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Abrio

Aanpak Bedrijfsvoering Recherche, Informatiehuishouding en
Opleidingen
AIVD
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (voormalige
BVD)
Autoriteit FM Autoriteit Financiële Markten
BIRS
Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken
BLOM
Bureau ter ondersteuning van de landelijk officier van justitie
inzake MOT
BFE
Bureau Financiële Eenheid
BFO
Bureau Financiële Ondersteuning
BFR
Bureau Financiële Recherche
BFT
Bureau Financieel Toezicht
BOOM
Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
BRO
bovenregionaal recherche overleg
BRT
bovenregionaal recherche team
BVD
Binnenlandse Veiligheidsdienst
BZK
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CCF
Coördinatiecommissie fraude
Cczwacri
Coördinatiecommissie zware criminaliteit
CEBES
Conservatoir executoriaal beslagsysteem
CIDSI
CID-Subjecten Index
CIE
Criminele Inlichtingen eenheid
dCRI
divisie Centrale Recherche Informatie
CJIB
Centraal Justitieel Incassobureau
DGWRR
directeur-generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand
DNB
De Nederlandse Bank
DRO
Dienst Recherche Onderzoeken (voorheen LRT)
FATF
Financial Action TaskForce
FINPOL
Financiële Politiedesk
FEPP
Financieel Expertise Platform Politie
FEC
Financieel Expertise Centrum
FIOD-ECD
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst-Economische
Controledienst
FIU
Financial Intelligence Unit
FP
Functioneel Parket
GVO
Gerechtelijk Vooronderzoek
HARM
Hit and Run Money Laundering
HKS
Herkenningsdienstsysteem
HOvJ
hoofdofficier van justitie
IFT
Interregionaal Fraudeteam
IGO
Informatiegestuurde Opsporing
IPS
Informatie Productie Systeem
IRT
Interregionaal Rechercheteam
IVT
Intranet Verdachte Transacties
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KFR
KLPD
LBF
LBOM

Kenniscentrum Financieel Rechercheren
Korps Landelijke Politie Diensten
Landelijk Bureau Fraude
Landelijk Bureau Openbaar Ministerie (thans Landelijk
Parket)
LOO
Landelijk ontnemingsoverleg
LOvJ
Landelijk Officier van Justitie
LP
Landelijk Parket
LRT
Landelijk Rechercheteam (thans DRO)
MARS
Message Archive and Routing System
MBA
MOT-BLOM analyse-unit
MBM
Minimum Basis MOT
MOT
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
MOTION
MOT Informatie Online Netwerk
MRO
Melding Rechercheonderzoeken
MvJ
Ministerie van Justitie
NPC
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing
NR
Nationale Recherche
MvF
ministerie van Financiën
NIK
Nationaal Informatieknooppunt
NRI
dienst Nationale Recherche Informatie
OM
Openbaar Ministerie
PG
procureur-generaal
PVK
Pensioen- en Verzekeringskamer
PROMOTION Project rechtstreekse output MOTION
RFT
Raad van Financiële Toezichthouders
RWOV
Referentiekader Werkprocessen Opsporing en Vervolging
RvHc
Raad van Hoofdcommissarissen
VPO
voorbereiding prioriteitenoverleg
VROS
Vewijzingsindex Rechercheonderzoeken en Subjecten
sfo
strafrechtelijk financieel onderzoek
SIOD
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
Wif
Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993
Sr
Wetboek van Strafrecht
WID
Wet identificatie bij dienstverlening
WODC
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Sv
Wetboek van Strafvordering
Wwk
Wet inzake de Wisselkantoren
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Verklaring van begrippen
Buffer

Conversie

Criminele inlichtingen
eenheid

Financieel rechercheren

Handhaving

Indicator
Integration

Keno-sleutel

Layering

Het bestand bij het MOT met ongebruikelijke
transacties die niet als verdacht zijn doorgemeld
aan opsporingsinstanties.
Het door systematische registratie, vergelijking,
analyse en verrijking van gemelde gegevens
bepalen of een ongebruikelijke transactie als
verdacht kan worden aangemerkt.
De eenheid bij de regionale politiekorpsen,
bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit
beheer regionale politiekorpsen alsmede de
eenheid bij het Korps landelijke politiediensten,
bij de bijzondere ambtenaren van politie (rijksrecherche) en bij de Koninklijke marechaussee,
belast met de taak, bedoeld in artikel 2;
Een vorm van onderzoek waarbij ten behoeve
van de handhaving financiële deskundigheid
wordt aangewend. Financieel rechercheren
draagt in tactisch onderzoek bij aan het verzamelen van bewijsmateriaal; het vaststellen van
de omvang en het ontnemen van het wederrechtelijk verkregen vermogen; het traceren van
vermogensbestanddelen en/of criminele
organisaties.
Het optreden dat is gericht op het tot gelding
brengen van regelgeving. Hieronder valt zowel
het toezicht, de eerste stap in de handhaving als
verderop in de keten, de reactie op een geconstateerde overtreding door middel van reparatoire of punitieve sancties.
Criterium op basis waarvan transacties moeten
worden gemeld aan het MOT als ongebruikelijk.
Integratie: de derde en laatste fase van witwassen waarbij het vermogen in de
bovenwereld wordt geïnvesteerd.
Een combinatie bestaande uit een aantal letters
van voor- en achternaam van een subject en het
geboortejaar. De sleutel wordt gebruikt om een
verwijzingsindex te creëren met behulp waarvan
naar gegevens betreffende dezelfde persoon in
ongelijksoortige databestanden met een
verschillende structuur kan worden verwezen.
Versluiering: de tweede fase in witwassen waarbij een opeenvolging van soms complexe financiële transacties wordt uitgevoerd met als doel de
oorsprong van het vermogen te verhullen.
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Match

Vergelijking van het bestand met ongebruikelijke
transacties en subjectgegevens die zijn opgenomen in andere gegevensbestanden teneinde vast
te stellen of de transactie van ongebruikelijk ook
als verdacht kan worden bepaald.
Moneytransfer
Het in het kader van een geldelijke overmaking
in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden
ten einde deze gelden of geldswaarden al dan
niet in dezelfde vorm elders betaalbaar te stellen
of te doen stellen, dan wel het in het kader van
een geldelijke overmaking betalen of betaalbaar
stellen van gelden of geldswaarden, nadat deze
gelden of geldswaarden elders al dan niet in
dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld.
Ongebruikelijke transactie Een transactie die aan de hand van de ingevolge
artikel 8 Wet MOT bepaalde indicatoren als
zodanig wordt aangemerkt.
Placement
Plaatsing: de eerste fase in het witwassen waarbij
het contante geld in het financiële verkeer wordt
gebracht.
Politieregister
Een samenhangende verzameling van op
verschillende personen betrekking hebbende
persoonsgegevens die langs geautomatiseerde
weg wordt gevoerd of met het oog op een
doeltreffende raadpleging van die gegevens
systematisch is aangelegd, en die is aangelegd
ten dienste van de uitvoering van de politietaak.
Proces
Een serie transformaties tijdens de doorvoer als
gevolg waarvan het ingevoerde element verandert in plaats, stand, vorm, afmeting, functie,
eigenschap of enig ander kenmerk.
Profiel
Persoonskenmerken van subjecten die verdachte
transacties verrichten (o.a. geslacht, leeftijd en
nationaliteit).
Smurfen
Een wit te wassen bedrag in kleine hoeveelheden
splitsen en in het betalingsverkeer brengen om
zo onder de meldgrens voor de Wet MOT te
blijven.
Transactie
Een handeling of samenstel van handelingen van
of ten behoeve van een cliënt in verband met het
afnemen of het verlenen van één of meer
diensten.
Typologie
Kenmerken van transactie(s) die indiceren dat er
sprake is van verdachte transactie(s) (o.a.
bestemmingsland, type dienst, bedrag, tijdstip,
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Verdachtbepaling

Verdachte transactie

Witwassen

Zwacri-register

locatie, frequentie) die verband houden met een
bepaalde delictsoort.
Het proces waarin door systematische registratie, vergelijking, analyse en verrijking van
gemelde gegevens wordt bepaald dat een
ongebruikelijke transactie voldoet aan de eisen
om te worden doorgemeld aan een opsporingsinstantie.
Een ongebruikelijke transactie die conform
artikel 3,onderdeel b, van de Wet melding
ongebruikelijke transacties aan opsporings- en
vervolgingsinstanties is verstrekt.
Het proces waarbij geprobeerd wordt crimineel
verkregen geld ogenschijnlijk een legale
herkomst te geven, en de illegale herkomst
wordt versluierd. Niet alleen het conversieproces van illegaal naar legaal, maar ook het economisch aanwenden van crimineel geld wordt
gezien als witwassen.
Een politieregister dat is aangelegd met het oog
op de uitvoering van de politietaak, voor zover
het betreft misdrijven als omschreven in artikel
67, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering, die in georganiseerd verband
worden beraamd of gepleegd en gezien hun
aard of de samenhang met andere misdrijven
die in georganiseerd verband worden beraamd
of gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren of, misdrijven waarop naar de
wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van
acht jaar of meer is gesteld; en bij algemene
maatregel van bestuur te omschrijven misdrijven als omschreven in artikel 67, eerste lid, van
het Wetboek van Strafvordering, die gezien hun
aard of de samenhang met andere door betrokkene begane misdrijven een ernstige inbreuk op
de rechtsorde opleveren.

15
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Leeswijzer
Dit rapport doet verslag van een evaluatief onderzoek naar de verwerking en
het gebruik van informatie uit financiële en niet-financiële transacties met
een ongebruikelijk dan wel verdacht karakter. Op meerdere manieren is
getracht ook de niet-ingewijde lezer kennis te laten nemen van het functioneren en de inrichting van de ‘keten ongebruikelijke transacties’. Het
rapport begint om die reden met het hoofdstuk ‘Conclusies en aanbevelingen’, in plaats van ermee te eindigen. Dat voorkomt ook dat in een samenvatting allerlei zaken uit juist een concluderend hoofdstuk nog eens worden
herhaald. Veel lezers zullen volstaan met het kennis nemen van dit eerste
hoofdstuk en dat geeft hen een vrij compleet beeld van de belangrijkste
vaststellingen die in het onderzoek zijn gedaan. Aanbevelingen worden op
twee manieren gepresenteerd: afzonderlijk en als integraal onderdeel van
een suggestie voor een nieuw conceptueel model. Voor de onderbouwing
van de aanbevelingen is kennisname van de hoofdtekst aan te raden.
Het rapport is opgedeeld in 15 hoofdstukken. De meeste daarvan sluiten af
met een reflectieparagraaf waarin de onderzoekers de in het desbetreffende
hoofdstuk gedane vaststellingen verder verdiepen. Het doornemen van de
reflectieparagrafen is een snelle manier om een beeld krijgen van de inhoud
van het totale rapport.
Na het eerste hoofdstuk met de conclusies en aanbevelingen volgt in hoofdstuk 2 een introductie op de keten. Daarin wordt de lezer vertrouwd
gemaakt met de belangrijkste kenmerken van het Nederlandse meldsysteem. Hoofdstuk 3 bestaat uit een verantwoording van de opzet van het
onderzoek en bevat geen inhoudelijke constateringen en uitspraken.
Hoofdstuk 4 gaat in op de ontwikkeling van de keten over een periode van
15 jaar. De feiten waarop die beschouwing is gebaseerd, zijn in de vorm van
een tijdlijn opgenomen in bijlage 4. Het beleidskader waarbinnen de
actoren in de keten ongebruikelijke transacties hun activiteiten verrichten,
staat centraal in hoofdstuk 5. Daarna volgen vier hoofdstukken waarin
gegroepeerd naar domeinen, de actoren die tot de keten ongebruikelijke
transacties kunnen worden gerekend aan bod komen. Dat geeft aanleiding
tot een aantal constateringen over de besturing van de keten in hoofdstuk
10. Na dit hoofdstuk gaat het rapport over van een beleidsmatige en organisatorische benadering, naar een procesoriëntatie. In de hoofdstukken 11 tot
en met 14 worden achtereenvolgens de inrichting van het verwerkingsproces van transactie-informatie beschreven, de systemen die daarbij
worden gebruikt, de resultaten die dat oplevert, en het gebruik van die
resultaten in opsporingsonderzoeken. Het rapport sluit af met een hoofdstuk waarin een nieuw conceptueel model wordt geïntroduceerd ter
verruiming van het denken over de verwerking en het gebruik van transacties in termen van een keten.

