dat wil zeggen sinds de start van het MOT. Uit de gegevens
blijkt dat bij elke rematch relatief veel hits werden gegenereerd op verhoudingsgewijs oude transacties. Dit effect neemt af naarmate het moment van de rematch
verder afligt van begin 1995. Bij de eerste rematch had slechts iets meer dan 2% van
de nieuwe hits betrekking op in 1995 geregistreerde transacties, terwijl dat bij de
laatste rematch 49% was.
De melders
Tabel 3 laat zien dat de meeste meldingen worden gedaan door banken en wisselkantoren, gevolgd door de casino's en creditcard-maatschappijen (resp. 52%, 40%,
5% en 2%). Het aantal meldingen afkomstig van effectenbemiddelaars en levensverzekeringsmaatschappijen was in 1995 verwaarloosbaar klein. Percentueel worden
van de meldingen die afkomstig zijn van de banken het meest doorgemeld (18%). Op
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Tabel 3:

Meldingen per melder in 1995

status

melders
banken
n
%

wisselk.l
n
%

casino's
n
%

cr.card2
n
%

eff.bem.3
n%

lev.verz.4
n%

doorgemeld

1.512

18

585

9

112

14

9

2

0

0

0

0

niet doorgemeld

6.989

82

5.940

91

688

86

371

98

7

100

2

100

totaal

8.501

100

380 100

7

100

2

100

1
2
3
4

6.525. 100

800 100

wisselkantoren
creditcard-maatschappijen
effectenbemiddelaars
Ievensverzekering smaatschappijen

de tweede plaats komen wat dit betreft de casino's (14%) gevolgd door de wisselkantoren (9%). Zowel bij de banken, als bij de wisselkantoren en casino's betrof het
bij de doormeldingen in de meeste gevallen transacties met baar geld (resp. 66%,
93% en 91% van de doorgemelde transacties). De valutasoorten waarin de grootste
totaalbedragen omgingen in 1995, waren achtereenvolgens Nederlandse guldens,
Duitse marken en Amerikaanse dollars.
Indicatorengebruik
Tabel 4 laat per meldingsplichtige branche zien welke indicatorsoort ten grondslag
lag aan de meldingen die door het MOT als verdacht werden doorgemeld. Ter vergelijking is in bijlage 2 een zelfde tabel opgenomen inzake de niet door het MOT doorgemelde transacties en een tabel met betrekking tot alle transacties (bijlage 2,
tabellen 1 en 2). Alleen voor de casino's geldt dat verreweg de meeste door het MOT
als verdacht doorgemelde transacties (96%) oorspronkelijk werden gemeld op basis
van een objectieve indicator. Voor de overige branches betrof het in het merendeel
van de gevallen een subjectieve indicator (zie tabel 4). Aan de gemelde transacties
die ongebruikelijk bleven, lag wat betreft de banken, casino's en creditcard-maatschappijen meestal een objectieve indicator ten grondslag. In de levensverzekeringsbranche betrof het daarentegen in alle gevallen een subjectieve indicator (bijlage 2,
tabel 1).
Als men voor de bancaire sector nagaat welke indicatoren de grootste effectiviteit
hebben, dat wil zeggen het hoogste percentage doormeldingen, dan blijkt dat indicator 131 (contante transacties boven één miljoen gulden) op de eerste plaats staat
met een effectiviteit van 35%.54 Op de tweede plaats staat de subjectieve indicator
211 (aanleiding tot de veronderstelling van witwassen: 25%), gevolgd door indicator
231 (voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanlei-

54

Indicator B- 111 (transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten
ook aan het meldpunt worden gemeld) is in deze vergelijking buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 4:

Status van alle gebruikte meldingsindicatoren voor doorgemelde transacties per
branche' (minimaal 1, maximaal 4 indicatoren per gemelde transactie)

branche

indicatoren
objectief
n

subjectief
%

n

%

banken en wisselkantoren

611

29

1.505

casino's

108

96

5

4

3

30

7

70

creditcard-maatschappijen

71

Levensverzekeraars: geen doormeldingen; effectenbemiddelaars: onbekend.

ding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen: 21%). De
eerste indicator die geen contante transacties betreft maar girale, staat met 16% op
de vijfde plaats wat effectiviteit betreft (indicator 261: transacties boven 10 miljoen
gulden die aan minstens twee van een lijst van specifiek geformuleerde voorwaarden
voldoen).
Betrokken subjecten
Niet alleen de vraag hoeveel transacties het MOT ontvangt en doormeldt, maar ook
de vraag hoeveel personen daarbij zijn betrokken, is interessant. Zo kan men immers
zien of wellicht slechts enkele subjecten verantwoordelijk zijn voor het leeuwedeel
van de als verdacht gekwalificeerde en doorgemelde transacties, of dat de transacties
zijn verspreid over vele betrokkenen die ieder slechts één of enkele transacties
pleegden. Een probleem is dat het automatiseringssysteem van het MOT op dit punt
ernstige onvolkomenheden kent. Zo worden tien verschillende mensen die toevallig
allen 'Motman' heten, als één persoon beschouwd en dus maar één keer geteld. Aan
de andere kant komt het ook voor, dat één enkel bedrijf op verschillende manieren is
ingevoerd (bijvoorbeeld als 'B.V., 'BV.' of'BV enz.) en door het systeem ten onrechte
als verschillende subjecten wordt gezien. De gepresenteerde cijfers inzake het aantal
betrokken subjecten moeten dan ook met de nodige terughoudendheid worden
benaderd.
In totaal waren, volgens opgave van het MOT, in 1995 23.966 personen betrokken bij
ongebruikelijke transacties. In 28% van de gevallen betrof het rechtspersonen, in de
resterende 72% natuurlijke personen. Van de 23.966 betrokken subjecten werd 14%
doorgemeld. Bij deze doormeldingen ging het in 71% van de gevallen om natuurlijke
personen.
Subjecten kunnen echter meer dan eenmaal betrokken zijn geweest bij het uitvoeren
van ongebruikelijke transacties. De groep van 23.966 betrokken subjecten bestaat
uit naar schatting 8.682 unieke subjecten. Bijna 12% daarvan werd doorgemeld aan
Finpol (1.024 unieke subjecten). Afgezet tegen het totaal aan in 1995 ontvangen meldingen (16.215) zijn er dus gemiddeld bijna twee meldingen per uniek subject geregistreerd.
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Gemiddeld waren de bij ongebruikelijke transacties betrokken personen 40 jaar oud;
de meesten zijn tussen de 30 en 39 jaar oud. Er is nauwelijks leeftijdsverschil tussen
wel en niet doorgemelde subjecten (resp. 39 en 42 jaar). Vrouwen zijn wat betreft
betrokkenheid bij ongebruikelijke transacties sterk in de minderheid. Zij vormen
slechts 16,3% van het totaal. Er is evenwel geen wezenlijk verschil tussen mannelijke
en vrouwelijke subjecten inzake het percentage als verdacht doorgemelde transacties. Bij beide groepen beloopt dat ongeveer 15% (mannen 16,5%, vrouwen 14,6%).
Voor zover bekend55 hebben ruim acht op de tien bij ongebruikelijke transacties
betrokken natuurlijke personen een Europese nationaliteit, waarvan bijna drie kwart
de Nederlandse (72%). Van de niet-Europese betrokkenen is het merendeel afkomstig uit Zuid-Amerika (88%). Van de aan Finpol als verdacht doorgemelde personen
had 95% een Europees paspoort, waarvan 89% een Nederlands.56 Circa negen van
de tien van de aan Finpol doorgemelde niet-Europese subjecten was afkomstig uit
Latijns Amerika. Wat betreft de vestigingslanden van de bij ongebruikelijke transacties betrokken bedrijven (rechtspersonen) komt het beeld gedeeltelijk overeen met
dat van de natuurlijke personen. Bijna alle bedrijven zijn in Europa gelegen (circa
95%) en daarvan is het leeuwedeel Nederlands (circa 88%).57 Deze verdeling treft
men ook aan binnen de door het MOT aan Finpol doorgemelde verdachte transacties.
Twee derde van de niet-Europese bij ongebruikelijke transacties betrokken bedrijven
was volgens het MOT gevestigd in Amerika, waarvan zo'n 40% in Noord-, 40% in
Zuid- en 19% in Centraal-Amerika. Binnen de door het MOT aan Finpol bij verdachte
transacties betrokken Amerikaanse bedrijven vormt echter Zuid-Amerika met 56%
de grootste subgroep; Centraal- en Noord-Amerika zijn minder sterk vertegenwoordigd (resp. 27% en 17%).

Doorlooptijd
Wat betreft de tijd die verstrijkt tussen het moment dat de transactie wordt verricht
(de transactiedatum), de fysieke ontvangst van de melding op het MOT (de ontvangst- of boekingsdatum) en het tijdstip dat de melding wordt geregistreerd door
het MOT (de registratiedatum) blijkt uit de MOT-registratie het volgende.
De ontvangstdatum wordt pas sinds april 1995 opgetekend en dan nog alleen bij meldingen die op papier worden aangeleverd. Dit betekent dat het cijfermateriaal in dit
opzicht een enigszins beperkte geldigheid heeft.
Afgezien van de eerste twee maanden van 1995, verstreken er gemiddeld zo'n 22
dagen tussen de transactiedatum en de ontvangstdatum. In januari en februari 1995
was dat respectievelijk 70 en 42 dagen.

55

De nationaliteit van de betrokkenen was bij 39% van de aan het MOT gemelde ongebruikelijke transacties

56

niet ingevuld.
De nationaliteit van de betrokkenen was bij 44% van de door het MOT aan Finpol doorgemelde verdachte

57

transacties niet ingevuld.
Het vestigingsland was bij 16% van de ongebruikelijke transacties niet ingevuld. Bij de doorgemelde verdachte transacties betrof het 9% van de gevallen.
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Het gemiddelde aantal dagen dat verloopt tussen de ontvangstdatum en de registratiedatum nam in de loop van 1995 sterk af, van gemiddeld 67 dagen in de beginmaanden van het jaar, tot gemiddeld vier dagen in de laatste vier maanden van het
jaar. Overigens genereert het computersysteem van het MOT één dag na de registratie van een transactie een ontvangstbevestiging. Deze wordt dezelfde dag per post
verzonden aan de betreffende melder. Deze ontvangstbevestiging is voor de melders
mede van belang voor de wettelijke vrijwaringen.
Volgens het MOT is niet exact te achterhalen hoeveel dagen nodig zijn voor wat men
het conversieproces noemt. Het systeem geeft namelijk niet aan wanneer de financieel onderzoekers de transacties onder ogen krijgen; evenmin kan worden bepaald
hoeveel tijd per transactie gaat zitten in de artikel- l0-bevragingen. Daarnaast kan
een transactie als ongebruikelijk (en dus niet doorgemeld) in het register zitten en
na een rematch een hit opleveren. Op deze wijze kan de periode tussen de registratiedatum en de doormeldingsdatum soms oplopen tot meer dan een jaar. In de loop
van het tweede jaar (1995) blijkt evenwel, dat de betreffende tijdspanne gestaag
korter is geworden. Beloopt deze in de eerste twee maanden nog ongeveer 75 dagen,
in de zomermaanden bedraagt de periode circa 45 dagen en aan het eind van het
jaar ruwweg een week. Eén dag na de doormelding levert het MOT-systeem een
zogenaamde terugmelding (het afloopbericht), die direct per fax aan de melder
wordt doorgezonden.
Informatieverzoeken via de lovj
Naast de ontvangst van ongebruikelijke transacties, kreeg het MOT in 1995 41 informatieverzoeken van de lovj. Een verzoek kan diverse subjecten betreffen. Van de 41
verzoeken zijn er 9 in 1996 afgehandeld. Het MOT controleert de juridische juistheid
van de bevraging en de volledigheid van de aangeleverde informatie. Vervolgens
wordt het MOT-register geraadpleegd. Zonodig vindt ook doormelding naar Finpol
plaats van subjecten die niet eerder zijn doorgemeld. In 1995 betrof het 117 subjecten (tabel l). Van 29 verzoeken die in 1995 zijn ontvangen en afgehandeld, is zowel
de ontvangstdatum als de datum van afhandeling bekend. Voor deze verzoeken
bedroeg de tijd tussen ontvangst en het moment dat het verzoek was afgehandeld,
gemiddeld acht dagen.
Van de verzoeken die in 1995 zijn ontvangen en afgehandeld, werd geen enkel verzoek geweigerd. Van de in 1995 ontvangen, maar in 1996 afgehandelde verzoeken
zijn er twee geweigerd. De reden voor de weigering was dat de verstrekte informatie
onvoldoende was om bevraging van het MOT-register te rechtvaardigen.
4.2.2

Het tweede jaar Finpol in cijfers

Beperkingen
De MOT- en de Finpol-cijfers sluiten niet naadloos op elkaar aan. De verschillen
vloeien voor een deel voort uit het feit dat het MOT cijfers presenteert inzake het
kalenderjaar 1995, waarbij de transactiedatum de kernvariabele is. Finpol gebruikt
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gegevens over de periode 1 februari 1995 tot 1 februari 1996. Deze periode is geselecteerd op de registratiedatum van Finpol: de datum dat Finpol een doormelding
accepteert. Deze datum kan soms meer dan een jaar verder in de tijd liggen dan de
transactiedatum (zie ook de paragrafen inzake doorlooptijd). Een voorbeeld van de
verschillen die kunnen ontstaan: een transactie met een transactiedatum en een
MOT-registratiedatum in 1994, maar een doormeldingsdatum in 1995, wordt door
Finpol - althans voor de periode van het onderzoek - wel geteld, maar door het MOT
niet.