WODC_Onverdachte_versie10

25-02-2004

14:33

Pagina 18

WODC_Onverdachte_versie10

25-02-2004

14:33

Pagina 19

1 Conclusies en aanbevelingen
Dit onderzoeksrapport begint met wat normaal gesproken als laatste hoofdstuk wordt aangetroffen. Na een korte introductie van de vraagstelling die
aan het onderzoek naar de keten ongebruikelijke transacties ten grondslag
heeft gelegen, worden de belangrijkste constateringen toegelicht. Dat leidt
tot een groot aantal aanbevelingen die afzonderlijk zijn beschreven, en als
onderdeel van een suggestie voor een nieuw conceptueel kader. Daarna volgt
een reflectie op de condities die bepalend zijn voor de ontvangst en opvolging van de onderzoeksbevindingen om tot slot af te ronden met een
centrale conclusie.

1.1 De probleemstelling
Nederland kent vanaf de inwerkingtreding van de Wet MOT in 1994 een
meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties. De invoering van het
systeem is een direct gevolg van daartoe gemaakte internationale afspraken.
Wat een evaluatie zoals die nu voorligt ook oplevert: ons land zal aan zijn
verplichtingen moeten blijven voldoen. Deze vaststelling is volgens een niet
onbelangrijk deel van het onderzoeksveld mede de reden geweest dat over
de effectiviteit van de meldingsplicht wel is geklaagd, maar dat er vervolgens
weinig over is gediscussieerd. Tot op zekere hoogte voorziet dit onderzoek
daarin. Met als belangrijke restrictie dat het verwerkingsproces van transactie-informatie bij de melders van ongebruikelijke transacties niet in de
onderzoeksopdracht was opgenomen, net zo min als een internationale en
juridische verkenning.
De probleemstelling die aan de evaluatie van de keten ongebruikelijke transacties ten grondslag ligt, is uitgewerkt in vier vragen:
1 Welke knelpunten doen zich voor bij de verwerking van ongebruikelijke en
verdachte transacties?
2 Welke knelpunten doen zich voor bij de opsporing en vervolging van witwaspraktijken door de MOT-ketenorganisaties?
3 Waar en hoe kan de effectiviteit van de ketenorganisaties worden verbeterd?
4 Waar en hoe kan de effectiviteit van de MOT-keten als geheel worden
verbeterd?
Binnen het kader van deze vragen diende afzonderlijk aandacht te worden
besteed aan de effectiviteit van wijzigingen in werkwijze en afstemming
tussen ketenorganisaties in het kader van terrorismebestrijding en de
euroconversie.
Het onderzoek is door het ministerie van Justitie aangevraagd bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Met als belangrijk
achterliggend doel om de opbrengst van de keten te maximaliseren.
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In opdracht van het WODC is het onderzoek uitgevoerd door Faber organisatievernieuwing b.v.
Voor het beschrijven van de uitkomsten van het onderzoek is de vraagstelling verder gedetailleerd naar de doelstelling van de keten, de opbrengst van
de meldingsplicht, de keten op zichzelf, en het verwerkingsproces van transactie-informatie.

1.2 Conclusies over de doelstelling van de keten
Het ontbreken van een koers en een richting
Alle aanpassingen van de meldingsplicht en de inspanningen van de organisaties die met elkaar worden geacht een keten te vormen ten spijt, ontbreekt
het aan een doel waar dat allemaal toe zou moeten leiden. Dat wordt in de
hand gewerkt doordat, zoals hierboven beschreven, het bestaan van de
meldingsplicht niet afhankelijk is van de mate van doelbereiking. Met dit
gegeven als achtergrond is het beantwoorden van de rendementsvraag van
de keten een hachelijke onderneming. Want hoe te komen tot een beoordeling als uitspraken over de gewenste bijdrage niet voorhanden zijn, evenmin
als over de wijze van het afleiden en meten van die bijdrage? Moeilijke vragen
die in de praktijk van de keten eerder leiden tot ‘het er maar niet over
hebben’ dan tot diepgaande gedachtewisseling.
Het gevolg van het ontbreken van een doelstelling is dat betrokkenen er
uiteenlopende verwachtingen op na kunnen houden. Vervolgens worden die
geprojecteerd op de eigen taakuitvoering en op die van anderen. Zo is het
MOT trots op het aantal verwerkte ongebruikelijke en verdachte transacties
maar ontbreekt het aan een referentiekader waarmee kan worden beoordeeld of het daar wel om gaat en of dat ook ergens toe bijdraagt. Het BLOM
wordt erop aangesproken dat het onvoldoende in staat zou zijn om de
verwachtingen van de politie door te vertalen naar het MOT. Terwijl dat
overigens buiten haar verantwoordelijkheid ligt.
Het meldsysteem vormt een doel op zich
Door het ontbreken van duidelijke en genormeerde doelstellingen lijken de
meldingsplicht en het meldsysteem een doel op zich te zijn geworden.
Oplossingen voor knelpunten in de keten worden daarom niet getoetst op
de mate waarin ze bijdragen aan de doelbereiking maar op consequenties
voor de eigen achterban in termen van vereiste bedrijfsvoeringsaanpassingen en uitvoeringskosten. Met name geldt dit voor de meldingsplichtige
instellingen. Het is begrijpelijk dat belangen in het oog worden gehouden
maar in de bijna tien jaar dat de keten ongebruikelijke transacties bestaat,
lijkt de blik afgedwaald van de opsporing en voorkoming van misdrijven als
bijdrage aan de integriteit van het financiële stelsel. Door de jaren heen zijn
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vooral de belangen van de melders centraal komen te staan. Wat een wettelijke meldingsplicht is, lijkt afgaande op discussies in de
Begeleidingscommissie MOT steeds meer te worden geïnterpreteerd als een
meldrecht. Het meldsysteem is een doel op zich geworden en door gebrek
aan voorstelling van de resultaten van die keten is dat versterkt.
Systeemaanpassingen zoals de overgang naar een risk-based stelsel worden
vooral ingegeven door de wens tot verlichting van de administratieve druk
op de melders, en in veel mindere mate door gewenste verbetering van de
uiteindelijke resultaten. Wegens gebrek aan zicht op die doelbereiking weet
de overheid ook maar weinig argumenten in stelling te brengen die pleiten
voor handhaving van de rule-based situatie, laat staan voor een uitbreiding
daarvan. De positie van die overheid is er als gevolg van het bij voortduring
niet kunnen voorzien in terugkoppeling naar de melders over de opvolging
van transactie-informatie, niet sterker op geworden.
Witwasbestrijding kent een lage prioriteit
Voor organisaties waarvan de kerntaak afhangt van transactie-informatie is
het onbegrijpelijk dat anderen het belang van die informatie niet voldoende
zien. Maar in de wereld buiten het MOT, het BLOM, het ministerie van
Financiën en de FIOD-ECD is op het handhavingsterrein van alles aan de
hand. En ook al zullen mensen met witwasbestrijding als hoofdtaak anders
betogen: het is niet het eerste middel om leefbaarheidsvraagstukken op het
niveau van de politieregio’s te lijf te gaan. Als men aandacht wil eisen van de
politieregio’s voor de aanpak van witwassen, houdt dat automatisch het
wedijveren in met andere prioriteiten (zowel landelijke als regionale). De
balans valt dan voorspelbaar negatief uit voor het witwassen. Een dergelijke
afweging doet zich niet uitsluitend bij deze delictsoort voor. Fraude krijgt als
resultaat van dezelfde afweging ook lage prioriteit, maar dat thema komt in
ieder geval nog voor in de landelijke speerpunten. Bovendien zijn er nog
aparte opsporingsteams mee belast. Ten opzichte van verschillende fraudevormen is de ernstbeleving van witwassen onder politiemensen hoger.
Dat komt door de verbinding van witwassen met een gronddelict als de
handel in verdovende middelen, dat op een hoge verontwaardiging van de
politie kan rekenen. Als bovendien het witwassen zich ook nog als heterdaad
aandient (wat bij fraude zelden het geval is), zijn politiemensen graag bereid
om op te treden. Dat optreden heeft in dat geval niet te maken met op regionaal niveau vastgestelde beleidsprioriteiten die overigens vooral betrekking
hebben op leefbaarheidsvraagstukken en de problematiek van veelplegers.
Daarin komt witwassen niet voor, evenmin trouwens als in landelijk vastgestelde prioriteiten. Ook op nationaal niveau wordt behalve door het ministerie van Financiën aan witwasbestrijding geen prioriteit toegekend.
Delictsoorten in de vermogenssfeer gaan vaak gepaard met witwassen.
Vanuit het oogpunt van succesvolle vervolging voegt het tenlasteleggen van
witwassen naast het gronddelict vaak weinig toe in de vorm van bijvoor-
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beeld extra te verwachten strafoplegging. De keuze voor het primair
tenlasteleggen van witwassen is in dat geval een toevlucht, op het moment
dat bewijsmiddelen voor het gronddelict niet ruim voorhanden zijn.
Het is verklaarbaar en begrijpelijk dat de politieregio’s vooral aandacht
besteden aan de problematiek waarop men in het eigen verzorgingsgebied
wordt aangesproken. Witwassen valt daar niet onder. Problematiseren van
die situatie draagt weinig bij tot de oplossing en zal op zijn hoogst marginale
en dan ook nog tijdelijke effecten kennen.