Niet alle door ons gestelde vragen konden binnen het voor de evaluatie beschikbare
tijdsbestek door Finpol worden beantwoord. Als reden daarvoor is aangevoerd dat
de automatisering niet is ingericht op de beantwoording van bepaalde vragen. Zo
kon men geen opgave verschaffen van het aantal verzoeken om informatie dat via de
lovj vanuit buitenlandse opsporingsinstanties bij Finpol werd ontvangen. Evenmin
kon een betrouwbaar antwoord worden gegeven op de vraag hoeveel subjecten betrokken waren bij de in het tweede jaar geregistreerde verdachte transacties. Ook de
doorlooptijd (de periode tussen ontvangst van de verdachte transactie door Finpol
en het moment van doormelding) kon niet worden achterhaald, bij gebrek aan een
systeem van tijdverantwoording.
Ontvangen verdachte transacties
Het totale aantal door Finpol ontvangen en geaccepteerde verdachte transacties over
de periode 1 februari 1995 tot en met 31 januari 1996 bedraagt volgens opgave van
Finpol 2.538. Dit aantal komt, rekening houdend met de hierboven gegeven beperkingen van het cijfermateriaal, redelijk in de richting van het MOT-outputcijfer van
2.218 verdachte transacties.
Ruim 80% werd aan Finpol doorgemeld op basis van een CIDSI-hit (83%). Dit percentage is hoger dan hetgeen bij het MOT werd gevonden (65%). Naast de bovenvermelde verklaringen voor dit verschil, heeft het Finpol-percentage alleen betrekking op
het onderscheid CIDSI-hit versus apert verdacht. Het moet dus eigenlijk worden
vergeleken met het MOT-doormeldpercentage zonder de verzoeken van de lovj mee
te tellen. In dat geval stijgt het percentage doormeldingen door het MOT van transacties die naar aanleiding van een CIDSI-hit verdacht werden tot 69, hetgeen wat
dichter in de buurt ligt van het Finpol cijfer.
Door Finpol werden, naast de 2.538 geaccepteerde transacties, 569 meldingen geweigerd. Ook dit getal komt in de buurt van het aantal van 590 volgens het MOT door
Finpol geweigerde transacties (tabel 1). Volgens Finpol heeft dit hoge aantal te
maken met een fout in het automatiseringsproces tussen een melder en het MOT,
waardoor onjuiste informatie in het Finpol-systeem terecht kwam. Dit incident
betrof ruim 500 transacties. De overige redenen van weigering betroffen een onvolledige naamsleutel of gevallen waarbij de betrokken persoon wel de juiste naamsleutel
had, maar niet in het CIDSI-register voorkwam.
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Output
Uit tabel 5 blijkt dat het aantal doormeldingen van verdachte transacties door Finpol
naar het opsporingsveld aanzienlijk hoger ligt dan het aantal door het MOT aan
Finpol doorgemelde transacties. Dit is verklaarbaar door het gegeven dat een subject
in meer dan één regio kan staan geregistreerd. Hierdoor komt het voor dat één transactie aan bijvoorbeeld vijf regio's ter beschikking wordt gesteld. Gemiddeld wordt
elke door Finpol ontvangen transactie 1,6 maal doorgemeld, ongeacht of het een
CIDSI -hit of een apert verdachte transactie betreft. Aan de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden zijn de meeste verdachte transacties
doorgemeld. Gezamenlijk ontvingen zij ruim 41% van alle doorgemelde transacties.
Van het totale aantal doorgemelde transacties is 86% via de ACCI verstrekt aan de
regio's en ruim 3% door tussenkomst van de ARI's. Van de overige doormeldingen
ging iets meer dan 6% naar respectievelijk de divisie Mobiliteit, de Koninklijke
Marechaussee en de liaisons in Duitsland en Zweden, en 5% naar de CRI. De doormeldingen aan de CRI doen op het eerste gezicht wellicht enigszins vreemd aan. Het
lijkt immers alsof Finpol (de CRI) aan zichzelf doormeldt. Het betreft hier echter
doormeldingen die bestemd zijn voor BOD's en buitenlandse opsporingsdiensten.
Hoeveel doormeldingen aan elk van deze twee diensten hebben plaatsgevonden, kon
niet worden achterhaald. Wel wist Finpol te melden dat de verstrekkingen aan de
BOD's betrekking hadden op zowel girale als chartale transacties binnen Nederland
en daarbuiten.
Finpol-projecten
Transacties die de status `Finpol-project' of `voorraad' bezitten, betreffen meestal
opgemaakte pv's en verstrekkingen aan het buitenland. In de referentieperiode ging
het om 456 verdachte transacties. De status van deze transacties kan overigens op
een later tijdstip veranderen, afhankelijk van wat er uiteindelijk met de informatie is
gebeurd.
Gedurende de bekeken periode werd informatie inzake naar schatting 200 à 300
transacties aan het buitenland ter beschikking gesteld. De ontvangers waren hoofdzakelijk landen in West-Europa, Canada en de VS. Een deel van de transactie-informatie werd verstrekt langs het NCID-kanaal. Ook komt het voor dat in het kader van
een Finpol-project een pv ten behoeve van het buitenland wordt opgemaakt.
4.2.3

ACCI-cijfers inzake het tweede jaar van de Wet MOT

In 1994 werden op grond van de resultaten van de vergelijkingen tussen de CIDSI en
het MOT-register 392 informatierapporten opgenomen in het CID-register. In het
jaar 1995 waren dat er 833. Zoals eerder is uiteengezet, kan een informatierapport
diverse meldingen bevatten, die alle dezelfde persoon betreffen. In het tweede jaar
van de MOT-wetgeving is 3.264 keer een op grond van een CIDSI-hit verdachte transactie door Finpol aan de ACCI doorgeweld. Dat betekent dat elk in 1995 in het CIDregister opgenomen informatierapport gemiddeld bijna vier meldingen bevat inzake
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Tabel 5:

Door Finpol doorgemelde verdachte transacties naar de regiopolitie en BOD's
(onder `divisie CRI'); periode 1 februari 1995 t/m 31 januari 1996

regio's

Groningen

door Finpol doorgemelde verdachte transacties
CIDSI-hit
apert verdacht
totaal
0

83

83

Friesland

15

6

21

Drenthe

21

0

21

Ilsselland

56

0

56

Twente

23

10

33

Noord- en Oost-Gelderland
Gelderland-Midden
Gelderland-Zuid

95
130
6

25
0
0

120
130
6

Utrecht

130

3

133

Noord-Holland-Noord

61

1

62

Zaanstreek-Waterland

130

0

130

3

0

3

583

29

612

Kennemerland
Amsterdam-Amstelland
Gooi en Vechtstreek

Haaglanden
Hollands Midden

46

0

46

411

57

468

84

10

94

408

16

568

Zuid-Holland-Zuid

162

14

176

Zeeland

158

0

158

33

71

104

45

7

52

109

3

112

Rotterdam-Rijnmond

Midden- en West-Brabant
Noord-Brabant-Noord
Noord-Brabant-Oost

Limburg-Noord

0

0

0

112

69

181

26

8

34

ARI-N

0

62

62

ARI-O

0

0

0

ARI-Z

0

1

1

ARI-NW

0

46

46

ARI-ZW

0

16

16

Limburg-Zuid
Flevoland

divisie Mobiliteit

37

0

37

divisie CRI

192

0

192

Kon. Marechaussee

169

0

169

19

0

19

0

15

15

aantal verdachte transacties doorgemeld

3.264

696

3.960

aantal verdachte transacties ontvangen

2.097

441

2.538

liaison Duitsland
liaison Zweden
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verdachte transacties die werden verricht door het subject waarop het informatierapport betrekking heeft. De range van het aantal in een verstrekking opgenomen
verdachte transacties is nogal breed, zo is gebleken uit onderzoek van cijfermateriaal
en uit interviews met de betrokkenen. Het komt wel voor dat er tien of meer transacties in een verstrekking worden gebundeld.
In de loop van 1995 bleek het aantal verstrekkingen toe te nemen: in de tweede helft
van het jaar is het aantal verstrekkingen veel hoger dan in de eerste. Deze trend lijkt
door te zetten in 1996; het aantal verstrekkingen in januari 1996 alleen is al hoger
dan in het gehele eerste kwartaal van 1995. Een en ander kan als een indicatie worden beschouwd voor het op gang komen van het MOT-proces.
Een andere aanwijzing hiervoor kan worden afgeleid uit het feit dat er in 1995 ruim
tweemaal zoveel informatierapporten in het NCID-register zijn ingevoerd als in 1994
(833 versus 392). Dit zou kunnen betekenen dat het melden van subjecten door
RCID's beter verloopt, hetgeen consequenties heeft voor het aantal gegenereerde
CIDSI -hits en daarmee het aantal door Finpol aan de ACCI verstrekte rapporten.
4.2.4

De regio's: een globaal overzicht

De in deze paragraaf weergegeven bevindingen zijn gebaseerd op de resultaten van
de onder RCID's en BFO's uitgezette enquête.

Instroom en aantallen meldingen
Sinds de inwerkingtreding van de Wet MOT hebben 25 van de 35 geënquêteerden
verstrekkingen met betrekking tot verdachte transacties ontvangen. Negen respondenten rapporteren niet te weten of er verstrekkingen zijn ontvangen. Eén BFO geeft
aan dat vanaf de inwerkingtreding van de Wet MOT helemaal geen verstrekkingen
zijn binnengekomen.58 Bekijkt men de ontvangst van de verstrekkingen over het
afgelopen jaar (vanaf 1 februari 1995), dan blijkt dat 23 respondenten aangeven dat
zij verstrekkingen hebben ontvangen. Tien instellingen zeggen niet te weten of er in
die periode verstrekkingen zijn binnengekomen.
Het feit dat respondenten aangeven niet te weten hoeveel verstrekkingen vanaf de
inwerkingtreding van de Wet MOT dan wel in het tweede jaar zijn binnengekomen
mag opmerkelijk heten. Ter verklaring wordt door de bevraagden aangevoerd dat
het niet eenvoudig is overzichten uit de registratiesystemen te genereren die alleen
betrekking hebben op verstrekkingen die (uiteindelijk) van Finpol afkomstig zijn.
Uit tabel 3 van bijlage 2 blijkt dat de RCID's en BFO's aangeven vanaf februari 1994
tezamen 966 verstrekkingen inzake verdachte transactiegegevens te hebben ontvangen, waarvan 582 (60%) in het tweede jaar van de MOT-wetgeving. Dit is nog niet de
helft van het aantal verstrekkingen dat de NCID in 1995 meldde, namelijk 1.391. De
vragenlijst werd echter in november 1995 uitgezet. De door de respondenten voor

58

Volgens de NCID-gegevens zijn in 1995 echter wel enige verstrekkingen aande RCID in die regio gedaan.
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het tweede MOT-jaar opgegeven aantallen ontvangen verstrekkingen hebben daarom
waarschijnlijk eerder betrekking op ruwweg de eerste drie kwartalen van 1995 dan
op het gehele tweede jaar van de Wet MOT. De NCID verstrekte in die periode 916
informatierapporten. Dit is nog steeds aanzienlijk meer dan de respondenten aangeven te hebben ontvangen. Een verklaring voor deze discrepantie is wellicht dat 9
van de 35 respondenten niet weten of er verstrekkingen zijn binnengekomen. Anderzijds moet er rekening mee worden gehouden dat de ontvangstcijfers die de respondenten noemen zowel NCID- als ARI-verstrekkingen omvatten. Het vergelijkingsgetal
betreft daarentegen slechts de NCID-verstrekkingen. Dit zou betekenen dat het geconstateerde verschil in werkelijkheid nog groter zou kunnen zijn. Het was niet
mogelijk na te gaan aan welke factoren deze verschillen precies moeten worden
toegeschreven. Wellicht draagt de beslissingsvrijheid van de regiokorpsen om verstrekkingen al dan niet op te nemen voor een deel daaraan bij (zie hoofdstuk 3).
Het merendeel van de respondenten (30 van de 35) geeft te kennen dat de verstrekkingen op één centrale plaats terechtkomen. In acht van de tien gevallen is dat de
RCID. De meesten (24 respondenten) stellen een vast aanspreekpunt in de regio te
hebben wat betreft verstrekkingen inzake verdachte transacties. Als aanspreekpunt
treden personen op die uiteenlopende functies bekleden binnen de RCID's dan wel
de BFO's, variërend van administratief medewerker tot hoofd van de afdeling. De
huidige situatie blijkt daarmee enige overeenkomst te vertonen met de door Finpol
uitgesproken wens om vaste aanspreekpunten in de regio te gaan creëren.
Volgens de respondenten worden de verstrekkingen die bij de RCID binnenkomen in
zes van de tien gevallen doorgeleid naar het BFO. Het BFO beoordeelt hoe de verdere
afhandeling moet geschieden. In de'beoordeling spelen de volgende overwegingen
een rol.
Passen de gegevens in een lopend onderzoek?
1
2 Is de informatie bestemd voor een andere regio?
3 Is nader onderzoek gewenst? Hierbij zijn cruciale factoren of het gaat om grote
geldbedragen en om diverse verstrekkingen inzake verdachte transacties.
Na behandeling door het BFO gaan de informatierapporten terug naar de RCID, waar
zij worden opgeslagen. Het uitzetten van verstrekkingen bij de districtsrecherche of
andere recherchediensten gebeurt rechtstreeks vanuit het BFO dan wel via de RCID.
Afhandeling van de verstrekkingen
De centrale vraag is uiteraard wat er met de ontvangen transactie-informatie is
gebeurd. Van de in totaal 966 verstrekkingen die de respondenten zeggen te hebben
ontvangen vanaf de inwerkingtreding van de Wet MOT, is van 910 bekend op welke
wijze ze zijn gebruikt. Uit tabel 6 blijkt dat de meeste verstrekkingen (80%) zijn
opgeslagen bij de RCID's en bij de BFO's.59 Honderdzesentwintig verstrekkingen

59

In principe worden alle meldingen bij de RCID en BFO opgeslagen. Meldingen die worden overgedragen
aan andere regio's, worden niet opgenomen In het eigen CID-register. De categorie opgeslagen betekent
dat er vooralsnog niets met de meldingen is gedaan.
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Tabel 6:

Afhandeling van de verstrekkingen
aantal

nieuwe opsporingsonderzoeken gestart nav. verstrekkingen
als informatie toegevoegd aan lopend opsporingsonderzoek
verstrekkingen zijn opgeslagen
verstrekkingen zijn in behandeling
verstrekkingen waarvan onbekend is wat er mee is gebeurd
anders

totaal

%

11
126
731
31
5

1
14
80
3
1

6

1

910

100

werden toegevoegd aan lopend onderzoek. Verder zijn 31 verstrekkingen nog in
behandeling en is op basis van elf verstrekkingen een nieuw opsporingsonderzoek
gestart. Slechts voor vijf van deze elf kon worden achterhaald om wat voor onderzoek het ging. In drie gevallen betrof het een pro-actief onderzoek: eenmaal vermeende witwasactiviteiten in de onroerend-goedsector en tweemaal een organisatie
die zich bezighoudt met witwassen via registergoed. De twee overige onderzoeken
hadden een tactisch karakter en betroffen handel in verdovende middelen. Als de
verstrekkingen die in behandeling zijn, worden meegerekend, dan wordt een kleine
20% van de verstrekkingen op enigerlei wijze gebruikt in of ten behoeve van opsporingsonderzoek. Hierbij dient te worden aangetekend dat zodra bekend is dat er een
opsporingsteam actief is, voor dat onderzoek relevante Finpol-output direct aan het
betreffende team wordt verstrekt. De respondenten zijn dus niet op de hoogte van
alle verstrekkingen die worden gedaan en gebruikt. De genoemde 20% is daarmee te
beschouwen als een bodempercentage.
Aan de respondenten is ook gevraagd wat de belangrijkste redenen zijn geweest om
ontvangen verstrekkingen op te slaan (zie bijlage 2, tabel 4). Acht respondenten
gaven te kennen dat de transactie-informatie niet paste in lopend onderzoek. De op
één na meest genoemde reden (zes respondenten) betreft het feit dat de transactiegegevens niet een vermoeden van een misdrijf betroffen zoals bedoeld in artikel 27
WvSv. Als gevolg daarvan was het niet mogelijk aanvullende informatie in te winnen
bij de betrokken financiële instellingen. Vijf respondenten noemden het gebrek aan
capaciteit (menskracht) als argument. Andere verklaringen betroffen een lage prioriteit, een gebrek aan deskundigheid dan wel aan aanvullende informatie en het
argument dat de betreffende subjecten onder de verantwoordelijkheid van een
andere regio vielen.
4.2.5

Het gebruik van transactie-informatie in zes regio's

Opzet en uitvoering
Teneinde meer inzicht te krijgen in het verwerkings- en afhandelingproces van de
verdachte transacties is in zes regio's nagegaan wat er met de transactie-informatie
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is gebeurd. Het betreft de regio's Utrecht, Amsterdam-Amstelland, Haaglanden,
Rotterdam-Rijnmond, Brabant-Zuid-Oost en Limburg-Zuid. De referentieperiode
voor dit deel van de evaluatie was het derde halfjaar na de inwerkingtreding van de
Wet MOT, dat wil zeggen de periode van 1 februari 1995 tot 1 augustus 1995. De bevindingen worden op deze plaats beknopt weergegeven. Bijlage 3 bevat een uitvoerigere beschrijving van de resultaten per regio.
Alvorens over te gaan tot de presentatie van de resultaten, moet erop worden gewezen, dat deze met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Daarvoor
zijn twee redenen aan te wijzen. In de eerste plaats konden, omdat het CID-matige
gegevens betrof, de namen van de bij de transacties betrokken subjecten niet worden verschaft, hetgeen de naspeuringen af en toe aanzienlijk bemoeilijkte.
Ten tweede, en dit is een bijzonder belangrijke bevinding, bleken de aantallen door
Finpol uitgezette en door de regio geregistreerde transacties op een enkel geval na
sterk uiteen te lopen (zie ook bijlage 3). Verschillen tussen en gebreken in de administratie en/of automatiseringssystemen zijn hier debet aan. Feit is wel dat gaandeweg het verwerkingstraject een deel van de informatie verloren gaat.
Verwerkingsprocedures
In de helft van de onderzochte regio's wordt door de ARI's alsmede door de ACCI aan
zowel de RCID als het BFO transactie-informatie verstrekt. Alle verstrekkingen worden bij de RCID's geregistreerd. In de overige drie regio's komen, globaal gesproken,
de CIDSI-hits bij de RCID's terecht, terwijl de verstrekkingen inzake apert verdachte
transacties worden verspreid naar de regio via de ARI's. In één regio worden de apert
verdachte transacties niet via de ARI uitgezet maar direct vanuit Finpol. In de meeste
gevallen zijn de BFO's betrokken bij beslissingen omtrent de afhandeling van de
transactie-informatie.
Rendement van de meldingen
Het grootste deel van de transactie-informatie, ongeveer 80%, blijkt CID-matig te
zijn weggezet. De resterende 20% werd ingestoken in lopend onderzoek. In de zes
regio's betrof het in totaal twaalf lopende opsporingsonderzoeken. Slechts zeer
incidenteel lijkt transactie-informatie te leiden tot de start van een nieuw onderzoek. Dit gebeurde drie keer en opvallend genoeg steeds in dezelfde regio. In alle
gevallen betrof het een fraude-onderzoek, geïnitieerd door het bureau Fraude.
Het blijkt dat transactie-informatie op verschillende wijzen een bijdrage kan leveren
aan opsporingsonderzoek. Zo kan dergelijke informatie een rol spelen in de sturing
van lopend onderzoek: naar aanleiding van de nieuwe gegevens krijgt dat een andere
richting of raakt het in een stroomversnelling. Transactiegegevens verschaffen dan
bijvoorbeeld een ander perspectief op de onderlinge verhouding van geldstromen of
op de bestemming dan wel de oorsprong daarvan. Verder wordt verstrekkingsinformatie gebruikt ten behoeve van strategie-ontwikkeling in onderzoek. Ten derde fungeren de transactiegegevens soms als randinformatie en bewijsondersteuning: een
bevestiging van informele informatie en van vermoedens die reeds werden gekoes-
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terd aangaande de persoon in kwestie. In één geval werd transactie-informatie door
een RCID doorgegeven aan de FIOD ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek.
In de eerste maanden van 1996 is in het kader van een samenwerkingsverband tussen het MOT, Finpol en het OM ook een onderzoek verricht naar het gebruik van 70
door Finpol in de loop van de eerste twee jaar MOT-wetgeving verstrekte pv's. Het
betrof hier geen aselecte steekproef. Uitgezocht werden pv's die Finpol 'veelbelovend' achtte, dat wil zeggen pv's waarvan werd verwacht dat de kans op gebruik
groot was. Het onderzoek leverde een beschrijving van 45 zaken op, die volgens
Finpol 1.145 transacties betroffen.60
In aanmerking genomen dat gedurende de eerste twee jaar door het MOT circa 4.800
transacties als verdacht zijn doorgemeld aan Finpol,61 kan worden geconcludeerd
dat minimaal bijna een kwart van alle verdachte transacties operationeel is gebruikt
bij de 45 opsporingsonderzoeken. Hoewel de twee cijfers verschillende eenheden
betreffen, blijkt dit percentage, dat betrekking heeft op individuele transacties, redelijk te sporen met het in de regio-enquête gevonden percentage van in onderzoek
gebruikte verstrekkingen.
Uit de vergelijking van het Finpol-onderzoek met het materiaal dat in het kader van
de onderhavige evaluatie was verzameld in de zes regio's, bleek dat er, binnen de
periode die ten behoeve van het evaluatie-onderzoek was gekozen (het derde halfjaar van de MOT-wetgeving), landelijk gezien in 18 opsporingsonderzoeken Finpolpv's werden ingestoken. Acht van die 18 onderzoeken vonden plaats in de zes regio's
die in het kader van het evaluatie-onderzoek waren geselecteerd. Deze onderzoeken
waren ook in het kader van het evaluatie-onderzoek aangetroffen. Noch deze evaluatie noch nader onderzoek van Finpol heeft geleid tot verificatie van het in het eerste
jaarverslag van het MOT (1995) genoemde aantal van 29 naar aanleiding van meldingen nieuw gestarte opsporingsonderzoeken. Dit gegeven lijkt al met al op drijfzand
gebaseerd.
Ter illustratie van de rol die meldingen zoal kunnen spelen in opsporingsonderzoek,
worden hieronder enkele gevalsbeschrijvingen gepresenteerd.

1

Vier gevalsbeschrijvingen
In het kader van een project werden enkele horecagelegenheden in Amsterdam,
waarvan bekend was dat er verdovende middelen werden verkochten en overlast veroorzaakt, bezocht voor een controle. In december 1995 werd het café van
G. bezocht. De politie stuitte bij deze controle op een voorraad softdrugs die
groter was dan de maximaal toegestane hoeveelheid. Ook werd een grote hoeveelheid geld aangetroffen. Er werd proces-verbaal opgemaakt voor het voorhanden hebben van te veel softdrugs.

60

In juni 1996 zal over het grootste deel vandeze zaken worden gerapporteerd in de vorm van casebeschrij-

61

vingen.
In het eerste jaar 2.638 (MOT, 1995) en 2.218 in 1995.
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Tevens kreeg G. naar aanleiding hiervan een belastingaanslag van ongeveer
f 1.000.000 opgelegd en werd er beslag gelegd op onroerend goed en andere
goederen. G. maakte bezwaar tegen de inkomensberekening, maar met de MOTmeldingen kon worden aangetoond dat hij wel over grote hoeveelheden geld
beschikte. De MOT-meldingen zijn in het strafrechtelijke gedeelte gebruikt voor
de bepaling van de omzet van de handel in softdrugs en in het fiscale gedeelte
van het onderzoek gebruikt voor de bepaling van de inkomsten van G.
Door I. werd een kasgeld-BV gekocht en omgebouwd tot een BV die zich bezighield
met beleggingen en deelnemingen. De aandelen werden tegen flinke vergoedingen ondergebracht bij personen die wel wat zagen in de winstpotentie. Een
stroman werd als directeur aangesteld. Vervolgens werd er deelgenomen in bedrijven die op de rand van het faillissement stonden, en men zag kans de nog
renderende onderdelen, voordat het faillissement werd uitgesproken, in een
andere speciaal daarvoor ingerichte BV onder te brengen. De aldus gegenereerde winst werd door kasopnamen en kasafstortingen (waarvan een aantal in het
buitenland) veiliggesteld.
Deze geldstromen werden gedeeltelijk via MOT-meldingen gesignaleerd. Het toepassen van deze informatie in het tactisch rechercheproces verliep niet soepel,
onder andere doordat de informatie laat binnenkwam. Desalniettemin gaven de
meldingen aanwijzingen voor de juistheid van bepaalde veronderstellingen en
leverden ze een bijdrage aan de sturing van het onderzoek.
Een deel van het onderzoek wordt binnenkort afgesloten. De strafbare feiten in
deze zaak betreffen valsheid in geschrifte (facturen en authentieke akten) en
bedrieglijke bankbreuk.
Z. had een platenzaak in het zonnige buitenland. De opbrengst uit deze platenzaak nam hij mee naar Nederland. In Nederland wisselde hij de opbrengst om in
Nederlandse guldens. In de eerste zes maanden van 1994 wisselden Z. en G., een
`werknemer' van Z., samen voor zo'n f 80.000. Naar aanleiding van CID-informatie en MOT-meldingen vond er een controle plaats op het vliegveld. Bij deze controle trof men bij G. een grote som geld aan.
Een volgende MOT-melding zorgde ervoor dat een nader onderzoek werd ingesteld. Hieruit bleek dat de opbrengst van de platenhandel nooit zo hoog kon
zijn als de bedragen die Z. steeds wisselde. De platenzaak bleek dan ook een
dekmantel te zijn voor de opbrengst van de handel in pillen. De omzet van deze
handel bedroeg vijf ton in een jaar. De `winst' van de handel kwam meestal gelijk weer ten goede aan de uitbundige levensstijl van de betrokkenen. De pillenstroom kon één keer worden onderschept. Bij de verdachten thuis werd een
grote som geld en een aantal kostbare auto's, zoals een Porsche en een BMW, in
beslag genomen. De verdachten zijn inmiddels veroordeeld tot respectievelijk
twee en drie jaar gevangenisstraf. Ze hebben tegen de veroordeling hoger beroep aangetekend.
Onderzoek Fiber startte naar aanleiding van de ontdekking dat een groot aantal
Ferenen naar Nederland kwam om onroerend goed te kopen. De vraag was wat
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de herkomst van de financiële middelen van deze groep was. Eveneens was onduidelijk welke banden deze groep had met in Nederland geregistreerde natuurlijke en rechtspersonen. Onderzoek wees uit dat er connecties zijn met een bedrijf X. Dit bedrijf stond geregistreerd bij de RCID als rechtspersoon-subject.
Ook twee medewerkers van het bedrijf stonden geregistreerd als CID-subject.
Deze subjecten hebben - op grond van hits in het MOT-register - in de periode
van het onderzoek tot nu toe 15 verstrekkingen opgeleverd. Bij 13 verstrekkingen ging het om wisseltransacties met een gezamenlijke waarde van US$ 450.000
en DM 130.000. Bij twee verstrekkingen ging het om stortingen door Ferenen aan
bedrijf X en aan één van de subjecten. Het ging hier om een totaal bedrag van
f 350.000.
De verstrekkingsgegevens zijn gebruikt als randinformatie en bevestigden de
vermoedens die men had aangaande de twee subjecten. Op dit moment is het
onderzoeksteam bezig met een inhaalslag om de personen die een relatie staan
tot de twee subjecten aangemeld te krijgen bij de RCID. Deze personen kunnen
dan opgenomen worden in de LIDSI. Het onderzoeksteam heeft het vermoeden
dat deze personen behulpzaam zijn bij het witwassen van gelden.
4.2.6

Knelpunten bij het gebruik van transactie-informatie

In de voorgaande paragrafen is gebleken dat ruim drie kwart van de verdachte transactie-informatie vooralsnog ongebruikt blijft. Wat is daarvan de oorzaak?
Uit de interviews62 komt naar voren dat de betrokkenen niet de indruk hebben dat
de uiteindelijke ontvangers van apert verdachte transacties veel met de meldingen
doen of weten wat ze ermee kunnen beginnen. Vooral het gebrek aan financiële
expertise en ervaring op het gebied van financieel rechercheren zou de barrière voor
het gebruik van transactie-informatie verhogen.
Binnen de ARI's bestaat verder de overtuiging dat de geringe kwantiteit en kwaliteit
van de meldingen een goede verklaring vormen voor het beperkt gebruik. Ook de
omvang van de transactiebedragen wordt genoemd als een belangrijk criterium voor
het gebruik van transactie-informatie: meldingen die omvangrijke geldbedragen betreffen, zouden eerder worden benut. Anderzijds wordt door de opsporingsambtenaren wel erkend dat sommige regio's de aanlevering van CID-subjecten nog niet goed
hebben geregeld, hetgeen ook zijn weerslag heeft op het aantal ontvangen verdachte
transacties. Minder subjecten betekent immers een kleinere kans op een hit bij de
match met het CID-register.
Als laatste oorzaak voor het geringe gebruik van transactiegegevens noemen de
opsporingsambtenaren het ontbreken van een gronddelict in de transactie-informatie. Het knelpunt is dat het opbouwen van een informatiepositie met betrekking tot

62

Interviews met ARI-medewerkers, alsmede uit opmerkingen gemaakt door ARI- en RCID-medewerkers
tijdens de door Finpol georganiseerde ressortelijke bijeenkomsten en uit Interviews met respondenten op
andere posities in de verwerkingsketen.
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een gronddelict aanzienlijke investeringen in tijd en capaciteit vereist, die veelal niet
beschikbaar is.
In tegenstelling tot de opvatting van de meeste geinterviewden dat de financiële
deskundigheid binnen de politie ernstig te wensen overlaat, laat de enquête zien dat
meer dan de helft van de RCID- en BFO-medewerkers van oordeel is dat hun organisatie over voldoende financiële kennis en deskundigheid beschikt om transactie-informatie te kunnen gebruiken. Deze expertise is naar het oordeel van vrijwel alle respondenten vooral aanwezig binnen de BFO's.
Meer dan eens is in interviews door diverse opsporingsambtenaren benadrukt, dat
er 'op hoger niveau' in het korps weliswaar veel wordt gesproken over de bestrijding
en aanpak van financieel-economische criminaliteit, maar dat dit onderwerp op
werkniveau vooralsnog weinig prioriteit heeft. Waarschijnlijk heeft mede daardoor
financieel rechercheren nog onvoldoende ingang binnen de politie gevonden. Het
politiemanagement heeft dit probleem evenwel onderkend, getuige de recentelijk
verschenen notitie van de Adviescommissie Criminaliteit van de Raad van Hoofdcommissarissen (1995) inzake financieel rechercheren. In deze notitie worden uitgebreide voorstellen gedaan om de uitvoerende onderdelen van de noodzaak van
financieel rechercheren te doordringen. Bovendien is in de notitie een opleidingstraject uitgestippeld teneinde de financiële deskundigheid binnen de politie in een
periode van drie tot vijf jaar naar een aanzienlijk hoger niveau te tillen.
4.3