1.3

Conclusies over de opbrengst van de meldingsplicht

Tien jaar meldingsplicht heeft weinig kennis opgeleverd
In de tien jaar dat de meldingsplicht bestaat, zijn er honderdduizenden
ongebruikelijke transacties gemeld (alleen in 2002 waren het al bijna
138.000). Transacties die vooral zijn beoordeeld op hun bijdrage aan
concrete opsporingsonderzoeken en weinig universele inzichten en kennisproducten waar die inzichten in zijn vastgelegd, hebben opgeleverd.
Er wordt veel geregistreerd en het Jaarlijks Verslag van het MOT geeft keurig
aan welke stijgingen en dalingen in het aantal ongebruikelijke en verdachte
transacties hebben plaatsgevonden. De vraag welke betekenis daaraan moet
worden toegekend vanuit het oogpunt van de witwasproblematiek of de
integriteit van het financiële stelsel blijft hoofdzakelijk onbeantwoord. Het
recent verschenen rapport van het FEC naar de transacties bij wisselkantoren versterkt dat beeld. Eén van de fundamentele conclusies uit het onderzoek luidt dan ook dat tien jaar meldingsplicht Nederland onvoldoende
wijzer heeft gemaakt als het gaat om inzicht in bijvoorbeeld geldstromen en
witwassen. De aandacht is te eenzijdig gericht geweest op het genereren van
en bijdragen aan opsporingsonderzoeken en te weinig op het verkrijgen van
kennis ten behoeve van bijvoorbeeld preventief en proactief handelen.
De overgang van rule-based naar risk-based komt te vroeg
Op het moment dat geconstateerd wordt dat de meldingsplicht te weinig
fundamentele inzichten heeft opgeleverd, staat die meldingsplicht op het
punt te worden aangepast. Ter reductie van het aantal meldingen wordt het
al dan niet melden van concrete transacties voor de traditionele melders
(de melders vanaf het eerste uur) meer afhankelijk gemaakt van de subjectieve inschatting van de melder zelf. Nu vindt een groot deel van de meldingen nog plaats op basis van objectieve criteria. Deze voorgenomen systeemaanpassing van ‘rule-based’ naar ‘risk-based’ komt te vroeg en is ingegeven
door het verkeerde motief. Hoofdzakelijk bedrijfseconomische en bedrijfsvoeringtechnische overwegingen liggen eraan ten grondslag zonder te
weten wat de feitelijke effecten zullen zijn voor het potentiële rendement
van transactie-informatie. Inschattingen van die effecten berusten op
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aannames die het moeten stellen zonder gedegen beoordeling van de intrinsieke waarde van het huidige systeem. Ondanks tien jaar ervaring is onvoldoende onderzocht of uit het grote aantal op objectieve indicatoren verkregen meldingen geen diepgaander inzicht kan worden verkregen. Naar de
aantallen meldingen wordt vooral gekeken vanuit de gedachte dat elke
transactie dient te worden onderzocht op bruikbaarheid in een concreet
opsporingsonderzoek. Zoals eerder gesteld, zijn de mogelijkheden die juist
de grote hoeveelheid transacties biedt voor het verkrijgen van fundamenteel
inzicht (ook over transacties die niet duiden op witwassen en dus gerust
kunnen worden genegeerd) onvoldoende geëxploreerd.
De positieve resultaten van de euroconversie in relatie tot de strafbaarstelling
van witwassen
De euroconversie en de zelfstandige strafbaarstelling van witwassen hebben
(deels tijdelijk) positieve en vernieuwende effecten gehad op zowel het
gebruik van transactie-informatie, als de gezamenlijke verwerking en
veredeling van die informatie. De HARM-aanpak waarin wordt geprobeerd
om wissel- en geldtransacties met een sterk vermoeden van witwassen op
heterdaad te constateren, illustreert onder welke condities medewerking
van regio’s bij de aanpak van witwassen kan worden verkregen. Naast het
psychologisch effect van het heterdaad-karakter met tastbare buit, speelt
een belangrijke rol dat het de desbetreffende regio niet opzadelt met
langdurig onderzoek (korte klap). De HARM-aanpak heeft in Nederland een
nieuwe impuls gegeven aan de bestrijding van het witwassen. Dat heeft zich
voortgezet in feitelijke samenwerking van MOT en BLOM in een gezamenlijke analyse-unit. Een positieve ontwikkeling die nog verder zou kunnen
worden uitgebouwd.
Het succes van de HARM-aanpak is bij de melders positief overgekomen als
duidelijk voorbeeld van het gebruik van verdachte transactie-informatie.
Aan een opkikker was men ook wel toe vanwege het grote verschil tussen
wat men vanuit het ketendenken ziet als input aan de voorkant (bij het
MOT) en de magere output aan het eind bij de politie. De HARM-aanpak is
vergemakkelijkt geworden door de zelfstandige strafbaarstelling van witwassen per december 2001 (art. 420bis Sr). Vervolging van witwassen hoeft
sindsdien niet langer plaats te vinden op basis van de algemene helingbepalingen. Het enthousiasmerende effect van de HARM-aanpak is deels
teniet gedaan door rechterlijke uitspraken. De meeste publiciteit is uitgegaan naar een uitspraak van het Gerechtshof te Den Bosch van 27 april
2003. In die zaak werd de onderbouwing door het OM dat gewisseld geld
afkomstig zou zijn van een misdrijf te zwak bevonden. Desondanks lijkt het
artikel goed bruikbaar als de onderbouwing van de criminele herkomst van
geld wordt ontleend aan de manier waarop die herkomst wordt verhuld.
Met name op Schiphol heeft dat succes als reizigers worden betrapt met
geld in en op het lichaam of in koffers met dubbele bodems (dat zijn aanwijzingen dat het om malafide gelden gaat).
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De bijdrage van transactie-informatie varieert en is moeilijk te tellen
De bijdrage van de duizenden verdachte transacties die aan opsporingsinstanties worden doorgemeld als verdacht (in 2002 bijna 25.000) is moeilijk
te monitoren. Van de ruim negentienhonderd dossiers die het BLOM heeft
gepoogd daarover sinds 1999 bij te houden, werd 15% gebruikt als bewijslast
voor een gronddelict en 14% als stuurinformatie. Helemaal betrouwbaar zijn
de registratiemodulen waaraan deze cijfers zijn ontleend niet.
In de periode van de zelfstandige strafbaarstelling eind december 2001 tot
en met mei 2003 waren 155 processen-verbaal opgemaakt terzake witwassen. Slechts een klein aantal daarvan was herleidbaar tot het registratiesysteem van het BLOM en tot het gebruik van transactie-informatie. Kleine
steekproeven op basis van bevragingen van de politieregio’s op het Intranet
Verdachte Transacties en van LOvJ-verzoeken gaven hogere percentages te
zien van het daadwerkelijk gebruik van transactie-informatie. De wijze van
gebruik loopt sterk uiteen van een indicatie voor het aanvragen van
telefoontaps tot inzicht in de relaties binnen criminele netwerken.
Transactie-informatie wordt het meest gebruikt in onderzoeken naar
verdovende middelen.
Net als bij digitaal rechercheren, tactisch rechercheren en technisch rechercheren worden niet alle verrichte activiteiten geregistreerd op hun bijdrage
aan het uiteindelijke resultaat. Qua tijdsinvestering wegen de kosten
daarvan ook volstrekt niet op tegen het doel van een dergelijke registratie.
Ook al niet omdat deze gegevens voor de regio zelf geen waarde hebben en
vooral voorzien in een registratiebehoefte op landelijk niveau. Wat er vervolgens met een dergelijke registratie – als die al zou bestaan – gebeurt, kan
men zich ook afvragen, afgaande op de constateringen die wij ten aanzien
van de beleidsvorming hebben gedaan. Zoals van andere informatieproducten die als grondstoffen in rechercheonderzoeken worden gebruikt en
verbruikt, is ook het lot van transactie-informatie dat die veelal onzichtbaar
blijft. Maar een rol als bijvoorbeeld katalysator kan in een opsporingsonderzoek ook belangrijk zijn. Transactie-informatie heeft verder ook een belangrijk motiverend effect. Een ieder die een kijkje heeft genomen in de
zogenaamde MBA-kamer zal dat kunnen beamen.
Het aantal witwaszaken is geen betrouwbare indicator voor de integriteit van
het financiële stelsel
De resultaten van de verwerking en het gebruik van transactie-informatie
worden hoofdzakelijk gelijkgesteld aan het aantal processen-verbaal terzake
witwassen en de vervolgingsresultaten. Dat is een logische consequentie van
de focus op het gebruik van transactie-informatie in concrete onderzoeken.
Die gerichtheid wordt versterkt doordat de FATF ons land in de Mutual
Evaluation van 1997 op de vingers heeft getikt (naast ook het geven van
complimenten) voor het gebrek aan inzicht dat kon worden gegeven in het
aantal witwaszaken en het bijbehorende vervolgingsresultaat. Voordat de
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zelfstandige strafbaarstelling van kracht werd, was het überhaupt lastig om
iets te zeggen over het aantal witwaszaken. Vervolging en dus ook registratie
geschiedde onder de noemer heling. Met de zelfstandige strafbaarstelling
werd een afzonderlijke titel verkregen waarmee dat leek te zijn opgelost.
Zij het dat door rechterlijke uitspraken waaronder de eerder aangehaalde,
in voorkomende gevallen het OM zijn toevlucht mogelijk weer heeft gezocht
tot de helingartikelen.
Dat de FATF het aantal witwaszaken betrekt in haar conclusies over de
integriteit van het financiële stelsel is mogelijk bij gebrek aan beter. Als
indicator voor die integriteit is het niet bruikbaar. In aanmerking genomen
dat het ministerie van Financiën voor die integriteit de eerst aangesprokene
is, valt ook te begrijpen dat vooral dit departement de aandacht voor de
registratie van witwaszaken wil vergroten. In de internationale betrekkingen
wordt een correctieve opmerking van de FATF of het IMF dat eind 2003 de
derde Mutual Evaluation houdt, als pijnlijk ervaren. Het probleem is dat
buiten het ministerie van Financiën maar weinig bij de keten betrokken
actoren zich daar druk over maken. En dus is de actie die volgt op een FATFoordeel beperkt.

1.4 Conclusies over de keten
Te sterke fixatie op het moeten zijn van ‘een keten’
Het graag willen laten functioneren van iets wat op een keten lijkt, leidt in
het geval van de verwerking en het gebruik van transactie-informatie tot
onjuiste diagnoses en interventies. Een keten wordt sterk geassocieerd met
een voortbrengingsproces waarin een materiaalstroom achtereenvolgende
bewerkingen ondergaat die steeds waarde toevoegen om ten slotte te resulteren in een afgerond product. Voor transactie-informatie gaat dat niet op.
Hooguit leveren het MOT en het BLOM een grondstof die in het ‘echte’
ketenproces (namelijk dat waarin ‘veiligheid’ wordt geproduceerd) wellicht,
maar niet noodzakelijkerwijs, een rol speelt. In de praktijk varieert die rol en
komt ze vaak niet verder dan een bijrol of een figurantenrol. Er is feitelijke
geen sprake van een ‘keten ongebruikelijke transacties’, en dat is ook niet
erg. Het probleem is eerder dat men de verwerking en het gebruik van transactie-informatie per se als keten wil zien en het zo wil laten functioneren.
Het ketenbegrip is normatief geladen en roept als vanzelf bepaalde beelden
op van integraal beleid; een geolied productieproces, op elkaar afgestemde
schakels, geruisloze overdracht, veel samenwerking en integrale besturing.
Die verwachting blijkt in de praktijk van de ‘keten ongebruikelijke transacties’ vals te zijn. Op vrijwel alle punten wordt ze niet waargemaakt of tekent
ze zich uitsluitend af op het prille begin van wat als de keten wordt
beschouwd. Hanteert men een ketenperspectief, dan leidt dit begrijpelijkerwijs tot frustratie omdat men een andere verwachting heeft van het verloop
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in een keten dan men feitelijk waarneemt. Met als risico dat men voorbijgaat aan de fundamentele oorzaken waardoor er in het geval van ongebruikelijke transacties geen sprake kan zijn van een keten. Als vervolgens de
oorzaken van het niet uitkomen van die verwachting worden geweten aan
onderdelen van de keten die daarvan niet merkbaar onder de indruk zijn
(zoals de politie), dan is de kans op het zich terugtrekken uit de keten groot.
Formeel ontbreekt daartoe de mogelijkheid, maar een aantal melders zou
wel willen.
Weinig interventies op de keten
In aanmerking genomen dat de politie als belangrijkste bottleneck wordt
gezien voor het functioneren van de keten, zijn er opvallend weinig interventies op die politie losgelaten. Feitelijk laat men het vraagstuk van de
opvolging van verdachte transacties over aan het BLOM, dat toch vooral zijn
best moet doen om de politie te verleiden om van transactie-informatie
gebruik te maken. Voor een ondersteunende organisatie als het BLOM zijn
de mogelijkheden daartoe altijd beperkt. Zeker wanneer het gaat om
beïnvloeding van het niveau in de regio’s en arrondissementsparketten
waarop de beleidskeuze worden gemaakt. Zo men voor beïnvloeding van
dat niveau kiest, zijn interventies nodig van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van het ministerie van Justitie en van
het college van PG’s. En dan nog zal het resultaat bezien vanuit een ketenperspectief teleurstellen.
Te weinig aandacht voor proactie en preventie
Proactie is een vorm van opvoeding waarin wenselijke eigenschappen
worden aangeleerd of verbeterd. Proactie is het startpunt van het veiligheidsproces en bestaat uit stimuleren dat men zich aan de regels houdt.
Gerelateerd aan de integriteit van het financiële stelsel kan men spreken van
compliance en wel op twee niveaus: dat van het individu dat transacties
verricht en dat van de meldingsplichtige instelling. De oriëntatie van de
keten is gericht op opsporing en nauwelijks op het gebruik van transactieinformatie of het meldsysteem voor het voortbrengen van informatie- en
kennisproducten voor proactieve doeleinden. Dezelfde conclusie geldt voor
preventieve activiteiten die in de keten niet zijn gedefinieerd en ook niet
genormeerd. De grote aantallen ongebruikelijke en verdachte transacties
zouden kunnen worden beoordeeld op mogelijke generieke patronen.
Indien aangetroffen, zouden die kunnen dienen ter verbetering van de
productbeveiliging en de procedures waarmee die zijn omkleed.
Gebrek aan justitiële oriëntatie aan het begin van de keten
Buiten de departementen van Justitie en Financiën zijn de Begeleidingscommissie MOT en haar werkgroep Indicatoren vooral belast met de ontwikkeling van ketenbeleid. Door de jaren heen zijn de melders en de overheid in
de Begeleidingscommissie MOT en de werkgroep Indicatoren sterk met
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elkaar vergroeid. Dat heeft voordelen maar leidt ook tot een geringe distantie
tussen overheid en dienstverleners, waardoor er weinig ruimte meer is voor
het maken van keuzes die niet kunnen rekenen op instemming van die
dienstverleners maar wel justitieel van belang worden geacht. Met name
geldt dit voor deze commissie en werkgroep, omdat de uitkomsten van deze
overleggen zo bepalend zijn voor beslissingen ten aanzien van de inrichting
van de meldingsplicht. Dat leidt in de praktijk tot een hoog compromisgehalte van de besluitvorming.
De Begeleidingscommissie MOT kampt zoals zovele representatieve structuren met een sturingsopdracht met tegengestelde belangen. Ervaringen in
andere contexten hebben aangetoond dat in vaak breed samengestelde
stuurorganen het qua keuzes toch neerkomt op het handelen van de
formele opdrachtgevers. Terwijl die juist een breed orgaan in het leven
roepen om die verantwoordelijkheid te verleggen of op zijn minst te delen.
De Begeleidingscommissie MOT heeft het karakter van een gebruikersraad
waarin de melders een belangrijke stem hebben. Die belangen verdedigen zij
(vanuit het eigen perspectief redelijk succesvol) vooral met een gedetailleerd
beroep op regelgeving en legitimiteit. De gedachtewisseling over de inrichting
en werking van het meldsysteem wordt daardoor gedomineerd door een
juridische oriëntatie, wat ten koste gaat van het justitiële. Met bovendien als
gevolg dat de nadruk van de vergaderonderwerpen ligt op de inputzijde van
de keten en weinig op de doormeldkant.
Gebrek aan sturing door en op de ketenpartners
Over inhoud gaat het in de begeleidingscommissie nauwelijks en bij gebrek
aan andere beleidsorganen beperkt de aandacht daarvoor zich tot hoofdzakelijk het ministerie van Financiën. Van de ministeries van Justitie en van
Financiën mag men ook een beleidsmatige en integrale bijdrage verwachten. Van Justitie omdat het zowel verantwoordelijkheid draagt voor het
rechtshandhavingsbeleid als voor het MOT als onderdeel van de keten; van
het ministerie van Financiën omdat het wordt aangesproken op de
integriteit van het financiële stelsel en van witwasbestrijding. Feitelijk wordt
het ministerie van Justitie veel meer geconfronteerd met het handhavingsbeleid ten aanzien van de regio’s dan met het witwasdossier of het onderwerp transactie-informatie. De ministers van Justitie en van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties hebben hoog ingezet met de presentatie en de
uitwerking van het Nationaal Veiligheidsprogramma. Het waarmaken
daarvan vraagt alle hens aan dek. Het ministerie van Financiën, dat veel
meer capaciteit heeft losgelaten op het thema ‘integriteit financiële sector’
en ook een directere relatie kent tussen het thema en de eigen kerntaken,
ziet dat met lede ogen aan.
Gebrek aan een doorslaggevende stem
De keten ongebruikelijke transacties wordt niet integraal bestuurd. Het is de
vraag of dat wel zou moeten en welke voordelen dat zou kunnen bieden.
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Wat er aan besturing plaatsvindt, heeft hoofdzakelijk betrekking op het
begin van de keten en hoe dat is gereguleerd door regelgeving. Als gevolg
van de wederzijdse afhankelijkheid tussen departementen onderling en de
Begeleidingscommissie MOT voelt niemand zich gelegitimeerd om de rol
van machtscentrum met een doorslaggevende stem aan zich te trekken.
Als men zo’n machtscentrum specifiek voor het stimuleren van het gebruik
van transactie-informatie zou creëren, heeft dat ook weinig kans van slagen.
Het project Financieel Rechercheren heeft uitgewezen dat het onverstandig
is om een instrumentele invalshoek (het financieel rechercheren of in casu
het gebruik van verdachte transactie-informatie) als basis te kiezen voor
sturing. Niemand geeft prioriteit aan het hanteren van een instrument.
Gebruik ervan is niet zelfstandig mogelijk maar alleen in relatie tot een
inhoudelijk opsporingsonderzoek naar een concreet delict. Instrumenten
kan men niet prioriteren; inhoudelijke thema’s wel en die bestaan daarom
dan ook altijd uit concrete delictsoorten of maatschappelijk ongewenste
situaties. Voor de keten betekent het dat als men al beleid zou willen maken,
dit een inhoudelijke grondslag moet krijgen waaraan het instrumentele
dienstbaar kan zijn maar geen doel op zich vormt.
Projectie van ketenvraagstukken op het MOT en het BLOM
Het is verklaarbaar maar daarmee nog niet juist, dat opvattingen uit het veld
over het functioneren van de ‘keten’ vooral worden geprojecteerd op organisaties die het meest met die keten worden geassocieerd. Al dan niet vermeende gebreken in het functioneren van de keten en afzonderlijke organisaties en verwachtingen voor wat betreft het oplossen daarvan, worden
vooral geprojecteerd op het MOT en het BLOM. De verwachtingen over het
vermogen van deze organisaties om de ‘keten’ te beïnvloeden zijn te groot
geweest. Besturenden hebben daardoor te weinig hun eigen verantwoordelijkheid genomen voor bijvoorbeeld oplossing van het, volgens henzelf,
essentiële vraagstuk van de opvolging van transactie-informatie door met
name de politie. Het gevolg is uiteindelijk dat direct betrokken organisaties
als MOT en BLOM het zelf moeten en gaan uitzoeken. Als pure uitvoeringsorganisaties zijn het MOT en het BLOM niet tot compensatie in staat van de
vraagstukken die elders in de keten optreden, en ook niet van het tekort aan
beleid. Van de functie van Landelijk Officier van Justitie voor het MOT zou
men wellicht nog een bijdrage aan de beleidsvorming verwachten.
Onzekerheid over de bedoeling van die functie, gebrek aan support en
rugdekking uit het OM en het gebrek aan invloed om organisaties zich
conform eventuele beleidskeuzes te laten gedragen, staan dat in de weg.

1.5 Conclusies over het verwerkingsproces
Een verwerkingsproces met pionierskenmerken
Bijna tien jaar nadat de Wet MOT in werking is getreden (voorafgegaan door
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twee jaar van vrijwillig melden) valt op dat wat wordt aangeduid met ‘MOTketen’ of ‘keten ongebruikelijke transacties’ nog veel pionierskenmerken
heeft. De stroomlijning in de ‘keten’, de beleidsvorming en de besturing zijn
weinig op elkaar afgestemd en zwak ontwikkeld. Het zijn vooral het MOT en
het BLOM die de keten hebben gebracht tot wat het nu is. Gezien de kritiek
waaraan juist deze organisaties en dan met name het BLOM en zijn
voorganger hebben blootgestaan, is dat een prestatie. Het zijn ook de enige
actoren van wie de taak en het bestaansrecht direct zijn verbonden met de
verwerking en het gebruik van transactie-informatie. Dat het ketenbegrip in
de praktijk vooral wordt geassocieerd met het MOT en het BLOM is daarvan
het gevolg. Opvallend is dat de inrichting van het MOT nauwelijks veranderingen heeft ondergaan met het toenemen van het aantal meldingen van
ongebruikelijke transacties. De formatie is wel uitgebreid, maar voor een
alternatieve inrichting van de organisatie op basis van het efficiënter
verwerken van de grote werkstroom is niet gekozen. Er is vanuit deze invalshoek veel aandacht besteed aan automatisering, met als belangrijk resultaat
dat het MOT niet ten onder is gegaan aan de transactiestroom.
Het proces van verdachtbepaling is niet gereglementeerd
Zo veel er is geregeld rond het beoordelen van transacties als ongebruikelijk;
zo weinig uitgangspunten kent het beoordelen van transacties als verdacht.
Buiten de automatische verdachtbepaling in het geval een subject dat een
transactie heeft verricht onderwerp is van enig opsporingsonderzoek of
voorkomt in een CIE-register, bepaalt het hoofd MOT wanneer er voldoende
aanleiding is voor doormelding als verdachte transactie. Daarmee wordt op
zijn minst voeding gegeven aan geluiden dat het MOT haar eigen output
reguleert. Een groter risico is dat het MOT vooral op basis van eigen overtuiging tot het aanbod van verdachte transacties komt, zonder dat wordt
aangesloten op prioriteiten aan de kant van de afnemers van informatie.
Op hetgeen wel of niet tot verdacht wordt bestempeld, vindt geen controle
plaats door bijvoorbeeld het ministerie van Justitie als beheerder van het
MOT-register en als verantwoordelijke voor de algemene leiding, de organisatie en het beheer van het Meldpunt.
De verwerking is teveel microgericht
In relatie tot transactie-informatie is weinig waarvan het voor de hand zou
liggen dat het was onderzocht, ook feitelijk onderzocht. En dan doelen we
o.a. op witwaspatronen, geldstromenverloop en typologieconstructies.
Het bijbenen van het steeds maar toenemende aanbod van ongebruikelijke
transacties heeft de aandacht afgeleid van de potentie die het ontvangen
materiaal juist door zijn kwantiteit heeft voor het vergroten van fundamentele inzichten. Het gebruik van transactie-informatie in concrete onderzoeken (microniveau) heeft prioriteit gekregen. Pogingen om aan de hand van
beleidsthema’s als bijvoorbeeld fraude en mensenhandel de ongebruikelijke
transacties te benaderen hebben zich afgespeeld in de boezem en de
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beperkte deskundigheid van één organisatie. Op statistische analyse (en dat
is meer dan rechte tellingen) waartoe de inmiddels opgebouwde database
bijzonder uitnodigt, heeft de keten zich niet geprepareerd en is ook geen
deskundigheid gemobiliseerd.
De laatste tijd zijn voorzichtige stappen tot enige verbreding zichtbaar als
resultaat van gedachtewisseling binnen het Financieel Expertise Centrum
(FEC). Mede door opvattingen over afscherming van de buffer is dit type
verbreding naar andere partners in de keten tegengehouden. Daardoor
worden kansen gemist bij de beoordeling van de bruikbaarheid van transactie-informatie in het brede kader van het voorkomen en opsporen van
misdrijven. Dat wil niet zeggen dat nadere verdieping in de buffer met
ongebruikelijke transacties per definitie ‘goud’ oplevert. Alleen na bijna tien
jaar kan dat nog steeds niet worden bevestigd of ontkend.
De volledigheid en bruikbaarheid van meldingen laat sterk te wensen over
Uit het onderzoek blijkt dat er op tal van punten verbeteringen mogelijk zijn
van het werkproces en de samenwerking ten aanzien van verwerking en
gebruik van transactie-informatie. Van de kwaliteit van de meldingen
bijvoorbeeld, waarvan ruim 10% per definitie niet voldoet aan de toch al
magere kwaliteitscriteria. Een meer strikte kwaliteitsnormering en -controle
zou vanuit oogpunt van de bruikbaarheid van meldingen nodig zijn, maar
blijft achterwege omdat de retourpercentages dan wel heel sterk zouden
toenemen. Door de toevloed van meldingen komt het retour zenden of
nabellen van onvolledige meldingen steeds meer in de knel. In de wijze
waarop meldingen in het systeem worden opgenomen, is vooral vanuit het
oogpunt van gegevensnormalisatie veel te winnen. Om dezelfde reden van
de toestroom van meldingen, maar ook omdat de vereiste deskundigheid
zich beperkt tot enkele mensen, vindt analyse van de gegevens zowel
binnen MOT als BLOM onvoldoende plaats en met daarvoor te beperkte
hulpmiddelen. Dat werkt beelden van dit deel van de keten als een statistiekenfabriek in de hand. Dit soort gebreken blijft grotendeels onbekend
omdat voor buitenstaanders het MOT, en in mindere mate het BLOM, een
soort black box is. Hiervan is het bovendien lastig om van buitenaf
suggesties te doen, omdat die het vanwege hun gebrek aan diepgang afleggen tegen de in jaren opgebouwde kennis van het hoofd. Mede als gevolg
hiervan en omdat het ministerie van Justitie andere problemen belangrijker
acht, vindt sturing op het MOT vanuit de beheersorganisatie onvoldoende
plaats. Hetzelfde geldt overigens voor het BLOM, dat maar een klein onderdeel is in het grote geheel van de NRI. In tegenstelling tot het MOT kent het
BLOM een lage vrijheidsgraad. Eén van de knelpunten in de onderlinge
samenwerking is terug te voeren op dit verschil.
Optimalisatie van het verwerkingsproces leidt niet tot substantiële toename
van het gebruik
De doormelding van verdachte transacties naar de politie is sterk verbeterd
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met de introductie van het Intranet Verdachte Transacties (IVT). Het aantal
mensen dat toegang heeft tot dat IVT varieert sterk per regio en is mede
afhankelijk van regionale afspraken over de informatieverdeling. In veel
regio’s beperkt de toegang zich tot infodesk of CIE en wordt informatie
alleen ruimer verstrekt als daartoe intern in de regio een verzoek wordt
gedaan. Blijft een dergelijk verzoek uit, dan komt de informatie niet verder.
Reden voor het BLOM om via haar accountmanagers bepaalde (clusters
van) verdachte transacties extra onder de aandacht te brengen van de
regio’s, in de hoop daar gehoor te vinden voor het betrekken van de informatie in een nieuw of lopend onderzoek. Hoewel een norm ontbreekt, is
een aantal van 325 geautoriseerden op 25 regio’s (waarvan er 50 geen
gebruik hebben gemaakt van hun autorisatie, en de regio’s RotterdamRijnmond, Haaglanden en Brabant Zuid-Oost al goed zijn voor 40% van het
totaal) laag te noemen.
Over de hele keten doen zich knelpunten voor en is verdere optimalisering
mogelijk. Tot fundamentele wijziging in de opvolging van transactie-informatie in termen van het aantal witwasonderzoeken kan het hoogstwaarschijnlijk niet leiden. Het jaarlijkse maximumaantal van dit type zaken laat
zich voorzichtig beredeneren dankzij de 420bis Sr. zaken die sinds december
2001 door het OM zijn geregistreerd. Een tijd waarin de aandacht voor
witwasbestrijding optimaal was vanwege de euroconversie, de HARMvoorziening en de introductie van een witwasartikel waarnaar lange tijd was
uitgekeken. In 2002 werd 107 maal proces-verbaal opgemaakt terzake
witwassen, waarvan ongeveer een derde door de KMar op Schiphol. Door de
combinatie van gunstige voorwaarden zal dit ongeveer het aantal witwaszaken zijn dat jaarlijks maximaal te verwachten is, zo luidt de voorzichtige
conclusie. Wellicht dat grotere bekendheid met artikel 420bis en een eventueel gewijzigde reactie van de zittende magistratuur op dat artikel het aantal
verder zal doen toenemen. Grotere stijgingen zullen zich vooral voordoen
op Schiphol door de grote populariteit van het vervoeren van contant geld.