Samenvatting en conclusies

De evaluatie van de Wet MOT vindt relatief kort na de invoering van de wet plaats.
Dat heeft consequenties voor de mate waarin effecten van de wetgeving zijn vast te
stellen.
Het belangrijkste preventieve effect van de Wet MOT is dat het de financiële instellingen bewuster heeft gemaakt van de noodzaak om de integriteit van het financiële
stelsel te handhaven. De financiële instellingen hebben op dit punt belangrijke
investeringen gedaan. Of er sprake is van een generaal-preventieve werking, in de
zin dat criminelen minder geneigd zijn hun wederrechtelijk verkregen vermogen via
Nederlandse financiële instellingen weg te sluizen, is minder duidelijk. Afgaande op
de ervaringskennis uit de bankwereld en uit kringen van politie en justitie lijken zich
enige verplaatsingseffecten voor te doen. Deze manifesteren zich in geografisch
opzicht, alsook in de keuze van witwasmethodieken. Het blijft echter bij indrukken;
harde bewijzen zijn er niet. Bovendien is het onduidelijk of deze effecten alleen op
het conto van de Wet MOT zijn te schrijven. Tenslotte is er recentelijk ook veel andere
wetgeving op dit terrein gerealiseerd.
Problemen doen zich ook voor wat betreft het bepalen van de repressieve effecten
van de wet, voornamelijk omdat opsporingsonderzoek veelal een langdurige affaire
is. De aanloopmoeilijkheden bij de transactieverwerkende instanties hebben bovendien tot gevolg gehad dat het in het onderzoek moeilijk bleek na te gaan waar de
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meldingen zijn gebleven en in welke mate en hoe zij zijn gebruikt bij opsporingsactiviteiten.
In 1995 kreeg het MOT van de financiële instellingen ruim 16.000 meldingen inzake
ongebruikelijke transacties. Daarvan werd 14% als verdacht doorgemeld aan Finpol.
Zowel uit enquêtegegevens als uit onderzoek in zes regio's blijkt dat, zowel gemeten
naar individuele verdachte transacties als verstrekkingen, circa 20% van de informatie wordt ingestoken in lopend opsporingsonderzoek, dan wel aanleiding is om een
nieuw onderzoek te starten. Dit laatste is evenwel een zeldzaam fenomeen. Een en
ander betekent dat van de oorspronkelijk aan het MOT gemelde ongebruikelijke
transacties, waarvan 14% als verdacht werd doorgemeld, circa 3% wordt gebruikt in
opsporingsonderzoek (namelijk 20% van 14% van de ongebruikelijke transacties).
Het in het eerste jaarverslag van het MOT (1995) vermelde aantal van 29 nieuw
gestarte onderzoeken kon niet worden geverifieerd; dit cijfer blijkt niet bijzonder
betrouwbaar te zijn.
De overblijvende 80% van de verstrekkingen wordt opgeslagen en vooralsnog niet
gebruikt. Dat wil echter niet zeggen dat die informatie daarmee nutteloos is geworden. Het is zeer wel denkbaar dat bepaalde gegevens in een later stadium of tijdens
een ander onderzoek wel van pas komen, bijvoorbeeld omdat daarin een subject dat
verdachte transacties verrichtte, onderwerp van onderzoek is.
Ondanks het feit dat de enquête uitwijst dat de helft van de eindontvangers van de
transactiegegevens meent dat hun afdeling over genoeg expertise beschikt, is de
algemene opinie onder alle geïnterviewde bankvertegenwoordigers en politiemensen, dat een van de belangrijkste verklaringen voor het relatief geringe gebruik van
transactie-informatie moet worden gezocht in het gebrek aan financiële deskundigheid en aan belangstelling voor financieel rechercheren. De recente notitie van de
Adviescommissie Criminaliteit van de Raad van Hoofdcommissarissen duidt er
evenwel op, dat het de bedoeling is zowel het kennisniveau als de prioriteit met
betrekking tot financieel rechercheren op relatief korte termijn significant te verhogen.
Andere, door opsporingsambtenaren gegeven, verklaringen voor de bevinding dat
van de transactie-informatie in beperkte mate gebruik wordt gemaakt, betreffen de
geringe kwaliteit en kwantiteit van de meldingen, de beperkte capaciteit en het veelal ontbreken van een verwijzing naar een gronddelict.

5

Conclusies en aanbevelingen

Zoals in hoofdstuk 1 is uiteengezet staat, het functioneren van de Wet MOT in termen
van uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en effectiviteit centraal in de evaluatie. In
deze paragraaf worden de onderzoeksvragen beantwoord en knelpunten, waar die
zich voordoen, in een breder perspectief geplaatst. Tevens worden, waar nodig, aanbevelingen ter verbetering van de situatie gedaan.
5.1

Beoordeling van het meldsysteem en de bufferfunctie (vraag 1)

Meldsysteem en indicatorenstelsel
Sommige bankvertegenwoordigers menen dat de meldplicht een gebrek aan vertrouwen in de financiële instellingen weerspiegelt. Het meldsysteem biedt volgens hen
geen ruimte voor de persoonlijke verantwoordelijkheid en ethiek van de financiële
instellingen. Ofschoon een aantal financiële instellingen een meldsysteem op basis
van louter subjectieve indicatoren prefereert, geven de meeste bankvertegenwoordigers toch te kennen het meldsysteem te hebben geaccepteerd. Erkend wordt dat
de privacy van de cliënt in het MOT-tijdperk beter is gewaarborgd dan in de periode
daarvoor. Bovendien hebben de banken sinds het van kracht worden van de Wet MOT
ook meer zicht gekregen op (interne) fraudes. Ten aanzien van de in het meldsysteem ingebouwde straf- en civielrechtelijke vrijwaring wordt door de banken aangetekend dat naar hun oordeel de bronafscherming van de financiële instellingen en
van hun medewerkers dringend moet worden verbeterd. Verder moet er volgens de
banken voor worden gewaakt dat de naleving van de meldplicht niet een doel op
zich wordt.
Naar het oordeel van de bankvertegenwoordigers moet in het kader van de Wet MOT
speciale aandacht worden besteed aan de `gecontroleerde doorlevering van geld'. De
noodzaak hiertoe klemt des te meer nu, volgens de banken, het doel van de versterking van de informatiepositie van de politie de doelstelling van het schoonhouden
van het financiële stelsel is gaan overheersen. Politie en justitie kunnen er voordeel
bij hebben als banken dubieuze transacties laten doorgaan: de transactie-informatie
kan voor opsporingsonderzoek vitale inzichten opleveren. Om de samenwerking
tussen politie/justitie en de financiële instellingen (in het bijzonder in een dergelijke
precaire situatie) te verbeteren, is een convenant opgesteld, dat thans nog ter ondertekening op het ministerie van Justitie ligt.
Met betrekking tot de effectiviteit van het indicatorenstelsel wordt door de financiële
instellingen benadrukt dat de ontwikkelingen in de financiële wereld wat betreft
diensten en produkten, in het oog moeten worden gehouden. Dat geldt evenzeer
voor de handel en wandel van criminelen en uitwijkeffecten. De eerste aanpassing
van het indicatorenstelsel op 1 november 1995 wordt in dit opzicht beoordeeld als
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een grote stap voorwaarts, die zal resulteren in een aanzienlijke verhoging van de
effectiviteit.
Om het indicatorensysteem adequaat toegesneden te houden op de veranderingen die zich voordoen inzake de ontwikkelingen in de financiële wereld, is het
noodzakelijk dat een regelmatige monitoring en analyse plaatsvindt ten aanzien
van voor het optimale functioneren van het indicatorenstelsel essentiële aspecten. Deze monitoring en analyse zou zowel op micro- als op (internationaal)
macroniveau moeten worden uitgevoerd.63
In de verwerkingsketen wordt door diverse respondenten een probleem ten aanzien
van het gebruik van de indicatoren door de financiële instellingen gesignaleerd. De
indruk bestaat dat, als zowel een objectieve als een subjectieve indicator van toepassing is, alleen de eerstgenoemde wordt aangewend om de transactie te melden. Dit
zou gebeuren omdat het melden onder een objectieve indicator minder werk oplevert. Zodoende kan belangrijke informatie omtrent de transactie verloren gaan.
In samenhang hiermee is voor het MOT de mogelijkheid tot bevraging van de financiële instellingen ex artikel 10 een bijzonder belangrijk middel gebleken bij het kwalitatief op peil brengen van meldingen. Uit het oogpunt van de efficiëntie van het
conversieproces binnen het MOT is het echter zaak dat de melders ernaar streven
relevante transactie-informatie zo volledig mogelijk aan te leveren, ook als deze,
gezien de gebruikte indicator, niet verplicht hoeft te worden gemeld. Dat voorkomt
dat het MOT via de artikel-10-bevraging op zoek moet gaan naar informatie die ook
in eerste instantie door de melder had kunnen worden geleverd. Enerzijds werkt dit
tijdbesparend voor het MOT, anderzijds leidt kwalitatief betere transactie-informatie
waarschijnlijk uiteindelijk ook tot een verhoogd gebruik ervan door opsporingsinstanties.
Geconcludeerd kan worden dat het indicatorensysteem en de meldplicht min of
meer aanvaard zijn en dat het meldregime in beginsel werkbaar is. Op voorwaarde
dat het indicatorenstelsel adequaat wordt onderhouden en, zo nodig - afhankelijk
van de maatschappelijke ontwikkelingen - bijgeschaafd, komt het stelsel grotendeels
tegemoet aan de wensen van de diverse betrokkenen.
De bufferfunctie
Over de bufferfunctie van het MOT wordt door de bankvertegenwoordigers verschillend gedacht. Sommige respondenten zijn van oordeel dat bij een goed geregelde
civielrechtelijke vrijwaring een buffer tussen politie/justitie en de financiële instellingen overbodig is. 64 In dat geval zouden financiële instellingen evengoed direct
aan de opsporingsinstanties kunnen melden, zonder tussenkomst van een onafhankelijk centraal meldpunt. Anderen vinden daarentegen de administratieve aard van
het meldpunt zeer waardevol. Zij hechten eraan dat die ongebruikelijke transacties
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De Werkgroep indicatoren houdt zich overigens bezig met de ontwikkeling van het indicatorensysteem.

64

Overigens zijn de wettelijke vrijwaringen en de bufferfunctie vast aan elkaar gekoppeld.
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waarmee niets aan de hand is, in principe volledig buiten bereik van de politie blijven. Een vergelijkbaar argument wordt gehanteerd inzake de artikel- 10-bevragingen:
de buffer voorkomt dat de politie direct contact heeft met de financiële instellingen.
De opsporingsinstanties vatten het afbreken van de directe lijn naar de financiële
instellingen juist op als een groot gemis: tussen de ontvangst van de verdachte transactie door Finpol en de opening van een GVO of een SFO kunnen financiële instellingen door opsporingsambtenaren niet worden bevraagd omtrent als verdacht aangemerkte transacties. Juist om het informele circuit van gegevensuitwisseling op dit
punt onder controle te krijgen, zijn een OM-richtlijn en een checklist voor medewerkers van financiële instellingen opgesteld. In kringen van politie en justitie bestaat
het verlangen naar een stuk gereedschap dat vergelijkbaar is met de artikel-l0-bevraging van het MOT.
Het strekt tot aanbeveling aandacht te besteden aan de communicatiestructuur
tussen politie/justitie enerzijds en de financiële instellingen anderzijds. Het
convenant dat hiertoe is opgesteld (zie hierboven), kan wellicht de belangrijkste
knelpunten op dit terrein uit de weg ruimen en dient zo spoedig mogelijk in
werking te treden.
Controle op de naleving van de meldplicht (vraag 2)
In het kader van het toezicht op de naleving van de meldplicht heeft de ECD in het
tweede jaar van de Wet MOT twee onderzoeken bij banken uitgevoerd. De ECD geeft
echter te kennen over te weinig deskundigheid en capaciteit te beschikken om zijn
toezichthoudende taak naar behoren uit te voeren. Ten aanzien van deze taak vragen
bankvertegenwoordigers zich af hoe de ECD inzage denkt te krijgen in de meldingsbereidheid van de instellingen. Naar hun oordeel is de ECD erg afhankelijk van informatie uit de financiële wereld en is het niet waarschijnlijk dat de ECD op eigen initiatief onregelmatigheden op het spoor komt. ECD-vertegenwoordigers geven toe dat
onderzoek met betrekking tot de naleving van de meldplicht vermoedelijk in de
meeste gevallen zal plaatsvinden op aanwijzingen van het meldpunt.
5.2

Ongebruikelijke en verdachte transacties naar aard en aantal
(vragen 3 en 4)

In 1995 ontving het MOT 16.215 meldingen inzake ongebruikelijke transacties. Meer
dan 90% daarvan werd door banken en wisselkantoren gemeld. Het MOT meldde 14%
van de ongebruikelijke transacties als verdacht door aan Finpol. Twee derde van de
conversies werd gerealiseerd, omdat de bij de transactie betrokken persoon reeds in
het CID-register bleek voor te komen. Ten opzichte van 1994 steeg het percentage
verdachte transacties in 1995. Dit kan een aanwijzing zijn voor efficiëntieverbetering
bij de melders en/of het MOT.
Van de op grond van een objectieve indicator gemelde ongebruikelijke transacties
werd bijna 8% als verdacht beoordeeld; bij de op grond van een subjectieve indicator
gemelde ongebruikelijke transacties was dat 22%. Subjectieve indicatoren hebben
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dus een bijna driemaal zo hoog `rendement' als objectieve. Verreweg de meeste als
verdacht doorgemelde rechts- en natuurlijke personen hadden de Nederlandse
nationaliteit of waren gevestigd in Nederland.
5.3

De infrastructuur van het transactieverwerkende traject
(vragen 5 en 6)

5.3.1

Het MOT

Het meldpunt blijkt in de praktijk grotendeels conform de wensen van de wetgever
te werken. Als de beperkingen van de momenteel nog gebrekkige automatisering
binnen het MOT in de beschouwing worden meegenomen (zie hierna, onder Voornaamste knelpunten ...), kan worden geconcludeerd dat de primaire taak van het
MOT - het beoordelen welke ongebruikelijke transacties verdacht zijn - vrij behoorlijk wordt vervuld.
De taken die het MOT naast de conversie dient uit te voeren, zoals het doen van
onderzoek naar witwassen en naar de meldplicht, het verschaffen van advies en
voorlichting omtrent de voorkoming en bestrijding van witwassen en het onderhouden van contacten met buitenlandse meldpunten, zijn grotendeels onderbelicht
gebleven als gevolg van het feit dat het MOT zich de afgelopen twee jaar vooral heeft
gericht op de vervulling van de eerste taak.
Voornaamste knelpunten bij de verwerking van meldingen
Ondanks het overwegend positieve oordeel over de vervulling van de conversietaak
openbaart zich wel een aantal knelpunten. Een aanzienlijk deel daarvan wordt veroorzaakt door of is gerelateerd aan het gebrekkige automatiseringssysteem van het
MOT. Ontvangen transacties moeten met de hand worden ingevoerd. De ontoereikende capaciteit van het computersysteem leidt tot moeilijkheden bij de rematch;
ook het geautomatiseerd uitvoeren van analyses op transactiepatronen in het MOTregister is nog niet mogelijk. Het maken van periodieke overzichten is ten aanzien
van bepaald gegevensmateriaal problematisch.
Het automatiseringssysteem van het MOT zou moeten worden vervangen dan wel
ingrijpend worden aangepast en wel zodanig dat de verschillende onderdelen van
de conversietaak adequaat en bij voorkeur geheel geautomatiseerd kunnen worden
uitgevoerd.65 Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan faciliteiten als het on-line
kunnen melden van ongebruikelijke transacties, automatische controle op volledigheid van de melding, geautomatiseerde match en rematch alsmede de mogelijkheid
tot geautomatiseerde transactiepatroonanalyse.