1.6

Van conclusies naar aanbevelingen

De vraagstelling tot het onderzoek informeerde naar knelpunten waarvan er
een aantal is aangegeven. Dat roept de vraag op hoe die knelpunten als
totaal moeten worden beoordeeld. Moet eruit worden afgeleid dat de keten
er slecht voorstaat of niet? Met het oog op het doen van zinvolle aanbevelingen is het antwoord op deze vraag relevant. Door het geheel aan knelpunten
te plaatsen binnen het totaal aan werkaanbod en prioriteiten dat afkomt op
opsporingsinstanties ontstaat enige relativering. Aan ketenpartners worden
voor wat betreft de aandacht voor het gebruik van transactieinformatie over
het algemeen te hoge verwachtingen gesteld. Zowel bezien vanuit hun
bredere taakstelling, als vanuit de waarde die aan transactie-informatie mag
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worden toegekend. Het uitvoeren van de onderstaande aanbevelingen zal
daarin weinig verandering brengen.
Tijdens de interviews kwam de waarschijnlijkheid naar voren dat het onderzoek naar de keten ongebruikelijke transacties een bevestiging oplevert van
constateringen uit eerdere onderzoeken. Daaruit sprak enige zorg in
hoeverre het onderzoek de belanghebbenden verder zou helpen dan deze
reeds vaker gedane algemene vaststellingen. Het maakt voor het type aanbevelingen duidelijk verschil of een evaluatie betrekking heeft op een relatief
jong, of op een in een lange reeks van jaren geïnstitutionaliseerd en
gevestigd object van onderzoek. Het eerste heeft nog niet van alles uitgeprobeerd en kan relatief gemakkelijk geholpen worden met oplossingsrichtingen. Het tweede kent het klappen van de zweep en heeft binnen het eigen
systeem zoveel kennis opgebouwd dat aanbevelingen het risico lopen als
obligaat te worden beoordeeld. Ondanks de eerdere constatering in dit
hoofdstuk dat de verwerking van transacties nog sterke pionierskenmerken
heeft, hebben we wel te maken met een systeem dat geruime tijd functioneert. De aanbevelingen worden daarom op twee manieren gepresenteerd.
In de eerste plaats gerubriceerd volgens de functionele indeling van de
hoofdstukken uit dit rapport. Deze losse aanbevelingen zijn geadresseerd
aan actoren met een bevoegdheid tot het nemen van besturingsbeslissingen
ten aanzien van het onderwerp waarop de aanbeveling betrekking heeft. Het
gevaar van losse aanbevelingen is dat ze afzonderlijk worden beoordeeld op
bruikbaarheid en wenselijkheid. Dat brengt als risico met zich mee dat het
veronderstelde gezamenlijke effect wordt teniet gedaan. Daarom worden de
aanbevelingen ook integraal gepresenteerd als onderdeel van een suggestie
voor een nieuwe conceptueel model. Het onderzoeksmateriaal is rijk genoeg
om het ontwerp van een dergelijk model te rechtvaardigen. Bovendien doet
het recht aan het beeld dat ontstaat, wanneer de aanbevelingen die voortvloeien uit de afzonderlijke hoofdstukken van dit rapport achter elkaar
worden gezet. Dan blijken ze niet meer op zichzelf te staan, maar rijgen ze
zich aaneen tot een ander denkkader. In het kader van deze conclusies en
aanbevelingen blijft de toelichting op dat kader beperkt tot een introductie
om in het laatste hoofdstuk van het rapport verder te worden uitgewerkt.
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1.6.1 Het beleid

1

Richt de aandacht van de keten meer op proactie en preventie door
transactie-informatie o.a. in geclusterde en geaggregeerde vorm
om te zetten in kennisproducten dienaangaande.
2 Expliciteer en normeer het doel van de keten ongebruikelijke
transacties en vertaal dat naar de afzonderlijke ketenpartners.
3 Verbreed de aandacht van de keten van witwasbestrijding naar
transactie-informatie als instrument van financieel rechercheren.
4 Geef aan hoe witwasbestrijding zich verhoudt tot landelijke en
regionale prioriteiten en trek daaruit conclusies voor wat betreft
het te verwachten aandeel van elke ketenpartner.
5 Plaats deze aanbevelingen in de verdere ontwikkeling van de nationale
informatiehuishouding van de politie en het OM.
6 Beperk de overgang naar een risk-based meldsysteem vooralsnog tot
een proef van bescheiden omvang. Accepteer de consequenties van
het Nederlandse meldsysteem tot het moment waarop uit inhoudelijk
onderzoek van de ongebruikelijke transacties de beperkte meerwaarde
is komen vast te staan.
7 Definieer met het oog op alternatieve afnemers van transactieinformatie de reikwijdte van het begrip voorkomen en opsporen van
misdrijven dat als basis voor het verstrekken van transactie-informatie
is opgenomen in de Wet MOT.
8 Breng de beleidsaandacht voor juridische en justitiële aspecten van de
meldingsplicht meer in evenwicht ten gunste van de laatstgenoemde
aspecten.
9 Breng het gebruik van transactie-informatie onder in de Abrioproducten en het denkkader van de Informatie Gestuurde Opsporing.
10 Kom tot protocollen voor het opsporingsonderzoek aan de hand
waarvan de opsporings- of vervolgingsinstantie in ieder geval moet
overwegen om al dan niet transactie-informatie op te vragen.
11 Kom tot standaarden voor bijvoorbeeld het strafrechtelijk financieel
onderzoek voor gevallen waarin de opsporingsinstantie verplicht is
transactie-informatie op te vragen.
12 Stem de inzet van het MOT en het BLOM af op de mate waarin
opsporingsinstanties worden geconfronteerd met aan
transactie-informatie te relateren problemen.

MvJ, MvF, OM

MvJ, BZK, OM
OM, BOD’en
BZK, MvJ

BZK, OM
MvJ, MvF, NVB

MvJ

MvJ, MvF, OM,
Melders
BZK
OM

OM

MvJ

1.6.2 De besturing
13 Kies of ontwerp tegen de achtergrond van bestaande verantwoordingsafspraken, een evaluatiemechanisme met behulp waarvan de doelen
en de effecten van de keten en daarop gerichte sturingsinstrumenten
worden gevolgd.
14 Integreer de jaarverslagen van MOT en BLOM en richt ze op de inhoud.
Noem ze naar het jaar waarop ze betrekking hebben.

BZK, MvJ, OM

MvJ
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15 Bezie de nieuwe opzet van de Begeleidingscommissie MOT en de
werkgroep Indicatoren op efficiëntie, en breng de opzet meer in
overeenstemming met haar bescheiden taak.
16 Verwacht, binnen de context van het totaal aan beleidsvoornemens
van de afzonderlijke ketenpartners, beleidsafspraken waarin de algemene
doelstelling wordt vertaald naar onderbouwde beleidsvoornemens voor
de eigen organisaties.
17 Pas de taak en naam van de Begeleidingscommissie MOT aan. Vervang de
begeleidingstaak van het Meldpunt door een begeleidingstaak van de
meldingsplicht. Zie deze Begeleidingscommissie Meldingsplicht vooral
als een klankbord voor de melders.
18 Creëer capaciteit om de informatie die monitoring van de keten
ongebruikelijke transacties oplevert ook te kunnen verwerken.
De huidige daarvoor binnen het MvJ beschikbare capaciteit is te klein.
19 Kom tot gezamenlijke aanwending van besturingsinstrumenten, ook
wanneer dat vooral nuttig lijkt ter realisatie van de doelstelling van een
ander dan degene tot wiens arsenaal het instrument behoort.
20 Betrek de verschillende producenten in de keten meer op de doelstelling
van de keten en van de afzonderlijke ketenpartners.
21 Tel het aantal witwaszaken op basis van de maatschappelijke classificatie
in Compas en stimuleer dat van deze eenvoudige classificatiemogelijkheid
gebruik wordt gemaakt.

MvJ, MvF

MvJ, BZK,
MvF, OM

MvJ, MvF

MvJ

BZK, MvJ,
MvF
MvJ, MvF, BZK
OM, Melders
OM

1.6.3 Organisatie en samenwerking
22 Integreer de functies en deskundigheden van het MOT en BLOM waar
mogelijk.
23 Laat, met inachtneming van de suggestie voor een nieuw conceptueel
model, de afscherming van de buffer samenvallen met de organisatiegrenzen van het MOT en het BLOM.
24 Richt het MOT in op basis van werkstromen.
25 Voorzie de achtereenvolgende bewerkingsfasen van transactie-informatie
binnen het MOT van voldoende personeel zodat de consequenties van het
meldsysteem en de vraag naar informatie- en kennisproducten gelijktijdig
conform haar taakstelling kunnen worden opgevangen.
26 Stel het MOT en het BLOM multidisciplinair samen uit het totaal aan actoren
dat actief is of kan worden rond het gebruik van transactieinformatie.
27 Voorzie het kwetsbare systeembeheer van het MOT en het BLOM van
voldoende bemensing.
28 Hef de functie van LOvJ op in de huidige vorm. Leg het accent van de
functie op vervolgingsondersteuning en accountmanagement naar
analogie van het BOOM.
29 Breng het aantal neventaken van medewerkers van het MOT en het BLOM
terug en concentreer functies op de hoofdtaken.

MvJ, BZK
MvJ

MvJ
MvJ, MvF

MvJ, BZK
MvJ, BZK
OM

MvJ, BZK
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30 Breid de gezamenlijke deskundigheid van het MOT en het BLOM uit met
kwaliteiten die thans niet aanwezig of ondervertegenwoordigd zijn op
o.a. de terreinen van strategische en wetenschappelijke analyse.
31 Pas de relatie van het ministerie van Justitie als beleidsdepartement ten
opzichte van het aan haar ondergeschikte MOT als uitvoeringsorganisatie
aan. Breng het MOT onder het gezag van het OM.
32 Kom tot een sterkere functiedifferentiatie binnen het MOT en het BLOM
waarbij functies ook daadwerkelijk kunnen komen tot specialisatie.
33 Vergroot het aantal afnemers van transactie-informatie door het perspectief
te verbreden van het gebruik van die informatie in concrete onderzoeken
naar andere toepassingen in het kader van analyse, preventie, beleidsontwikkeling en deskundigheidsbevordering.
34 Stem de nieuwsbrieven van MOT/BLOM, FEC, en het BOOM af op elkaar
en op de doelstelling van de keten.
35 Breid de toegang tot het IVT uit tot en met vertegenwoordigers van de
tactische opsporing, van de BOD’en en van de KMar.
36 Richt de aandacht van het MOT/BLOM vooral op de risicogebieden waar
men vooral met aan transactie-informatie te relateren vraagstukken wordt
geconfronteerd.
37 Richt de veredelingsactiviteiten van het MOT/BLOM op het ‘verleiden’
van de regio’s en niet op het rondmaken van een zaak.
38 Stem de taak van het BLOM af met die van het Nationaal Informatieknooppunt opdat het risico van dubbele werkzaamheden wordt vermeden.

MvJ

MvJ, OM

MvJ
MvJ, MOT, BLOM

MOT, BLOM, FEC,
BOOM
BLOM
MvJ, OM

MOT, BLOM
BZK, BLOM

1.6.4 Het verwerkingsproces
39 Betrek het verwerkingsproces meer op strategische analysedoeleinden.
40 Geef meer ruimte voor en inhoud aan data-mining als proces om verbanden
in de database met ongebruikelijke transacties zichtbaar te maken. Betrek
bij data-mining deskundigheid van buiten het MOT en het BLOM.
41 Reglementeer het proces van verdachtbepaling. Stel vast aan de hand van
welk type gegevens verdachtbepaling rechtmatig mag plaatsvinden.
42 Voorzie in toezicht op het proces van verdachtbepaling.
43 Betrek andere functies in de verdachtbepaling dan uitsluitend interne
functionarissen van het MOT.
44 Prioriteer het proces van verdachtbepaling aan de hand van landelijke
en regionale prioriteiten.
45 Kies voor uitbreiding van de automatische matching en doormelding
op typologie en op het LOvJ-verzoek.
46 Meld verdachte transacties, naast de afnemer in wiens verzorgingsgebied
de transactie heeft plaatsgevonden, ook door aan de woonplaats van de
subjecten die bij de transactie zijn betrokken.
47 Breng de doorlooptijd voor het melden van ongebruikelijke transacties
bij de melders terug tot een zinvolle norm die gedifferentieerd is op basis
van de verschillende toepassingsmogelijkheden van transactie-informatie.
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MvJ
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48 Draai het principe op basis waarvan transacties op het IVT worden
vrijgegeven om van ‘vrijgeven nadat een politieregio toestemming geeft’
naar vrijgeven tenzij een politieregio bezwaar maakt’.
49 Automatiseer het proces waarin LOvJ-verzoeken worden gedaan.

MOT, BLOM

MOT, BLOM

1.6.5 De verwerkende systemen
50 Optimaliseer de voor de verwerking en analyse van transactie-informatie
MOT, gebruikte systemen op basis van de vraag naar informatie- en
kennisproducten (zie hoofdstuk 12 voor gedetailleerde aanbevelingen).

MvJ, BZK,
BLOM

1.6.6 Producten en productieresultaten
51 Pas het meldformulier van ongebruikelijke transacties aan met
informatievelden die van groot belang zijn voor de verschillende
gebruiksdoelen maar er thans niet op voorkomen.
52 Overweeg het gebruik van dynamische informatievelden in het
meldformulier die gedurende een bepaalde periode van een actualiteit
specifieke informatie opleveren.
53 Breid de minieme eisen die aan volledigheid van de meldingen van
ongebruikelijke transacties worden gesteld uit met als belangrijkste
criterium de gewenste bruikbaarheid in het veld.
54 Verhoog de volledigheid en correctheid van de kwaliteit van de
meldingen drastisch.
55 Zorg voor een grotere productdifferentiatie dan alleen verdachte transacties.
56 Geef meer inhoud aan de taak van tot dusver vooral het MOT om te komen
tot op transactie-informatie gebaseerde kennisproducten ten behoeve van
een breed veld van afnemers en zonder beperking tot de repressieve aanpak
van witwassen
57 Kies een scherpere definitie van de begrippen typologie (in relatie tot een
bepaalde delictsoort) en profiel (in relatie tot een dader of dadergroep).
Neem de ontwikkeling van typologieën en profielen systematischer
ter hand en betrek daarbij criminologische, politiële en methodische
deskundigheid die nu niet in het en BLOM voorhanden is.
58 Laat typologie- en profielontwikkeling niet leiden door de beperkingen
van zoekmogelijkheden in de database van het MOT. Laat typologieën
vanuit meerdere systemen dan uitsluitend die database beoordelen.

59 Vereenvoudig het LOvJ-verzoek tot een OvJ-verzoek waarbij de goedkeuring
van het verzoek door een zaaksofficier van justitie van voldoende zwaarte
wordt geacht om tot automatische doormelding te komen van de in het
verzoek voor komende subjecten.
60 Neem in het LOvJ-verzoek de mogelijkheid op voor opsporingsinstanties
om aan te geven in welke tijdspanne het opsporingsonderzoek plaatsvindt

MvJ, MvF,
OM, MOT
Melders
MvJ, MOT,
Melders
MvJ, Melders,
MOT
Melders
MOT, BLOM
MvJ, MvF

MvJ, MvF,
FEC, MOT,
BLOM, BOOM

MOT, BLOM,
NVB, FEC
BOOM,
Toezichthouders
MvJ, OM

MOT, BLOM
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61

62

63

64

65
66
67

en of men prijs stelt op het regelmatig bevragen van de subjecten uit het
LOvJ-verzoek gedurende die periode. Bouw de mogelijkheid van regelmatige
bevraging in het verwerkingsproces in.
Stel criteria op voor het al dan niet spoedeisende karakter van LOvJverzoeken en laat die bepalend zijn voor de vereiste snelheid en de
planning van de beantwoording.
Betrek het Kenniscentrum Financieel Rechercheren, de expertisecentra
binnen het OM, de FIOD-ECD en bij de melders nadrukkelijker bij het
vervaardigen van op transactie-informatie gebaseerde kennisproducten
die aansluiten op de vraag.
Stel de MBA-faciliteit inclusief de MOT/BLOM-deskundigheid, onder
bepaalde voorwaarden, ter beschikking van afnemers van transactieinformatie.
Breng in het veld onder de aandacht dat op meerdere momenten tijdens de
opsporing, vervolging en zelfs terechtzitting het (herhaald) bevragen van
transactie-informatie zinvol kan zijn.
Relateer het aantal verdachtbepalingen aan een doelstelling die in relatie
staat tot de gewenste effecten en laat het niet bestaan als doel op zich.
Beperk het eigen onderzoek van het MOT en het BLOM tot die gevallen
waarin een nadrukkelijke vraag is gesteld of een opdracht is vertrekt.
Introduceer het zogenaamde MOT-verzoek waarin het MOT aan de melders
kan vragen om meldingen in het geval van aangewezen subjecten per
definitie door te melden als ongebruikelijk.

BLOM

MOT, BLOM,
OM

MOT, BLOM

MOT, BLOM

MvJ
MvJ
MvJ, MvF,
OM, Melders

1.7 Suggestie voor een nieuw conceptueel model
De constateringen uit deze evaluatie resulteren in een aantal fundamentele
uitgangspunten waaraan samenhangende oplossingsrichtingen zouden
moeten voldoen. Men kan ze zien als aanbevelingen in de meest basale vorm.
1 Verlaat het exclusieve ketendenken.
2 Stel het voorkomen en opsporen van misdrijven centraal.
3 Ga uit van functies, in plaats van met die functies samenvallende organisaties.
4 Ga uit van productdifferentiatie en fixeer het gebruik van transactieinformatie niet op witwaszaken.
5 Betrek in oplossingen ook andere organisaties dan het MOT, het BLOM en
de politie.
6 Accepteer (vooralsnog) een groot aantal meldingen en de capaciteit die
nodig is om dat aantal te vewerken, als consequenties van het Nederlandse
meldsysteem.
De essentie van de ketengedachte is dat het dominant verwijst naar een te
bewerken materiaalstroom. Aan het begin gaan er grondstoffen in en als
gevolg van opeenvolgende bewerkingen, door in dit geval verschillende
organisaties, komt er aan het eind een functioneel product uit. Eerder is
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geconcludeerd dat deze gedachte problemen geeft in het geval van de
verwerking van transactie-informatie. Ze leidt tot fixatie op één type
eindproduct en het is lastig om er vanaf een bepaald punt in ‘de keten’
productiecapaciteit voor te krijgen. Verlaat men de ketengedachte, dan
blijven er losse organisaties over waarvan een deel hun activiteiten in enige
mate hebben afgestemd en andere naar het uitkomt gebruikmaken van
elkaars informatie. Maar er zijn meer van dat soort organisaties in preventieen opsporingsland die tot nog toe zijdelings bij de verwerking van transactieinformatie of de witwasbestrijding betrokken zijn. En er zijn meer productmogelijkheden dan uitsluitend witwaszaken. Vrij van de ketengedachte
stellen wij die organisaties voor als verantwoordelijk voor een preventieen opsporingswinkel, met verschillende verdiepingen (het warenhuis) en een
breed aanbod van aan transactie-informatie gelieerde producten en ondersteunende diensten. Halffabrikaten of ondersteunende diensten die naar
eigen inzicht worden afgenomen door iedereen (van melders tot toezichthouders) die het kan en mag gebruiken voor het voorkomen en opsporen
van misdrijven.
Het warenhuis levert uitsluitend aan ‘kaarthouders’ die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De toegang tot afdelingen in het warenhuis is gereglementeerd. Het feitelijk gebruik van producten is geen verantwoordelijkheid van
de winkel, maar van de afnemer. Het warenhuis, net als in de huidige situatie
het BLOM, min of meer verantwoordelijk maken en houden voor wat door
hen niet te beïnvloeden anderen doen, past niet in het concept. De toegevoegde waarde van het zijn van warenhuis leidt men af uit de verkoopcijfers
en de mate van tevredenheid van de klant.
De vloeren waaruit het warenhuismodel is opgebouwd, bevatten de functies
op het gebied van het voorkomen en opsporen van misdrijven in relatie tot het
waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel, of beter gezegd de
producten van die functies. Bewust wordt gesproken van functies. In de eerste
plaats omdat het niet gaat om een integratie qua organisatiestructuur. In de
tweede plaats omdat één van de beperkingen bij het vinden van oplossingen
voor knelpunten in de ‘keten’ is, dat in termen van op zichzelf staande organisaties wordt gedacht als enige waarborg voor bijvoorbeeld het afschermen van
de buffer. In het warenhuisconcept wordt een deel van de functies van de
volgende organisaties op elkaar betrokken: MOT, BLOM, Dutch-FIU-desk,
BOOM, KFR en het FEC. Deze eenheden verkeren bijna allemaal in een fase
van oriëntatie op de toekomst. Het denken volgens het warenhuismodel kan
die op zich monodisciplinaire ontwikkeling verbreden naar een multi-disciplinaire. Het verdient aanbeveling de functies daarbij niet op zich te bekijken
maar in samenhang. De noodzaak om de functies van de genoemde organisaties te verbinden ontstaat als men met transactie-informatie meer wil doen
dan alleen het voeden van witwaszaken.
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Het belangrijkste element van het warenhuisconcept is de backbone. Deze
verbindt de verschillende functies met elkaar en voedt ze met informatie.
De kern ervan bestaat uit de buffer met ongebruikelijke transacties met
eromheen een aantal informatiekanalen die elkaar als een schil omsluiten.
In die kanalen vindt bewerking van de buffer plaats en opslag van informatie en kennis afkomstig uit en ten behoeve van de vloeren. De buffer staat
dus ten dienste van alle functies en niet uitsluitend zoals thans het geval is
ten dienste van het MOT waarvan functie en organisatie samenvallen.

1.8 Verandercondities
Er bestaat een risico dat de diagnose en met name het conceptueel model
onderwerp worden van eenzelfde juridisch getinte discussie als die kenmerkend is geweest voor de beleidsvorming in de afgelopen jaren. Of dat ze
wordt gedomineerd door belangentegenstellingen over positionering en
beheer van organisaties waarin de effectiviteit van preventie en opsporing
geen rol speelt. Daarop zou men attent moeten zijn want dat gevaar is reëel.
Voor elke verandering geldt immers dat de vraagstukken die tot de verandering noodzaken ook actief doorwerken op het veranderingsproces.
Aan de ene kant is het jammer dat een juridische verkenning van de onderzoeksopdracht is uitgesloten. Aan de andere kant is het misschien juist goed
om eens uit een ander perspectief te vertrekken. Aan de aanbevelingen en
de suggestie voor het conceptueel model voegen wij nog een procesaanbeveling toe. Probeer een alternatieve opzet van de verwerking en het gebruik
van transactie-informatie eerst materieel zo te ontwerpen dat het met het
oog op de doelstelling zou kunnen werken. Kijk daarna pas in hoeverre dat
zich verdraagt tot regelgeving en normatieve opvattingen over wat mag en
wat niet mag. Voert men de discussie in omgekeerde volgorde, dan is de
kans op bespreking van de materiële werking een stuk kleiner. Wordt de
discussie over formalisering als laatste gevoerd, dan is de prikkel om wat
aanvankelijk voor onmogelijk werd gehouden mogelijk te maken groter
dankzij het wenkend perspectief van het nieuwe ontwerp.