65

De stuurgroep die als taak heeft het MOT bij te staanop het gebied van organisatie en automatisering,
heeft in januari 1996 het besluit genomen een nieuw computersysteem op te zetten dat al deze problemen
zal oplossen. Het zal echter nog wel tot eind 1996 duren eer het nieuwe systeem operationeel is. Vanaf dat
moment kunnen ongebruikelijke transacties on-line door de melders worden aangemeld.
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Een doeltreffend computersysteem zal naar verwachting resulteren in onder meer
een verkorting van de doorlooptijden en een verhoging van het rendement van de
meldingen. Bovendien zal door de verhoogde efficiëntie meer tijd overblijven voor
het vervullen van de andere taken van het MOT.
Een nieuw computersysteem lost echter ook weer niet alle problemen op. Een deel
van de knelpunten is namelijk te wijten aan andere, soms externe factoren. Zo betreft de match met het CIDSI-register vooralsnog alleen natuurlijke personen, omdat
het construeren van een sleutel waarop rechtspersonen kunnen worden vergeleken
moeizaam verloopt. Bovendien is de naamsleutel waarop wordt gematcht, niet
uniek, hetgeen niet zelden leidt tot onterechte conversies.
Het toekomstige automatiseringssysteem zou moeten voorzien in de mogelijkheid tot het matchen op zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. De sleutel waarmee wordt vergeleken, moet zodanig zijn ontworpen dat hij uniek is voor
elk subject.
Het tijdig opnemen van nieuwe subjecten in het CID-register is van groot belang met
het oog op het rendement van de matching-procedure: hoe meer subjecten, hoe
groter de kans op een hit.
Nieuwe subjecten zouden zo snel en consequent mogelijk moeten worden aangemeld en opgenomen in het CID-register.
De financiële expertise binnen het MOT is zowel kwantitatief als kwalitatief nog ontoereikend. In combinatie met de gebrekkige capaciteit van het computersysteem
leidt dit ertoe dat `veelbelovende' ongebruikelijke transacties die nietverdachtworden naar aanleiding van een CIDSI-hit, onvoldoende aandacht krijgen. Belangrijke
informatie kan daardoor onontdekt en ongebruikt blijven. In het verlengde hiervan
plaatsen de banken í berhaupt kritische kanttekeningen bij het matching-principe,
omdat het resultaat volgens hen meer zegt over de vulling van het CID-register dan
over de transactie zelf.
Het is van groot belang dat het MOT over voldoende tijd en financiële expertise
kan beschikken om alle meldingen die geen CIDSI-hit opleveren, grondig te analyseren. Bij voorkeur zou een uitgebreide analyse ook ten aanzien van 'veelbelovende' CIDSI -hits moeten plaatsvinden.
Internationale informatie-uitwisseling
De verschillen in status en inrichting tussen de meldpunten op internationaal
niveau werken volgens vrijwel alle geïnterviewden belemmerend met betrekking
tot de internationale samenwerking.
Naar de mening van de banken is er onvoldoende aandacht voor de grensoverschrijdende aspecten van witwasactiviteiten en veroorzaakt de gebrekkige afstemming
van de internationale meldsystemen lacunes in de informatie-uitwisseling. Wederzijdse uitwisseling van gegevens tussen een buitenlands meldpunt met een opsporingstaak en het MOT behoort overigens wel tot de mogelijkheden; de uitwisseling
verloopt dan echter meestal indirect, via de lovj. Deze voorziening vormt een onderdeel van de bufferfunctie.
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Inmiddels heeft het MOT een bilaterale overeenkomst inzake de gegevensuitwisseling gesloten met België en wordt ook met de VS overlegd over het sluiten van een
dergelijke overeenkomst. Teneinde de internationale afstemming en communicatie
te stroomlijnen is in juni 1995 de Egmont groep opgericht; hierin nemen 24 meldpunten uit diverse landen deel.
De meldsystemen in Europa zouden beter op elkaar moeten worden afgestemd
wat betreft activiteiten en de mogelijkheden tot directe gegevensuitwisseling.
5.3.2

Finpol

Verdachte transacties worden door het MOT doorgemeld aan Finpol. Finpol verspreidt de transacties na veredeling aan de opsporingsinstanties in de vorm van
verstrekkingen: subjectgebrienteerde informatierapporten. Hoewel het de bedoeling is alle verdachte transacties voor doormelding te veredelen, richt de veredeling
zich wegens gebrek aan capaciteit vooral op de transacties die Finpol `veelbelovend'
acht. Naast de verwerking van de output van het MOT, rekent Finpol de opbouw van
expertise inzake witwassen en de bevordering en ontwikkeling van het financieel
rechercheren tot zijn taken, bijvoorbeeld via voorlichting en advieswerk. Deze taken
komen nog nauwelijks uit de verf.
Een probleem binnen het project Finpol is het verloop in het personeelsbestand,
waardoor de continuiteit in de op- en uitbouw van kennis en ervaring onvoldoende
wordt gewaarborgd.
Zowel het MOT als Finpol houden zich bezig met het toevoegen van informatie aan
transactiegegevens.66 Hoewel de twee instanties daartoe slechts voor een deel dezelfde bronnen gebruiken, is deze werkwijze inefficiënt. Finpol moet steeds nagaan
wat het MOT reeds ten behoeve van de beoordeling heeft uitgevoerd. Onder invloed
van het driehoeksoverleg tussen het MOT, Finpol en de lovj, zijn sinds 1996 de activiteiten van het MOT en Finpol duidelijker afgebakend. Zo zijn het MOT en Finpol
thans meer gericht op de complementariteit in hun verhouding en op het voorkómen van overlap. Finpol veredelt alleen nog op verzoek van de opsporingsinstanties en houdt zich verder bezig met fenomeenonderzoek en de beschrijving van
casuïstiek.
5.3.3

De regio's

De verstrekkingen van Finpol worden langs twee kanalen uitgezet: CIDSI-hits via de
ACCI en apert verdachte transacties via de ARI's. De keuze voor het laatste kanaal
vloeit voort uit het gegeven dat het op grond van de Wet politieregisters en het CIDreglement niet mogelijk is de RCID's te voeden met informatie die op een niet als
CID-subject aangemerkte persoon betrekking heeft.
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Bij het MOT in het kader van het beoordelingsproces, bij Finpol in het kader vande veredeling.
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De ACCI meldt de transactiegegevens na eventuele aanpassing op papier door naar
de RCID's. Daar wordt de informatie in het eigen automatiseringssysteem ingevoerd.
Ook de apert verdachte transacties gaan op papier van Finpol naar de ARI's. De ARI's
zetten de meldingen uit in de regio's. Apert verdachte transacties worden overigens
door Finpol ook wel direct doorgemeld naar de regio's.
Knelpunten
Het uitzetten van verdachte transacties via verschillende trajecten levert voor de
eindgebruikers (RCID's en BFO's) een verwarrende situatie op. Betreft het een verdachte transactie op basis van een CIDSI-hit, dan kan die bovendien worden verstrekt aan meer dan één RCID. De ontvangende RCID's weten van elkaar dat zij de
betreffende verdachte transactie hebben gekregen. Zij zullen dus contact met elkaar
moeten opnemen om te achterhalen of anderen (ook) al met de transactie bezig zijn.
De wetenschap dat een melding ook naar andere regio's is doorgespeeld, kan er
echter ook toe leiden dat onvoldoende aandacht aan de desbetreffende transactie
wordt besteed.
Er blijkt een aanzienlijke discrepantie te bestaan tussen hetgeen Finpol aangeeft aan
transactie-informatie in de regio's te hebben uitgezet en wat de regio's zeggen te hebben ontvangen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de onoverzichtelijke doormeldstructuur en van het grote aantal instanties dat zich bemoeit met de verwerking van
de transactiegegevens. In de loop van het verwerkingsproces blijkt veel informatie
verloren te gaan.
Er zit een aanzienlijke mate van overlap wat betreft werkzaamheden in de verwerkingsketen. De transactiegegevens worden bijvoorbeeld door het MOT, door Finpol
en door de NCID gecontroleerd. De vele schakels leiden bovendien tot een verlenging
van de doorstroomtijd.
Ook de veredelingsactiviteiten vinden meermaals plaats, deels in de vorm van het
beoordelingsproces bij het MOT, deels bij Finpol en deels bij de opsporingsinstanties. Al deze bewerkingen resulteren evenwel niet altijd in een accumulatie van
nuttige informatie. Verschillende schakels verwijderen bijvoorbeeld delen uit het
informatiepakket die zijzelf minder belangrijk achten of herformuleren gegevens
waarbij, informatie verloren gaat of wordt gewijzigd. Ook komt het voor dat verdachte transacties om onduidelijke redenen door een van de schakels niet worden
opgenomen in het automatiseringssysteem.
De conclusie luidt dat de huidige infrastructuur van de verwerkingsketen niet is
toegesneden op de doelmatige verwerking en/of verspreiding van de transactiegegevens.
Vooral met het oog op de rol die meldingen inzake verdachte transacties kunnen
spelen in lopende opsporingsonderzoeken, is het zaak ervoor zorg te dragen dat zij
zo spoedig mogelijk in het politieveld beschikbaar zijn. Iedere schakel extra betekent
een verhoogt het risico op vertraging, fouten en dubbel werk.
De transactieverwerkende keten zou qua structuur en werkwijze zodanig dienen
te worden ingericht dat de transactiegegevens zo snel en zo compleet mogelijk
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bij de opsporingsambtenaren terechtkomen. Het verwijderen van gegevens uit
het informatiepakket zou onmogelijk moeten zijn. Zo mogelijk zou het gehele
doormeldproces on-line moeten plaatsvinden.
De stroomlijning van de verwerkingsketen vereist een drastische reductie van het
aantal schakels. Het meest efficiënt lijkt een structuur waarin het MOT de verdachte
transacties zelf direct uitzet naar de regio's. Een belangrijk nadeel daarvan is dat het
meldpunt in plaats van met één politiële instantie direct te maken krijgt met 25
autonome en individuele regiokorpsen. Om deze reden is de optie om vooralsnog
Finpol als politieel meldpunt te handhaven, te prefereren.
Het zou de voorkeur verdienen de structuur MOT-Finpol te handhaven. Het MOT
en Finpol zouden hun werkzaamheden optimaal op elkaar moeten afstemmen.
Overlap en niet direct voor de beoordeling dan wel veredeling relevante activiteiten zouden moeten worden vermeden. Finpol zou de transactie-informatie
direct moeten uitzetten naar de regio's. Bij voorkeur worden alle transactiegegevens langs één kanaal gedistribueerd naar één vast punt in de regio. De eindontvanger kan dan fungeren als aanspreekpunt voor Finpol en de lovj.
Feedback
Zowel de financiële instellingen als de meeste bij het transactieverwerkingsproces
betrokken instanties ervaren het vrijwel ontbreken van feedback in het MOT-proces
als een ernstige handicap. Geen der betrokkenen heeft enig concreet inzicht in de
mate en wijze van gebruik van de transactie-informatie, alsmede in de resultaten
van opsporingsactiviteiten waarbij transactiegegevens zijn gebruikt.
Het gebrek aan terugkoppeling beperkt de sturingsmogelijkheden van het meldproces. Bovendien heeft het negatieve gevolgen voor de motivering van het personeel van zowel de meldende instellingen als van de transactie-informatie verwerkende instanties.
Feedback kan in principe de vorm hebben van statistische informatie, trendanalyses, beschrijvingen per individuele verdachte transactie dan wel casuïstiek: de
beschrijving van 'succesvolle' zaken. Terugkoppeling in de vorm van trendanalyses
en de beschrijving van casuïstiek moet relatief eenvoudig zijn te verwezenlijken.
Het knelpunt zit vooral in eventuele feedback in de vorm van één-op-éénbeschrijvingen.
Binnen de banken wordt de behoefte aan summiere, geclassificeerde informatie omtrent de stappen die politieljustitie zet naar aanleiding van een doormelding van een
verdachte transactie sterk gevoeld. Dergelijke informatie kan een wezenlijke bijdrage
leveren aan de beslissing van de banken om de handelsrelatie met een 'besmette'
cliënt al dan niet voor te zetten. Politie en justitie stellen hiertegenover dat op grond
van de Wet politieregisters en het CID-reglement zelfs een summiere één-op-éénbeschrijving niet tot de mogelijkheden behoort: uit het gesloten CID-register kan
geen informatie worden verstrekt.
Op zijn minst zou een partieel terugkoppelingssysteem moeten worden opgezet,
om motivationele redenen en vanwege de inzichten die bijvoorbeeld casuïstiek
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en trendanalyses kunnen opleveren. Bovendien kan een feedbacksysteem belangrijke inzichten verschaffen ten aanzien van de werking en effectiviteit van
het indicatorensysteem (zie paragraaf 5.1). Als zodanig kan de terugkoppeling
worden beschouwd als een onderdeel van het proces van voortdurende monitoring en formatieve evaluatie. Niettegenstaande de wettelijke beperkingen ten
aanzien van één-op-éénbeschrijvingen verdient het aanbeveling de wensen van
de financiële instellingen op dit terrein serieus te nemen en gezamenlijk te
zoeken naar oplossingen.
5.4

Preventieve effecten (vraag 7)

Volgens de banken heeft de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving op het gebied
van witwassen een barrière opgeworpen ten aanzien van de eerste fase van het witwasproces. Men heeft wel de indruk dat er verplaatsingseffecten optreden, zowel
geografische als qua tijd en witwasmethodiek. Ook Finpol en de lovj zijn van mening
dat zich dergelijke verplaatsingseffecten voordoen. Zij signaleren dat witwassers de
wijk nemen naar buitenland. Verder wordt door hen een verplaatsing naar underground bankingen naar nieuwe witwastechnieken gerapporteerd. Geen der respondenten was overigens in staat de gepercipieerde preventieve effecten met feitenmateriaal te onderbouwen.
Het is bijzonder moeilijk de preventieve effecten van de Wet MOT goed te bepalen.
Het is bijvoorbeeld niet bekend in welke mate en op welke wijze witwasactiviteiten
plaatsvonden voor inwerkingtreding van de wet. Verder kan niet worden vastgesteld
of, en zo ja in hoeverre, eventuele effecten op preventief terrein voortvloeien uit de
inwerkingtreding van de Wet MOT alleen of ook van andere wetgeving op dit gebied.
Geconcludeerd moet dan ook worden dat de mate waarin de Wet MOT preventieve
effecten sorteert, vooralsnog onduidelijk is.
5.5

Het gebruik van transactie-informatie door de politie (vraag 8)

Al eerder werd vermeld (paragraaf 5.2) dat van de bij het MOT aangemelde ongebruikelijke transacties 14% als verdacht werd doorgemeld. Hiervan blijkt circa 20%67
te worden ingestoken in lopend opsporingsonderzoek dan wel - in zeldzame gevallen - aanleiding te zijn om een nieuw onderzoek te starten. Dit houdt in dat van de
aanvankelijk aan het MOT gemelde transacties ongeveer 3% (20% van 14%) wordt
gebruikt in opsporingsonderzoek. Van de verdachte transacties wordt de overblijvende 80% opgeslagen en vooralsnog niet gebruikt. Deze informatie is daarmee echter
niet nutteloos geworden: het is zeer wel denkbaar dat bepaalde gegevens in een later
stadium of tijdens een ander onderzoek wel van pas komen, bijvoorbeeld omdat
daarin een subject dat verdachte transacties verrichtte, onderwerp van onderzoek is.