1.9 Besluit
Het is een uitvoerig onderzoek geworden waarin is getracht aanvankelijke
beeldvorming te voorzien van onderliggende inzichten. De aanvrager had
met het onderzoek als doel om na te gaan of uit de keten gehaald wordt wat
erin zit. Het antwoord daarop is ontkennend, om er direct aan te verbinden
dat een groot deel van de potentie van de informatie in de keten nog niet is
geëxploreerd en omgezet in informatie- en vooral kennisproducten.
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat bijna tien jaar keten
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ongebruikelijke transacties onvoldoende wijzer heeft gemaakt. De inzet voor
de komende jaren zal zijn om daarin verandering aan te brengen. Dat dit
onderzoeksrapport daarbij een onverdachte bron van inspiratie mag zijn.
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2 Introductie op de keten
ongebruikelijke transacties
Als inleiding op het rapport bevat dit tweede hoofdstuk een introductie van
de keten ongebruikelijke transacties. Essentiële elementen van het
meldsysteem en wat daaraan ten grondslag ligt worden beschreven.
Er wordt een overzicht gegeven van de organisaties die op één of andere
manier betrokken zijn bij de keten. De indeling in vier domeinen (het
politiek-bestuurlijke domein, het bestuursdomein, het bestrijdingsdomein
en het inlichtingendomein) komt op een aantal plaatsen in het rapport
terug. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een terugblik op de uitkomsten
van twee eerdere evaluaties die met betrekking tot de keten hebben plaatsgevonden: de evaluatie van de Wet MOT (1996) en de ex ante evaluatie van
het BLOM (1999). Het aldus gevormde referentiekader kan behulpzaam zijn
bij het lezen van het rapport.

2.1 De oorsprong
Criminelen verdienen met hun misdaad veel geld. Om hun winst uit strafbare feiten te kunnen gebruiken, moeten criminelen de herkomst van het
geld verhullen en het in het normale economische verkeer brengen. Onder
‘witwassen’ verstaat men alle activiteiten die dit tot doel hebben. De meldingsplicht is in het leven geroepen omdat het witwassen een bedreiging
vormt voor het financiële stelsel. Het kan de werking van het stelsel ondermijnen en de goede naam van (financiële) dienstverleners aantasten.
Het tast bovendien de concurrentiepositie aan van bonafide ondernemin1
gen die zich aan de wet houden. De meldingsplicht is bedoeld om het spoor
van misdaadgeld te achterhalen, waardoor de bestrijding van witwassen
doelmatiger en doeltreffender kan verlopen. Witwassen suggereert een
eenduidige delictsoort, maar bestaat in de praktijk uit tal van gedragingen
met behulp waarvan creatieve criminelen hun geld willen witten. Afgaande
op de criminaliteitscijfers moet er heel wat worden witgewassen. Alleen lang
niet al die gedragingen kunnen in het financiële stelsel worden gedetecteerd. In het geval van de doorsnee winkeldief, roofovervaller, en woninginbreker gaat het meestal om geringe bedragen (die beneden de meldgrens
blijven). Als men al uit is op geld (wat vaak het geval is) en de goederen niet
aanwendt voor eigen gebruik (het klassieke patroon van de vermogenscrimineel). Met geld afkomstig uit de drugshandel ligt dat anders. De ‘grote
jongens’ beschikken over zulke grote hoeveelheden crimineel verkregen geld
dat onopvallende verdunning met het reguliere geldverkeer veel moeilijker
is. Op continue basis moet geld worden weggesluisd naar bepaalde bestemmingen of doelen. De meldingsplicht vindt zijn oorsprong in pogingen een
vinger te krijgen achter de opbrengsten uit die handel, die vermoedelijk nog
1

Bron: www.justitie.nl/mot.
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steeds verantwoordelijk is voor een groot deel van de meldingen. In eerste
instantie was het via de meldingsplicht alleen mogelijk om door middel van
financiële dienstverlening op het spoor van witwassen te komen, maar met
de uitbreiding van de meldingsplicht met handelaren in goederen van grote
waarde (waaronder ook auto’s) is ook de aanschaf van bepaalde goederen
een mogelijke ingang.
Aan de basis van de Wet MOT en de keten ongebruikelijke transacties ligt de
zorg voor de integriteit van het financiële stelsel. Nederland verdient veel aan
dienstverlening en distributie. Velen delen daardoor mee in de economische
ontwikkeling. Financiële integriteit is voor die ontwikkeling van groot belang.
Binnen en buiten onze grenzen vertaalt zich dat in vertrouwen. Een integer
financieel stelsel is een vereiste voor geloof in Nederland als rechtsstaat.
Tegelijkertijd is het een voorwaarde voor eerlijk zakendoen met transparante
concurrentieverhoudingen. Financiële instellingen, dienstverleners, cliënten
en klanten hebben baat bij een integer stelsel. Integriteit is niet vanzelfsprekend. Inbreuken op die integriteit, of anders gezegd op het vertrouwen dat
de samenleving in het financiële stelsel moet hebben, vereisen een passende
2
reactie van diezelfde samenleving. Daarin ligt het belang van de opsporing
van de keten ongebruikelijke transacties.

2.2 De meldingsplicht
2.2.1 De diensten
Ingevolge artikel 9 lid 1 van de Wet MOT is een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleent, verplicht een daarbij verrichte of voorgenomen
ongebruikelijke transactie onverwijld te melden aan het meldpunt. Per peildatum van dit rapport zijn de volgende instellingen ingevolge de Wet MOT
meldingsplichtig: beleggingsinstellingen, casino’s, creditcardmaatschappijen,
moneytransfer-instellingen, kredietinstellingen, trustkantoren, wisselkantoren, effecteninstellingen, vermogensbeheerders, levensverzekeraars,
openbare accountants, advocaten, onafhankelijke juridische adviseurs,
belastingadviseurs, bedrijfseconomische adviseurs, notarissen, makelaars en
bemiddelaars in onroerende zaken en handelaren in zaken van grote waarde.
In artikel 1 onder a van de Wet MOT is bepaald dat onder een dienst verstaan
wordt het in of vanuit Nederland:
– in bewaring nemen van effecten, bankbiljetten, munten, muntbiljetten,
edele metalen en andere waarden;
– openstellen van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele
metalen of andere waarden kan worden aangehouden;
2

Jaarlijks Verslag MOT 2001, p. 38.

WODC_Onverdachte_versie10

25-02-2004

14:33

Pagina 43

Introductie op de keten ongebruikelijke transacties

– verhuren van een safeloket;
– verrichten van een uitbetaling ter zake van het verzilveren van coupons
of vergelijkbare stukken van obligaties of vergelijkbare waardepapieren;
– sluiten van een levensverzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1,
onder b, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, alsmede het
daarbij verlenen van bemiddeling;
– doen van een uitkering uit hoofde van een levensverzekeringsovereenkomst als bedoeld in het vijfde aandachtspunt;
– crediteren of debiteren dan wel doen crediteren of debiteren van een
rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere
waarden kan worden aangehouden;
– wisselen van guldens, euro’s of vreemde valuta;
– verkopen, alsmede het verlenen van bemiddeling bij verkoop, van
voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele
metalen, sieraden, juwelen dan wel andere bij algemene maatregel van
bestuur aan te wijzen zaken van grote waarde;
– verlenen van andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen
diensten;
Vooral door het onder de meldingsplicht brengen van moneytransfers is het
aantal meldingen van ongebruikelijke transacties fors gestegen. Daarom
lichten wij deze dienst uit het totaal. Sinds de nationale valuta van 12 EUlidstaten zijn geconverteerd naar euro’s is een belangrijk deel van de wisseltransacties vervallen. Dat raakte de wisselkantoren direct in hun inkomsten.
Dit verlies is gecompenseerd door het aanbieden van de moneytransfer als
3
financiële dienst. De moneytransfer wordt door verschillende wisselkantoren en banken als financiële dienst aangeboden en is een spoedzending van
geld. In het algemeen gebruiken klanten moneytransfers om geld naar het
buitenland te sturen, waarbij het vaak al binnen een kwartier beschikbaar is
voor de begunstigde, ongeacht in welk land deze zit. Het bijzondere van dit
product is dat de opdrachtgever het geld cash aanlevert en de begunstigde
cash krijgt uitbetaald, terwijl het geld niet fysiek wordt verzonden.
Gebruikers van moneytransfers hebben dus zelf geen bankrekening nodig.
De begunstigde dient de unieke code van de computerregistratie te weten,
om in welk land dan ook de moneytransfer op te halen. Bij een moneytransfer zijn altijd een opdrachtgever en een begunstigde betrokken. Echter,
financiële instellingen kunnen in het algemeen slechts van één persoon, de
eigen klant, volledige gegevens aanleveren. De gegevens over de tweede
4
persoon zijn vaak summier of in enkele gevallen zelfs niet aanwezig.
Identificatie is verplicht, maar in sommige landen is vaak het noemen van
de code voldoende om het geld in ontvangst te nemen. De kosten zijn
echter vrij hoog; een moneytransfer kost gemiddeld 2% tot 10% van het te
verzenden bedrag. Regulier gebruik van de moneytransfer betreft vaak het
3
4

Jaarlijks Verslag MOT 2002, p. 34.
Jaarlijks Verslag MOT 2001, p. 32.
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versturen van geld, meestal ten behoeve van familieonderhoud, naar landen
waar het bancaire systeem niet optimaal is. Door de hoge kosten verzendt
de reguliere gebruiker met name lage bedragen. De moneytransfer leent
zich ook goed voor bijvoorbeeld financiering van illegale activiteiten of het
wegsluizen van criminele opbrengsten. De combinatie van laagdrempelige
toegankelijkheid, gebrekkige of geen identiteitsvaststelling in bepaalde
landen, ontbrekende papertrail en de methodiek (beschikbaarstelling via
een unieke code in een computersysteem) levert een snelle en relatief
anonieme wijze op voor het wegsluizen van geld. Hoge frequentie, omvangrijke netwerken en hoge bedragen karakteriseren crimineel gebruik. De
5
moneytransfer valt sinds augustus 1998 onder de meldingsplicht. Gezien de
vermoedens van het onbedoelde gebruik van money-transfers kan men zich
afvragen waarom een dergelijke dienst niet wordt verboden. De eerste reden
moet worden gezocht in de grote financiële belangen die met dit type
dienstverlening zijn gemoeid. Een tweede reden is, dat op het moment dat
de dienst niet meer wordt aangeboden veel transacties ondergronds zullen
plaatsvinden en op geen enkele manier meer traceerbaar zijn. In het
Jaarlijks Verslag 2003 doet het MOT een vijftal suggesties om misbruik van
moneytransfer terug te dringen en niet achter te blijven bij landen met een
6
striktere regelgeving.
In vergelijking met andere onder de EG-richtlijn vallende landen, is het
aantal meldingen in Nederland zeer hoog. Dit vindt voornamelijk zijn
oorzaak in de meldsystematiek met objectieve en subjectieve indicatoren,
waarbij in veel geval gevallen ongeacht de witwasrelevantie moet worden
gemeld. Dit systeem met indicatoren is uniek. De andere EU-landen werken
op basis van verdachte transacties, zoals in Nederland bedoeld met de
indicator B211 (vermoeden van witwassen). In plaats van indicatoren zijn in
die landen richtlijnen voor het melden opgesteld.
2.2.2 De indicatoren
Instellingen die diensten uit de vorige paragraaf verrichten, zijn meldingsplichtig. Alleen van de diensten die als ongebruikelijk kunnen worden
aangemerkt, moet melding worden gemaakt. De criteria voor die beoordeling zijn conform artikel 8 van de Wet MOT gedefinieerd in indicatorenlijsten die regelmatig worden bijgesteld. Vaststelling van indicatoren
geschiedt door de minister van Financiën en de minister van Justitie
gezamenlijk. Met het meldpunt wordt daartoe overlegd, wat een bijzonder
element is in de status van het MOT. In de Memorie van Toelichting op de
Wet MOT is de noodzaak en mogelijkheid om indicatoren snel te wijzigen
nadrukkelijk belicht. Via de Begeleidingscommissie-MOT (BC-MOT) kunnen
5
6