67

Zowel gemeten naar het gebruik van verstrekkingen als van individuele verdachte transacties.
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De voorlopige conclusie luidt echter dat slechts een zeer beperkt deel van de verdachte transactiegegevens operationeel wordt benut.
Knelpunten inzake het gebruik van transactie-informatie
Gebleken is dat in het politieveld - afgezien van de medewerkers van de BFO's en de
afdelingen fraude - nog betrekkelijk weinig belang wordt gehecht aan financieel
rechercheren. Het merendeel van de respondenten is, in samenhang daarmee, van
oordeel dat er in de korpsen een groot tekort is aan financiële kennis en ervaring.
Ook Nelen e.a. (1995) en Nelen en Sabee (1996) concluderen op grond van de evaluatie van twee opsporingsonderzoeken dat de financiële deskundigheid binnen de
politie onder de maat is. Dit gegeven komt eveneens uit de evaluatie van de ontnemingswetgeving (Nelen en Sabee, 1996) naar voren. Een en ander werkt remmend
ten aanzien het gebruik van transactiegegevens in de opsporing.
De verwachting is gerechtvaardigd dat het gebruik van transactie-informatie sterk
zal toenemen als politie en justitie flink investeren in het vergroten van de expertise
inzake financieel rechercheren. Een aanzet in die richting is reeds gedaan.
De Adviescommissie Criminaliteit deed namelijk onlangs de volgende algemene
aanbeveling: `Binnen drie tot vijf jaar dient financieel rechercheren zich in alle
politieregio's ontwikkeld te hebben tot een integraal onderdeel van het rechercheproces. Van de regio's wordt verwacht dat zij daartoe binnen twee jaar een uitvoeringsplan gereed hebben' (Adviescommissie Criminaliteit van de Raad van
Hoofdcommissarissen, 1995). Uit dit advies wordt overigens ook meteen duidelijk
dat het nog wel een aantal jaren zal duren voordat financieel rechercheren is ingeburgerd.
In de overbruggingsperiode kan wellicht gebruik worden gemaakt van externe deskundigen. De financiële instellingen beschikken over een grote mate van expertise.
Uit de interviews blijkt dat de Nederlandse banken bereid zijn aan justitie hun eigen
financiële deskundigen ter beschikking te stellen om te helpen bij het optreden
tegen ingewikkelde vormen van financiële criminaliteit en bij de opsporing van misdaadgeld.
Er zijn dus belangrijke ontwikkelingen in gang gezet aangaande het tot ontwikkeling
brengen van financieel rechercheren. In het verlengde daarvan ligt een deel van de
volgende aanbevelingen.
- Gezien het gebrek aan kennis in het opsporingsveld inzake financieel rechercheren en financiële criminaliteit is het noodzakelijk diepgaand te investeren in het
vergroten van de expertise op dit terrein. Financiële-misdaadanalyse zou als
nieuw perspectief meer accent dienen te krijgen in het rechercheproces.
- Om financiële criminaliteit doeltreffend te kunnen aanpakken, zou er (nog)
intensiever moeten worden samengewerkt tussen financiële instellingen en
opsporings- en vervolgingsinstanties.
- De opsporingsinstanties zouden capaciteit moeten vrijmaken voor het oppakken
van transactie-informatie.
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Naast het gebrek aan deskundigheid op financieel gebied zijn door de respondenten
nog enige andere redenen aangevoerd ter verklaring voor de beperkte mate waarin
van transactie-informatie gebruik wordt gemaakt. Deze betreffen de geringe kwantiteit en kwaliteit van de meldingen, de soms gebrekkige aanmelding van subjecten
voor het CID-register alsmede het ontbreken van aanwijzingen inzake een gronddelict in de transactie-informatie. Vooral het laatste punt wordt als een belangrijk
obstakel ervaren, in het bijzonder waar het gaat om het starten van een nieuw opsporingsonderzoek. In Nederland is zonder een bewezen gronddelict een veroordeling
terzake heling onmogelijk. Verschillende respondenten uit de hoek van politie/
justitie hebben aangedrongen op een wetswijziging op dit punt. De vraag of en in
hoeverre dit haalbaar dan wel wenselijk is, valt buiten het bestek van deze evaluatie.
Verzoeken om informatie uit hetMOT-register (vraag 9)
Het MOT ontving in 1995 door tussenkomst van de lovj 41 verzoeken om informatie
uit het MOT-register van opsporingsinstanties, ruim driemaal zoveel als in het jaar
daarvoor. Een verzoek kan diverse subjecten betreffen. Naar aanleiding van de informatieverzoeken werden 117 niet eerder doorgemelde subjecten aan Finpol doorgegeven. Gemiddeld verstreken er acht dagen tussen de ontvangst en de afhandeling
van het verzoek.
Het onderzoek wijst uit dat de mogelijkheid tot bevraging van het MOT-register langzaam enige bekendheid begint te krijgen onder de opsporingsambtenaren. Verwacht
mag worden dat, bij toename van de expertise op het gebied van financieel rechercheren, het aantal verzoeken om informatie uit het MOT-bestand sterk zal toenemen.
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Two years of Reporting Questionable
Transactions

As of February ist, 1994, financial institutions are required bylaw to report
questionable transactions to the `Transactions Assembly Point' (TAP). This new
legislation is referred to as `Reporting Questionable Transactions' (RQT). Transactions
are questionable whenever one or more indicators from a list of indicators, that has
been established by a Ministerial Order, are applicable. The TAP assesses which of
the questionable transactions received are considered suspect. The suspect
transactions are then handed over to the police, where the transaction-information
may be used in, or lead to, criminal investigations. The RQT legislation serves a dual
purpose: preventing abuse of the financial system for money-laundering and
fighting money-laundering activities themselves. The TAP is positioned as a buffer
between the justice system and the financial institutions.
Central issues in the evaluation of the implementation of the RQT lawwere the
workability and effectiveness of the new legislation. Special attention was given to
preventive effects and to the extent to which transaction-information was put to use
in investigations. The data were gathered through interviews and a survey. Closer
examinations concerning the way in which transaction-information was used were
conducted in six regions. Quantitative material has been collected from the records
of various organisations which are involved in the processing of transactioninformation.
The RQT legislation has rendered placement of criminally-acquired capital into
the financial system more difficult. Displacement effects are apparent. Financial
institutes have become more aware of the necessity of public-private collaboration
in the fight against money-laundering. In 1995 the TAP received approximately
16,000 reports concerning questionable transactions. Fourteen percent of these
were judged suspect and passed on to the police. About 20% of this information
was used in current criminal investigations. The remaining 80% was recorded. This
transaction-information could become relevant at a later point in time. However,
some transaction-information appears to `vaporise' in the course of the processing.
Financial institutions have become more wary of giving the police information than
they were in the, past, as a result of e.g. inadequate protection of customer identity.
Police investigators consider this a major problem. The computer system of the
TAP is deficient. This generates problems in the process of judging the status of
transactions. The financial expertise of the TAP is stilt insufficient, quantitatively as
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well as qualitatively. Due to these difficulties `promising' transaction-information
sometimes does not get enough attention. Important information may therefore
remain unused. Problems involving computerization, manpower and quality were
signaled in the transaction-information processing chain following the TAP as well.
The Jack of financial knowledge is especially pressing at the regional level.
The infrastructure of the processing chain has not been tailored to the efficient
handling and distribution of the transaction-information. Too many organizations
are involved, which at their own discretion, add and/or remove data to/from the
transaction-information. Valuable information can get lost that way. Sometimes
transactions get lost completely. All parties involved agree that the almost total lack
of feedback in the process is a serious deficiency. The bank representatives hold the
opinion that there is not enough interest in the cross-border aspects of moneylaundering activities and that the international systems of reporting transactions
are poorly geared to one another, which hampers the exchange of information.
It can be concluded that the system of indicators and the obligation to report certain
transactions have more or less been accepted by the banks and that the regime is
workable. If the system of indicators is maintained adequately and when necessary
touched up, it will largely accommodate the desires of the parties involved. The
systems of reporting transactions in Europe should be brought more into line with
one another.
The TAP computer system needs improvement. Also, the infrastructure of the
transaction-information processing chain should be adapted. The aim should be
for a quantitative and qualitative strengthening of the organizations that process
and use transaction-information. Fundamental investments are needed in order
to enlarge the financial expertise and the knowledge of financial investigation
among the police.
The structure of communication between the law and financial institutions
requires care. A convenant on this issue has already been drafted. Moreover the
feedback of information on thé outcomes of transactions reported is in urgent
need of improvement.

Résumé

La Loi portant obligation de déclarer
les transactions financières
inhabituelles a deux ans

La Loi portant obligation de déclarer les transactions financières inhabituelles (MOT)
oblige depuis le Ier février 1994 les organismes financiers à déclarer toute transaction financière inhabituelle auprès d'un service spécial, le Service MOT. Toute
transaction financière peut être considérée comme inhabituelle lorsqu'elle satisfait
à l'un des critères ou indicateurs mentionnés sur une liste établie par règlement
ministériel. Le Service MOT examine quelles sont, parmi les transactions financières
inhabituelles déclarées, les transactions véritablement "suspectes". Les informations
sur ces transactions suspectes sont ensuite transmises à l'autorité judiciaire qui les
utilise soit pour ouvrir une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une enquête
préliminaire en cours. La Loi MOT a deux objectifs: prévenir 1'utilisation abusive des
organismes financiers légaux en vue du blanchiment de capitaux illicites d'une part
et lutter contre le blanchiment en tant que tel d'autre part. Le Service MOT sert
d'intermédiaire indépendant entre l'autorité judiciaire et les organismes financiers.
L'évaluation de l'exécution de la Loi MOT portait surtout sur sa faisabilité, son
respect et son efficacité et une attention toute particulière a été portée aux effets
préventifs de la Toi et à la manière avec laquelle les informations sur les transactions
financières sont utilisées dans le cadre des enquêtes préliminaires. Les données de
1'étude ont été recueillies au moyen d'entretiens et d'enquêtes. Une étude plus
approfondie de la manière avec laquelle les informations sur les transactions sont
utilisées a été réalisée au sein de six corps de police régionaux. Les chiffres recueillis
sont originaires des registres de divers organismes chargés du traitement des
données relatives aux transactions financières suspectes.
La Loi MOT permet d'entraver le placement de capitaux illicites dans le système
financier. Des effets de déplacement apparaissent. Les organismes financiers ont
une conscience accrue de la nécessité de coopérer avec l'autorité judiciaire dans la
Tutte contre le blanchiment. Le Service MOT a recu plus de 16 000 déclarations en
1995. 14% des transactions inhabituelles déclarées furent considérées comme
suspectes et transmíses aux instances répressives. Des informations relatives à 20%
de ces transactions suspectes furent utilisées dans le cadre d'une enquête préliminaire en cours, les informations sur les 80% restant furent, quant à elles, archivées.
Ces données peuvent cependant s'avérer utiles à un autre moment. L'étude montre
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cependant qu'une partie des informations relatives aux transactions"s'évapore"
au cours du processus de traitement.
Les banques ont adopté une attitude plus réservée que par le passé en ce qui
concerne la fourniture d'informations à la police, et ce, entre autres, en raison de
la protection insuffisante offerte aux sources d'informations. L'autorité judiciaire
considère cela comme un grave problème.
Le système d'automatisation du Service MOT ne fonctionne pas de manière satisfaisante, ce qui crée des problèmes sur le plan du processus d'appréciation des
données. Les compétences dans le domaine financier au sein du Service MOT sont
encore insuffisantes sur les plans quantitatif et qualitatif. Ces points noirs font que
des déclarations "prometteuses" sont parfois loin de recevoir toute l'attention
qu'elles méritent,.en conséquence de quoi des données importantes peuvent être
laissées de c8té.
Des problèmes d'automatisation et des points noirs sur le plan des effectifs et des
compétences nécessaires au traitement des données existent également au sein de
la chaYne de traitement des données transmises par le Service MOT. Le déficit sur le
plan des compétences dans le domaine financier est le plus important surtout au
sein des corps de police régionaux.
L'infrastructure de la chaine de traitement des données n'est pas adaptée à un
traitement et à une diffusion efficace des données relatives aux transactions. Trop
d'instances sont impliquées, qui ajoutent ou retirent à leur gré des informations aux
données relatives aux transactions. C'est ainsi que des données capitales peuvent
être perdues. 11 arrive même que des transactions disparaissent entièrement. Toutes
les parties impliquées considèrent la quasi-absence de tout effet de retour dans Ie
processus de déclaration comme un grave défaut.
Les représentants des banques pensent qu'une attention insuffisante est portée
aux aspects transfrontaliers des activités de blanchiment et que l'harmonisation
insuffisante des systèmes internationaux de déclaration des transactions financières
inhabituelles fait obstacle à l'échange de données.
L'étude permet de conclure que le système de critères ou indicateurs ainsi que
1'obligation de déclaration des transactions financières inhabituelles sont plus ou
moins acceptés par les banques et que le régime de déclaration est opérationnel. Si
le système d'indicateurs est entretenu de manière adéquate et, si nécessaire, mis à
jour, il répondra alors en grande mesure aux voeux des diverses parties impliquées.
Les systèmes européens de déclaration des transactions financières inhabituelles
devraient être mieux adaptés les uns aux autres.
Le système d'automatisation du Service MOT doit être amélioré et l'infrastructure
de la cha?ne de traitement des données devrait également être modifiée. Des efforts
doivent être faits en vue d'un renforcement quantitatif et qualitatif des instances
qui traitent et utilisent les données relatives aux transactions suspectes. Des investissements importants sont nécessaires en vue d'accroltre les compétences dans le
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domaine financier et les connaissances sur le plan des enquêtes financières au
sein des instances répressives.
La structure des communications entre 1'autorité judiciaire et les organismes
financiers mérite une certaine attention. Par ailleurs, le retour de 1'information
vers les organismes financiers devra impérativement être amélioré.
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Tabellen en diagrammen

Figuur 1: Stroomdiagram verwerking
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Tabel 1:

Status van alle gebruikte meldingsindicatoren voor niet-doorgemelde transacties per
branche (minimaal 1, maximaal 4 indicatoren per gemelde transactie)

branch

banken en wisselkantoren

status indicatoren
objectief

subjectief

n

n

We

%

7.964

60

5.261

40

0

0

4

100

casino's

676

97

20

3

creditcard-maatschappijen

316

84

59

16

levensverzekeraars

Tabel 2:

Status van alle gebruikte meldingsindicatoren voor wel- en niet-doorgemelde
transacties (minimaal 1, maximaal 4 Indicatoren per gemelde transactie)'

status

indicatoren
objectief
n
Mo

subjectief
n

0h

niet doorgemeld

8.956

93

5.344

78

wel doorgeweld

722

8

1517

22

9.678

100

6.861

100

totaal
*

Combinatie van de voorgaande tabel en tabel 4 van hoofdstuk 4).
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Tabel 3:

Ontvangen verstrekkingen Inzake verdachte transacties vanaf 1 februari 1994
(totaal=966)

regio

RCID

Groningen

22

Friesland
Drenthe
Usselland

14
13
29

Noord- en Oost-Gelderland
Gelderland-Zuid
Utrecht
Noord-Holland-Noord

Zeeland*
Midden- en West-Brabant
Brabant-Noord
Brabant-Zuid-Oost
Limburg-Noord
Limburg-Zuid
Flevoland
KMar Utrecht
totaal
'

RCID/BFO

27
3

80
39

Zaanstreek-Waterland
Kennemerland
Amsterdam-Amstelland
Gooi en Vechtstreek
Haaglanden
Hollands Midden
Rotterdam-Rijnmond
Zuid-Holland-Zuid

BFO

2
2
26
120
32
271
28

40
53
101
13
35
10
6
321

140

505

Zeeland kon niet aangeven hoeveel verstrekkingen werden ontvangen sinds de inwerkingtreding van de Wet MOT
op 1 februari 1994. In het tweede jaar werden door het BFO 15 verstrekkingen ontvangen.
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Tabel 4:

Redenen dat meldingen worden opgeslagen en niet gebruikt"

reden

aantal maal genoemd

pasten nog niet in lopend onderzoek
geen achterliggend strafbaar feit
personele/capaciteitsproblemen

8
6
5

geen prioriteitenstelling
ontbreken van deskundigheid
ontbreken aanvullende informatie

4
3
3

subjecten vallen onder de verantwoordelijkheid van een andere regio
organisatie niet afgestemd
subjecten zijn niet meer actief

3
2
1

totaal
*

35

Het betreft een multiple response vraag, dat wil zeggen dat respondenten meer dan één antwoord konden geven.

Tabel 5:

Aantallen verstrekte meldingen Inzake verdachte transacties volgens het Finpolregistratiesysteem In de periode 1 februari 1995 tot 1 augustus 1995

CIDSI-hit

apert verdacht

RCID

ARI

regio 1

41

22

2

regio 2

319

3

0

regio 3

265

26

25

regio 4

164

9

8

regio 5

60

0

2

regio 6

71

1

28

920

61

65

totaal

Tabel 6:

regio

Aantal NCID/ACCI-verstrekkingen en het aantal ontvangen verstrekkingen door de
RCID's in de periode 1 februari 1995 tot 1 augustus 1995
verstrekt door

ontvangen

NCID/ACCI

door RCID

regio 1

26

regio 2

191"

32

regio 3

74

regio 4

71

regio 5

28

20

regio 6

10

ca. 10

95"
geen opgave
beschikbaar

"

90

Deze aantallen hebben betrekking op de periode 1/2/95 tot 15/12/95; in de periode 1/2/1995 tot 1/8/1995 vonden,
volgens informatie van de NCID/ACCI, 109 verstrekkingen plaats.
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Tabel 7:

Bestaansrecht van het informele circuit'
aantal maal genoemd

persoonlijke contacten met medewerkers financiële instellingen

7

vertrouwen

4

snelheid, korte lijnen

3

achtergrondinformatie voor verdachte transacties

2

ontlopen (vooralsnog) van niet-begaanbare trajecten via om

1

wederzijds belang politie en financiële instellingen

1

totaal
*

18

Het betreft een multiple response vraag, dat wil zeggen dat respondenten meer dan één antwoord konden geven.

Bijlage 3

Resultaten per regio

Opzet en uitvoering
Met betrekking tot de referentieperiode (1 februari tot 1 augustus 1995) heeft Finpol
overzichten gegenereerd inzake de aan de zes regio's in kwestie verstrekte verdachte
transacties. Aan de hand van deze lijsten is getracht na te gaan wat er in de regio's met
de verstrekkingen is gebeurd. Tijdens het verzamelen van de informatie kwamen twee
problemen naar voren. Het eerste probleem was dat de overzichten die Finpol had
geleverd, niet direct vergelijkbaar bleken met de registratie-overzichten die de regio's er
zelf op na hielden. In de registratiesystemen van de regio's zijn de verdachte transacties
geaggregeerd tot verstrekkingen (verdachte transacties behorende bij één subject of één
bepaald onderzoek). De lijsten die Finpol ten behoeve van de evaluatie had geleverd,
waren gebaseerd op individuele meldingen over verdachte transacties. Omdat het CIDmatige gegevens betrof, was het niet mogelijk overzichten inclusief de namen van de bij
de transacties betrokken subjecten op verstrekkingsniveau te verschaffen. Dit beperkte de
vergelijkbaarheid van de transactie-overzichten en de gegevens uit de registratiesystemen
aanzienlijk. Zo kon meestal niet volledig worden nagegaan of de door de regio ontvangen
verstrekkingen ook inderdaad alle meldingen inzake verdachte transacties omvatten. Waar
dat wel mogelijk was, bleken de aantallen door Finpol uitgezette en door de regio geregistreerde transacties uiteen te lopen (zie bijlage 2, tabel 5). Overigens zal uit de volgende
paragrafen duidelijk worden dat, nog afgezien van dit manco, het binnen de laatste
schakels van de verwerkingsketen aangetroffen cijfermateriaal soms volledig los van
elkaar lijkt te staan. Dit terwijl de output van schakel 1 eigenlijk gelijk zou moeten zijn
aan de input van schakel 2. Waarschijnlijk is hieraan de gebrekkige automatisering debet,
waarbij meldingen bij elke schakel opnieuw moeten worden ingevoerd. Zo blijkt in bijna
elke van de onderzochte regio's het aantal informatierapporten dat de NCID opgeeft te
hebben verstrekt, en het door de regio opgegeven aantal ontvangen verstrekkingen uiteen
te lopen (zie bijlage 2, tabel 6).
Het tweede, meer algemene, probleem was dat de ARI's geen zicht hebben op de verstrekkingen die vanuit de NCID/ACCI in de richting van de RCID's gaan, of op verstrekkingen
die door Finpol direct in de regio's worden uitgezet. Op deze laatste categorie hebben
overigens ook de RCID's geen kijk. Anderzijds weten de schakels in de NCID-RCID keten
weinig of niets over het ARI-kanaal. Ook het feit dat men verschillende eenheden door
elkaar hanteertl en dat diverse instanties als filter optreden bij de doorgifte van de

1

Zo wordt gesproken van (door)meldingen, transacties, verstrekkingen, Finpol-meldingen en subjecten. Daarbij
wordt inhoudelijk nu eens gedoeld op individuele transacties en dan weer op naar subject geaggregeerde
transactie-Informatie. Het is gebleken dat dit ook binnen en tussen de instellingen en belanghebbenden zelf
voor onduidelijkheid zorgt.
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verdachte transacties, bemoeilijkte het volgen van de meldingen inzake verdachte
transacties vanaf het moment van verstrekking tot aan het moment van gebruik. Door
dit alles bleek geen van de betrokkenen ook maar een enigszins volledig overzicht te
hebben.
De consequentie van een en ander is dat de gepresenteerde cijfers niet bijzonder exact
zijn. Zij dienen veeleer te worden opgevat als indicatief voor de toestand op het moment
van onderzoek, met andere woorden als een situatieschets.
Resultaten
Regio 1
Verwerkingsprocedure
In regio 1 ontvangen zowel het BFO als de RCID verstrekkingen van respectievelijk de ARI
en de NCID/ACCI. Alle verstrekkingen, dus ook de verstrekkingen die ontvangen worden
door het BFO, worden geregistreerd bij de RCID. Na registratie bij de RCID gaan de verstrekkingen naar het BFO dat voor de verwerking zorgt. Bij de verdere afhandeling door
het BFO maakt men geen onderscheid tussen verstrekkingen op grond van CIDSI-hits dan
wel apert verdachte transacties.
Het BFO heeft door capaciteitsgebrek weinig tijd kunnen investeren in het verwerken
van de verstrekkingen. De prioriteit ligt nu bij voorlichting aan en bewustwording bij
de 'gewone' politieman omtrent de ontnemingswetgeving. Men verwacht in 1996 meer
tijd te kunnen besteden aan de verwerking van verstrekkingen inzake verdachte transacties.
Verstrekkingen: aantal en afloop
Uit tabel 5 (bijlage 2) blijkt dat regio 1 volgens de registratie van Finpol in totaal 41
verdachte transacties op basis van CIDSI-hits en 24 apert verdachte transacties heeft
ontvangen (22 bij de ARI en 2 direct in de regio uitgezet). De NCID/ACCI rapporteert 26
informatierapporten te hebben verstrekt aan regio 1. Dit is 6 minder dan de RCID zegt
te hebben ontvangen (zie bijlage 2, tabel 6). Het is onduidelijk waarop de 6 extra verstrekkingen betrekking hebben. Het zou volgens de medewerkers kunnen gaan om
verstrekkingen inzake apert verdachte transacties.
Van de 32 verstrekkingen zijn er 15 op enigerlei wijze verwerkt (470/0). Negen verstrekkingen werden overgedragen aan andere regio's, die het betreffende subject eveneens
hadden aangemeld. Vier verstrekkingen zijn gebruikt in lopend onderzoek, namelijk het
RAMOLA-onderzoek. Eén informatierapport is in een andere regio gebruikt in het kader
van de ontnemingswetgeving en één wordt op verzoek van het BFO veredeld door de
RCID.
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Regio 2
Verwerkingsprocedure
In regio 2 kwamen de verstrekkingen ten tijde van de evaluatie op twee plaatsen terecht.
De verstrekkingen inzake apert verdachte transacties belanden bij de ARI, terwijl de CIDSIhit-verstrekkingen naar de RCID gaan. De verstrekkingen gaan vanuit de ARI vervolgens
door naar de afdeling die zorg draagt voor de verwerking van alle recherche-informatie.
De belangrijkste afnemers van de RCID met betrekking tot de CIDSI-hit verstrekkingen
zijn de vijf recherche-units, die onderzoek doen op het gebied van de georganiseerde
misdaad. De verstrekkingen die binnenkomen bij de RCID en die betrekking hebben op
subjecten die niet actief zijn in de regio, worden niet geregistreerd maar verzonden naar
de regio's waar de subjecten actief zijn.
Verstrekkingen: aantal en afloop
Volgens het registratiesysteem van Finpol heeft de betreffende ARI voor regio 2 in de
onderzoeksperiode 3 meldingen inzake apert verdachte transacties ontvangen (bijlage 2,
tabel 5). Volgens haar eigen administratie had de ARI, in de vorm van 5 verstrekkingen,
echter het aantal van 23 meldingen aangaande apert verdachte transacties ontvangen.
De 5 informatierapporten zijn doorgestuurd naar het BRI. Terzake elk van deze verstrekkingen werd een voorbereidingsonderzoek gestart. Op basis van deze voorbereidingsonderzoeken zijn 3 projectvoorstellen geschreven. De voorstellen leidden echter niet tot
het initiëren van nieuw opsporingsonderzoek.
De RCID van regio 2 kon slechts een overzicht verschaffen over de tijdsperiode van
1 februari tot 15 december 1995. Hieruit kon worden opgemaakt dat het totale aantal
door de RCID ontvangen verstrekkingen volgens haar registratiesysteem 95 bedraagt. Dat
is veel minder dan de NCID/ACCI in dezelfde periode zegt te hebben uitgezet, te weten
191 verstrekkingen (bijlage 2, tabel 6). Het is zelfs minder dan de 109 verstrekkingen die
de NCID/ACCI opgeeft over het derde halfjaar van de Wet MOT.
De RCID heeft 12 van de (volgens eigen opgave ontvangen) 95 verstrekkingen doorgegeven aan onderzoeksteams in de regio. Verder werd één verstrekking overgedragen aan
de RCID van regio 1 en één doorgemeld aan de FIOD.

Van de 12 verstrekkingen werden er 10 gebruikt in 2 drugonderzoeken. De 2 resterende
verstrekkingen zijn opgeslagen bij de distriets-CID's in de regio. De 10 gebruikte verstrekkingen werden doorgemeld aan de betreffende onderzoeksteams. Al eerder waren
de subjecten die in deze onderzoeken een rol speelden, door de teams als CID-subject
aangemeld bij de RCID. De CIDSI-hits op grond waarvan de 10 verstrekkingen tot stand
kwamen, werden gegenereerd naar aanleiding van transacties die door deze subjecten
werden verricht. In één van de twee onderzoeken zijn zeven verstrekkingen gebruikt ten
behoeve van de sturing en strategie-ontwikkeling. Zodra er voldoende informatie over de
subjecten is verzameld, zal een SFO worden gevorderd. In het andere onderzoek hebben
de drie overige verstrekkingen gediend als randinformatie. Dit onderzoek bevindt zich in
het beginstadium. Men is vooralsnog vooral bezig met het verzamelen van informatie rond
de betrokken subjecten.
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Regio 3
Verwerkingsprocedure
De ontvangst- en de registratieprocedure in regio 3 is gelijk aan die in regio 1. In spoedeisende gevallen dan wel op afspraak worden de verstrekkingen inzake apert verdachte
transacties direct in de regio uitgezet zonder tussenkomst van de betreffende ARI. De
verstrekkingen van zowel het BFO als de RCID worden in een aantal gevallen doorgegeven
aan het Bureau Fraude.
De regio is begin februari 1996 gestart met een bureau MOT. Alle verstrekkingen worden
daar verwerkt. Het bureau veredelt de verstrekkingen en voert zelfstandig voorbereidingsonderzoek uit. Ook biedt het bureau MOT ondersteuning aan onderzoeksteams die grote
onderzoeken uitvoeren. De formatie van het bureau MOT bestaat uit vier frauderechercheurs en één medewerker die afkomstig is uit het BFO.
Verstrekkingen: aantal en afloop
Uit tabel 5 (bijlage 2) is te zien dat regio 3 volgens opgave van Finpol 51 apert verdachte
transacties alsmede 265 verdachte transacties naar aanleiding van CIDSI-hits heeft ontvangen. De laatste categorie werd - volgens de gegevens van de NCID/ACCI - in de vorm
van 74 verstrekkingen uitgezet (bijlage 2, tabel 6).
Van de in totaal 316 meldingen inzake verdachte transacties die de regio heeft ontvangen,
zijn er 147 (47%) gebruikt voor het opstarten van onderzoeken dan wel ingepast in
lopende onderzoeken. Van de 147 meldingen werden er 58 (40%) gebruikt ten behoeve
van het starten van een drietal onderzoeken. Het betreft fraude-onderzoeken, opgezet
door het Bureau Fraude. Verder werden 83 meldingen inzake verdachte transacties (57%)
ingepast in een onderzoek naar een witwastraject binnen een verdovende-middelenonderzoek. Vier verdachte transacties pasten in het COPA-onderzoek en ten slotte zijn twee
verdachte transacties ingepast in twee andere lopende onderzoeken.
Regio 4
Verwerkingsprocedure
De registratieprocedure van regio 4 is identiek aan die van de regio's 1 en 3. De ARI wordt
hier niet langer gebruikt als centraal distributiepunt van Finpol-informatie. Regio 4 bezit
binnen de RCID een afdeling Financiële CID, waarbinnen ook het BFO valt. Naar het zich
laat aanzien, zullen in 1996 de BFO-medewerkers worden ondergebracht bij de RCID en de
CID/Regionale Recherche Dienst. Drie medewerkers (twee financieel specialisten en één
administratieve kracht) zullen bij de RCID worden geplaatst en twee bij de CID/Regionale
Recherche Dienst voor het verzorgen van de benodigde financiële informatie.
Verstrekkingen: aantal en afloop
Ook in deze regio loopt het door de NCID opgegeven aantal verstrekte informatierapporten en het door de regio gerapporteerde aantal ontvangen verstrekkingen uiteen:
71 versus 90 (bijlage 2, tabel 6). Dit verschil treft men ook aan als men de CIDSI-hits, dat
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wil zeggen de individuele meldingen, als eenheid neemt: volgens Finpol werden er
daarvan 164 uitgezet; de regio claimt er 225 te hebben ontvangen.
De verstrekkingen die de regio heeft ontvangen, zijn alle opgeslagen. In geen enkel geval
leidden zij tot het starten van nieuwe opsporingsonderzoeken. Evenmin werd transactieinformatie ingepast in lopende onderzoeken.
Regio 5
Verwerkingsprocedure
De RCID in regio 5 ontvangt de verstrekkingen van de NCID/ACCI. In sommige gevallen
worden deze verstrekkingen doorgegeven aan het IRT-Zuid, de afdeling Georganiseerde
Criminaliteit dan wel het BFO. Finpol-informatie wordt niet langer verspreid via de ARI.
Finpol zet de meldingen betreffende verdachte transactie rechtstreeks uit in de betreffende regio's. De RCID van regio 5 is nog in het ontwikkelingsstadium. In de onderzoeksperiode bevatte het CID-register 21 subjecten.
Verstrekkingen: aantal en afloop
Uit tabel 5 (bijlage 2) blijkt dat er twee apert verdachte transacties in de regio zijn uitgezet. Deze transactie-informatie was bestemd voor het IRT-Zuid. Het betreft meldingen
inzake verdachte transacties door één subject dat betrokken is bij onder meer drughandel, valsheid in geschrifte en bedrieglijke bankbreuk.
De RCID van regio 5 geeft aan in de onderzoeksperiode 20 verstrekkingen te hebben ontvangen. Dat is 8 minder dan de NCID opgeeft (bijlage 2, tabel 6). Van de 20 verstrekkingen
zijn er 15 gebruikt door de afdeling Georganiseerde Criminaliteit in een onderzoek naar
het witwassen van gelden door buitenlandse personen; de overige 5 werden opgeslagen
in het RCID-register. Door gebrek aan personeel zijn er, naar aanleiding van ontvangen
verstrekkingen, tijdens de onderzoeksperiode geen nieuwe opsporingsonderzoeken
gestart.
Regio 6
Verwerkingsprocedure
De verstrekkingen die het BFO in regio 6 heeft ontvangen, zijn tot nu toe steeds te
relateren geweest aan subjecten die geregistreerd staan bij de RCID. Het BFO speelt een
belangrijke rol in het verwerkingsproces alsmede wat betreft de advisering inzake het
gebruik van de verstrekkingen. Twee BFO-medewerkers met CID-status fungeren in de
regio als aanspreekpunt ten aanzien van de verstrekte transactie-informatie. Een aantal
BFO-medewerkers is ondergebracht in de divisie Regionale Recherche die onder meer de
verstrekkingen gebruikt in zijn onderzoeken.
Verstrekkingen: aantal en afloop
Tabel 5 (bijlage 2) laat zien dat de regio in totaal 100 verdachte transacties (71 CIDSI-hits
en 29 apert verdachte transacties) heeft ontvangen. Volgens de regio hebben deze ver-
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dachte transacties betrekking op ongeveer 10 verstrekkingen. Een precies aantal kon men
niet geven omdat de datum van ontvangst van de verstrekkingen niet wordt geregistreerd.
Alle 10 verstrekkingen konden worden ingepast in een lopend onderzoek. Het betreft een
onderzoek inzake drughandel. Een organisatie in de regio was betrokken bij het vervoer
van XTC van Nederland naar Spanje. Door wisseltransacties die leden van de organisatie
verrichtten bij Nederlandse banken van Spaanse valuta naar andere valutasoorten, kon
een beeld worden gevormd van de omzet van de organisatie. Tevens was men in staat
maatregelen in het kader van de ontnemingswetgeving te effectueren. Op grond van dit
onderzoek werd met succes een SFO tegen de betreffende criminele organisatie gevorderd.
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Geïnterviewden

Het Meldpunt ongebruikelijke transacties
- Hoofd van het MOT: voorheen W.G.W. Teuben, nu mr. H.V. Koppe;
- andere medewerkers.
Het Landelijk Bureau OM (Parket-Generaal)
- Landelijke officier van justitie voor het MOT: mr. H.A.C. Smid.
Divisie Centrale Recherche Informatie
- Hoofd van de Finpol: voorheen B. Voermans, nu mr. J.KA. Janse;
- andere medewerkers;
- medewerkers van de Afdeling Coordinatie Criminele Inlichtingen;
- medewerkers van de Afdelingen Recherche Informatie (ARI).
Regiopolitie: Bureau Financiële Ondersteuning en Regionale Criminele Inlichtingen Dienst
- Medewerkers Regio Brabant-Zuid-Oost;
- medewerkers Regio Rotterdam-Rijnmond;
- medewerkers Regio Amsterdam-Amstellan;d
- medewerkers Regio Limburg-Zuid;
- medewerkers Regio Utrecht;
- medewerkers Regio Haaglanden.
Economische Controle Dienst
- Directeur van de Economische Controle Dienst: mr. C.J.A. Schouten.
Vertegenwoordigers van bankinstellingen
- NVB;
- ABN-AMRO;
- ING Bank;
- GWK;

- Generale Bank;
- Rabobank;
- VSB.

Leden van de Begeleidingscommissie MOT
- mr. R.A. Gonsalves (voorzitter);
- mr. P. Arlman;
- M. Minderhoud;
- prof. dr. M. van Nieuwkerk;
- mr. C.J.A. Schouten;
- mr. H.A.C. Smid.
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Indicatorenlijst

Bijlage A
Voor alle indicatoren geldt:
- melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
- voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde
valuta.

A
1

l Melding verplicht:
Transacties die aan politie ofjustitie worden gemeld
Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten
ook aan het meldpunt worden gemeld.

B

Contante transacties

1

Transacties boven f 1.000.000.

2
3
4

Transacties boven f 25.000 waarbij omwisseling plaatsvindt in grotere coupures.
Transacties boven f 25.000 waarbij omwisseling plaatsvindt in een andere valuta.
Transacties boven f 25.000 betreffende aankoop en/of verzilveren door cliënt van
cheques, travelers-cheques of soortgelijke betaalmiddelen.

C
1

Girale transacties
Transacties door niet-rekeninghouders boven f 25.000 bestemd voor het buitenland.

A
1

11 Melding verplicht indien de instelling oordeelt dat een of meer van de
volgende situaties van toepassing zijn:
Vermoedelijke witwastransacties
Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden
met witwassen.

B
1

Nieuwe rekeningen
Rekeningen waarbij wordt voldaan aan twee of meer van de volgende indicatoren:
niet-ingezetene;
a
b identificatieproblemen;
c ongewoon conditieaanbod;
d opvallend aantal rekeningen.

C
1

Contante transacties
Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is
om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.
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2

Transacties boven f 25.000 die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:
a identificatieproblemen;
b ongewoon conditieaanbod;
c transactie atypisch voor cliënt;
d transactie in voor de cliënt ongebruikelijke coupures;
e bankbiljetten/munten in voor de cliënt ongebruikelijke verpakking;
f
frequente storting door niet-rekeninghouder;
g cliënt zonder aanwijsbare reden nerveus;
h cliënt wordt vergezeld en gecontroleerd;
i
cliënt handelt als stroman;
j
geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;
k opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekeningsaldo;
1
inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande stroom uit grote
bedragen.
m cliënt levert, zonder dat dit in relatie staat tot de (bedrijfs)activiteiten, ongeteld aan;
n bedrag wordt niet gestort op eigen rekening of rekening werkgever;
o bedrag wordt gestort ten gunste van een rekening bij een bank in het buitenland.

D
1

Girale transacties
Transacties boven f 10.000.000 die voldoen aan twee of meer van de volgende
indicatoren:
a
uit of naar het buitenland;
b geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;
c opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekening-saldo;
d identificatieproblemen;
e ongewoon conditie-aanbod;
f
transactie a-typisch voor cliënt;
g cliënt handelt als stroman.

E
1

Transacties waarbij effecten zijn betrokken
Transacties met effecten boven f 25.000, waaronder begrepen fysieke in- of uitlevering
van effecten, die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:
a
identificatieproblemen;
b ongewoon conditieaanbod;
c transactie a-typisch voor cliënt;
d cliënt handelt als stroman;
e cliënt zonder aanwijsbare reden nerveus;
cliënt wordt vergezeld en gecontroleerd;
f
g geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;
h cliënt niet eerder op kantoor geweest.
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Bijlage B: sluiten van een levensverzekeringsovereenkomst
Voor alle indicatoren geldt:
- melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
- voor alle genoemde bedragen geldt: HGL of de tegenwaarde daarvan in vreemde
valuta.

1
2

1
2

1

1 Melding verplicht
Een (aanvraag voor een) levensverzekering die in verband met witwassen aan politie of
justitie wordt gemeld, moet ook aan het meldpunt wordt gemeld.
De eerste premie of de koopsom wordt contant betaald en bedraagt meer dan f 100.000.
11 Melding verplicht indien de levensverzekeraar of assurantietussenpersoon
oordeelt dat een of meer van de volgende situaties van toepassing zijn
(Aanvraag voor) een levensverzekering waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat
deze verband kan houden met witwassen.
Levensverzekeringen waarvoor de eerste premiebetaling of de koopsom meer dan
f 25.000 bedraagt en die voldoen aan drie of meer van de volgende indicatoren:
a de verzekeringnemer heeft woonplaats buiten de EU/EER1;
b de verzekeringnemer geeft geen (eigen) vaste woonplaats op;
c de eerste premiebetaling of de koopsomstorting vindt plaats vanaf een rekening bij
een bank buiten de EU/EER;
d de looptijd van de verzekering is 3 jaar of minder;
e de premie/koopsombetaling bedraagt meer dan f 500.000;
de verzekeringnemer heeft in het lopende kalenderjaar reeds drie of meer
f
koopsompolissen tegen contante betaling bij uw maatschappij of, in geval van
tussenpersonen, door uw bemiddeling gesloten;
g betaling geschiedt in kleine coupures, met ongeteld geld, in ongewone verpakking,
in vreemde valuta; met postwissels, cheques of andere waardepapieren;
h er zijn problemen bij de identificatie;
de verzekering wijkt sterk af van wat van deze verzekeringnemer, alle omstandigi
heden in aanmerking genomen, verwacht werd of mag worden (gezien inkomen,
beroep, eerder gesloten verzekeringen), m.a.w. de verzekering is ongewoon voor
de verzekeringsnemer;
de verzekeringsnemer accepteert zeer onvoordelige voorwaarden, die niet samenj
hangen met gezondheid of leeftijd;
k een (reëel) verzekerd belang kan niet worden verklaard.

Europese Unie (EU): België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië (excl. Kanaaleilanden en Isle of Man), Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje. EER: de EU-lid-staten,
Finland, Liechtenstein, Noorwegen, oostenrijk, IJsland, Zweden.
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Bijlage C: afwikkelen van een levensverzekeringsovereenkomst: uitkeringen (op de einddatum, bij belening of bij afkoop) uit levensverzekering
Voor alle indicatoren geldt:
- melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
- voor alle genoemde bedragen geldt: HFL of de tegenwaarde daarvan in vreemde
valuta.

1
2
3

4

l Melding verplicht
Een uitkering uit levensverzekering die in verband met witwassen aan politie of justitie
wordt gemeld, moet ook aan het meldpunt worden gemeld.
Een uitkering van boven f 100.000 op een rekening bij een bank buiten de EU/EER2),
binnen 5 jaar na het sluiten van de verzekering.
Een uitkering van boven f 100.000 in verband met een verzekering die binnen twee
jaar voor de expiratiedatum, de belening of de afkoop is overgedragen, of waarvan de
begunstiging binnen die periode is gewijzigd (deze indicator is niet van toepassing
op een overdracht aan, dan wel de begunstigingswijziging t.b.v. een kind of kleinkind).
Een contante uitkering van boven f 50.000 binnen 5 jaar na het sluiten van de
verzekering.

5

1

Een contante uitkering van boven f 100.000 (alleen van toepassing indien de
verzekering is gesloten na 1 juni 1991 of indien de verzekering binnen twee jaar voor
de expiratiedatum, de belening of de afkoop is overgedragen, of de begunstiging
binnen die periode is gewijzigd).
11 Melding verplicht indien de levensverzekeraar of assurantietussenpersoon
oordeelt dat de volgende situatie van toepassing is
Een aanleiding om te veronderstellen dat de betrokken verzekering verband kan
houden met witwassen.
Bijlage D: transacties die worden verricht door of met De Nederlandsche Bank N.V. En door of met de Settlement Bank of The
Netherlands N.V.

Voor alle indicatoren geldt:
- melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
- voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde
valuta.

2

Europese Unie (EU): Belgié, Denemarken, Duitsland. Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannié (excl.
Kanaaleilanden en Isle of Man), Ierland, Italié, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Finland, Oostenrijk,
Zweden. EER: de EU-lid-staten, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland.
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l Melding verplicht:
A Transacties die aan politie ofjustitie worden gemeld
1
Transacties die in verband met witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten
ook aan het meldpunt worden gemeld.

A
1

11 Melding verplicht indien de instelling oordeelt dat de volgende situatie
van toepassing is
Vermoedelijke witwastransacties
Transacties waarbij aanleiding bestaat om te veronderstellen dat ze verband kunnen
houden met witwassen.
Bijlage E: creditcard-transacties

Voor alle indicatoren geldt:
- melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
- voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde
valuta.
l Melding verplicht
A Transacties die aan politie of Justitie worden gemeld: transacties die in verband met
witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt
worden gemeld.
B Storting door cliënt contante storting door cliënt in Nederland ten gunste van een
creditcardrekening boven f 25.000.
C Gebruik van creditcards: gebruik van de creditcard in verband met een transactie boven
f 25.000 bij een aangesloten bedrijf in Nederland.

A
B

11 Melding verplicht indien de instelling oordeelt dat een of meer van de
volgende situaties van toepassing zij
Vermoedelijke witwastransacties: transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen
dat ze verband kunnen houden met witwassen.
Ontduiken grensbedrag: herhaaldelijke voorkeur van de cliënt voor transacties onder
het grensbedrag waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee
melding wil voorkomen.
Bijlage F: casino-transacties

Voor alle indicatoren geldt:
melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties.
voor alle genoemde bedragen geldt: HFL of de tegenwaarde daarvan in vreemde
valuta.

Bijlage 5
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l Melding verplicht
A Transacties die aan politie of Justitie worden gemeld: transacties die in verband met
witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt
worden gemeld.
B

Depot het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven
f 25.000.

C

Girale transacties: transacties boven f 25.000.

D

Verkoop van speelpenningen:

1

verkoop aan een cliënt van speelpenningen met een tegenwaarde van meer dan
f 25.000 tegen inlevering van buitenlandse munten of bankbiljetten;
verkoop aan een cliënt van speelpenningen met een tegenwaarde van meer dan
f 25.000 tegen inlevering van één of meer cheques.

2

A

B

11 Melding verplicht indien de instelling oordeelt dat een of meer van de
volgende situaties van toepassing zijn
Vermoedelijke witwastransacties:
transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden
met witwassen.
Ontduiken grensbedrag:
Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is
om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.
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