Jaarlijks Verslag MOT 2002, p. 32.
Jaarlijks Verslag MOT 2003, p. 49.
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de indicatoren worden aangepast aan nieuwe witwastechnieken en/of
ontwijkingsgedrag. In de praktijk worden indicatoren voorbereid in een
‘Werkgroep Indicatoren’ die valt onder de begeleidingscommissie. De
snelheid van werken die de Memorie noemt, valt in de praktijk tegen. Dat
wordt vooral veroorzaakt door het vele overleg dat plaats moet vinden met
de betrokken melders en het feit dat de capaciteit van deze werkgroep
moeilijk stuurbaar is. Ze bestaat voor een groot deel uit vertegenwoordigers
van melders voor wie participatie in de werkgroep er één is uit velen. In het
voorstel voor een ander conceptueel model dat wij in hoofdstuk 15 zullen
presenteren, is de rol van de werkgroep indicatoren ambtelijk toebedeeld.
De indicatoren zijn verdeeld in objectieve en subjectieve. Een belangrijk
argument om, in tegenstelling tot een aantal andere landen, te kiezen voor
het melden van ongebruikelijke transacties in plaats van alleen verdachte
transacties, was dat de overheid wilde voorkomen dat er door de financiële
instellingen te streng geselecteerd zou worden op de transacties met als
gevreesd effect dat er weinig gemeld zou worden. Een tweede argument om
te kiezen voor de plicht tot het melden van ongebruikelijke transacties in
plaats van verdachte, lag in de wens tot controle op de naleving van de
meldingsplicht. Een sluitende controle maakte het noodzakelijk dat begrippen als ‘verdacht’ of ‘ongebruikelijk’ zouden worden gedefinieerd. Vanuit
Justitie bestonden er bezwaren tegen het definiëren van het woord verdacht
aangezien alles wat buiten de definitie zou vallen automatisch niet verdacht
zou zijn. Een keuze voor de term ‘ongebruikelijk’ en het bijbehorende
meldsysteem met een buffer bood daarvoor de oplossing. Met ook als
voordeel dat meer twijfelgevallen zouden worden gemeld. Voor de systematiek en het criterium ongebruikelijk is destijds ook gekozen om te voorkomen dat de banken in een opsporingsrol zouden worden gedwongen en
7
bij elke transactie een vertaalslag zouden moeten maken naar ‘verdacht’.
Transacties die aan de omschrijving van objectieve indicatoren voldoen,
moeten door de financiële instellingen gemeld worden. Op basis van de
subjectieve indicatoren moet gemeld worden als de instelling zelf van
mening is dat daarvoor reden is. Een melding op basis van een objectieve
indicator vereist geen inhoudelijke afweging van een instelling; een melding
op een subjectieve indicator wel. Niet elke ongebruikelijke transactie komt
bij het Meldpunt terecht. Interne meldpunten van grotere financiële instellingen hebben vaak een filterfunctie. Zij beoordelen of de intern gemelde
ongebruikelijke transacties ook daadwerkelijk meldingswaardig zijn en of de
8
juiste indicatoren zijn gebruikt.

7
8

Discussienota ‘Naar een effectiever meldsysteem’, NVB, 23 januari 2002.
Jaarlijks Verslag MOT 2001, p. 25.
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Voor het meldpunt zijn de indicatoren een hulpmiddel om de situatie rond
de transactie in te schatten. De objectieve indicatoren hebben betrekking op
de transactie zelf, ongeacht wie haar uitvoert. De subjectieve indicatoren
zeggen iets over de transactie in combinatie met het gedrag van de persoon
die de transactie verricht.
Voor alle indicatoren geldt dat melding verplicht is van feitelijk uitgevoerde
transacties en van voorgenomen transacties. In Nederland is op grond van
de meldsystematiek een situatie ontstaan waarbij objectieve indicatoren
min of meer tot automatische meldingen leiden. Voor de subjectieve indicatoren blijkt uit de praktijk dat bijvoorbeeld de banken intern melden op
grond van twijfel, verdenking, ongebruikelijkheid etc. Daarna wordt bij de
transactie veelal de juiste indicator gezocht. Succesvol zijn de zogenaamde
spoedmeldingen, waarop HARM-teams onmiddellijk een opsporingsonderzoek starten. Bij bankmedewerkers is een grote behoefte aan in de praktijk
herkenbare voorbeelden van witwassen en richtlijnen voor transacties of
aandachtsgebieden die met witwassen verband kunnen houden. Voor hen
zijn ‘guidelines’ opgesteld (zie hoofdstuk 7) die helpen om tot een beoordeling van gebruikelijk of ongebruikelijk te komen en ook op de website van
het MOT zijn te vinden.
Aan indicatoren zijn veelal grensbedragen gekoppeld. Transacties vanaf het
bedrag moeten worden gemeld, onder het bedrag niet, tenzij er bewust
sprake lijkt van het opdelen van grote bedragen in kleine om zo melding te
voorkomen (het zogenaamde smurfen). Ongebruikelijke transacties moeten
onverwijld worden gemeld.
2.2.3 De buffer
Het meldpunt heeft een ‘bufferfunctie’. Door de keuze voor een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties ontvangt het MOT ook transacties die
niets te maken hebben met witwassen of enig strafbaar feit en waarvan
kennisname door de politie niet relevant is. Het MOT fungeert daarom als
buffer tussen de meldende instellingen en de opsporingsinstanties. Het
hoofd van het MOT is exclusief bevoegd om ongebruikelijke transacties aan
te merken als verdacht. Op de buffer is vanaf de inwerkingtreding van de
Wet MOT vooral van justitiële zijde veel kritiek. In essentie komt die erop
neer dat het MOT zichzelf bij uitstek geschikt acht tot beoordeling van de
bruikbaarheid van transacties voor het voorkomen en opsporen van misdrijven. Wettelijk is dat het criterium waarop de taak van het MOT (artikel 3
onder a Wet MOT) en de mogelijkheid tot gegevensverstrekking (artikel 4 lid
2 Wet MOT) zijn gebaseerd. Mogelijk misbruik voor andere onderdelen acht
het MOT niet reëel. De buffer is ook niet ingesteld vanuit vrees daarvoor,
maar uit het principe dat de politie niet zonder noodzaak moet beschikken
over gegevens van burgers. Onder invloed van de geïntensiveerde terreurbestrijding is de houding ten opzichte van privacy in het algemeen versoepeld.
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Dat zou mogelijk ook consequenties kunnen hebben voor de buffer.
Men kan zich ook afvragen of de situatie in 1994 qua privacybescherming en
waarborgen tegen misbruik nog wel vergelijkbaar is met de situatie nu.
Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Opsporingsmethoden,
het rapport Kalsbeek en het rapport van de Algemene rekenkamer naar de
CIE’s, hebben geleid tot professionalisering van de informatiefunctie binnen
de politie.
Niet ieder land heeft eenzelfde type meldpunt. Sommige landen hebben een
politieel of justitieel meldpunt dat alleen mag samenwerken met andere
politiediensten. Andere landen hebben een administratief meldpunt.
Nederland neemt een unieke plaats in door een onderscheid te maken
tussen ongebruikelijke en verdachte transacties. De meeste andere landen
kennen alleen verdachte transacties. Volgens de Wet MOT (artikel 3 onder g)
mag het MOT alleen informatie uitwisselen met landen met een soortgelijk
meldsysteem en een met het MOT vergelijkbare taak.
2.2.4 De vrijwaring
Door de meldingsplicht komen instellingen in een bijzondere positie. In het
algemeen bestaat er namelijk geen verplichting voor burgers om actief bij de
overheid melding te doen van ongebruikelijke zaken die door andere
burgers worden begaan. Voor de meldende instellingen voorziet de Wet
MOT in zowel een strafrechtelijke (artikel 12) als een civielrechtelijke vrijwaring (artikel 13). Op deze wijze kunnen ongebruikelijke transacties worden
gemeld zonder dat de 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. De vrijwaring die de Wet MOT thans bevat, gaat aanzienlijk
9
minder ver dan de vrijwaring die de EU-richtlijn van 1991 voorziet. Met de
komst van een subjectiever meldsysteem willen de melders ook aanpassing
van de vrijwaring. Instellingen geven zelf aan dat door de gebrekkige vrijwaringen er de voorkeur aan wordt gegeven om zo veel mogelijk te melden op
basis van objectieve indicatoren, om op die manier zo weinig mogelijk risico
te lopen. Bij een overgang naar een risk-based systeem dat vrijwel volledig
bestaat uit subjectieve indicatoren willen die instellingen de zekerheid dat
meldingen niet tot aanspraken van klanten of de overheid zullen leiden.
9

De vrijwaring is terug te voeren op de EU-richtlijn van 1991 waarin wordt gesteld: ‘wanneer een werknemer
of een lid van de leiding van een kredietinstelling of een financiële instelling te goeder trouw de voor de
bestrijding van het witwassen verantwoordelijke autoriteiten de in (…) bedoelde inlichtingen verstrekt,
vormt zulks geen schending van een verbod op onthulling van informatie uit hoofde van een overeenkomst
of een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling en brengt zulks voor de kredietinstelling of financiële
instelling, de werknemers of leiding daarvan generlei aansprakelijkheid met zich mee”.
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Als dat wel het geval blijkt, voorzien melders dat grote hoeveelheden
10
ongebruikelijke transacties niet gemeld worden.

2.3 Het witwassen
De keten ongebruikelijke transacties heeft de zorg voor de integriteit van het
financiële stelsel hoofdzakelijk vertaald in het bestrijden van witwassen.
11
Witwashandelingen worden in het algemeen onderverdeeld in drie fasen:
1 Plaatsing (placement), waarbij het contante geld in het financiële verkeer
wordt gebracht.
2 Versluiering (layering), waarbij een opeenvolging van soms complexe
financiële transacties wordt uitgevoerd met als doel de oorsprong van het
vermogen te verhullen.
3 Integratie (integration), waarbij het vermogen in de bovenwereld wordt
geïnvesteerd.
De meldingsplichtige financiële instellingen hebben vooral zicht op de
eerste en tweede fase van het witwasproces. Handelaren in zaken van grote
waarde en vrije beroepsbeoefenaars als makelaars en notarissen hebben
vooral te maken met de tweede en derde fase. Door de FATF werd in de
tweede mutual evaluation nog opgemerkt dat Nederland relatief weinig
aandacht besteedt aan die tweede en derde fase. Reden voor de BC-MOT
om daarmee rekening te houden bij komende aanpassingen van het indicatorenstelsel. Ook als gevolg van de meldingsplicht voor notarissen, advocaten, accountants en andere adviseurs die, geholpen door de intensivering
van de terreurbestrijding, in korte tijd is ingevoerd, wordt een toename van
zicht verwacht op de fasen van layering en integration.
Witwassen is per definitie een grensoverschrijdend delict. Enerzijds omdat
de criminele activiteiten, waarmee het wit te wassen geld is verkregen zoals
de handel in drugs, zich uitstrekken tot landen waar respectievelijk wordt
geproduceerd, doorgevoerd en geconsumeerd. Anderzijds om crimineel
geld te onttrekken aan het zicht van autoriteiten en vanuit bijvoorbeeld
landen met een milder toezichtsklimaat te besteden.
Tot december 2001 kende ons land geen afzonderlijke strafbaarstelling van
witwassen. Internationale afspraken tot de aanpak van deze delictvorm
waren ondergebracht in de helingbepalingen (artikel 416 en 417 Sr) die voor
dat doel werden verruimd. Vanuit het project Financieel rechercheren werd
geconstateerd dat die verruiming onvoldoende houvast bood voor de
opsporing en vervolging. Als knelpunten werden o.a. aangevoerd dat de
dader van het gronddelict niet strafbaar kon worden gesteld voor het
10
11

Discussienota ‘Naar een effectiever meldsysteem’, NVB, 23 januari 2003.
Leerboek Witwassen deel 1, p. 17.
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witwassen van de opbrengst en dat het nauwelijks mogelijk bleek de
noodzakelijke relatie met een gronddelict vast te stellen. Over de noodzaak
van zelfstandige strafbaarstelling van witwassen ontstond een meningsver12
schil met het ministerie van Justitie. De Directie Wetgeving was vasthoudend, wat te maken had met het feit dat recentelijk de helingbepalingen al
waren verruimd. De projectleiding heeft een dringend appèl gedaan op de
Stuurgroep Financieel Rechercheren om het ministerie van Justitie te
13
overtuigen van de noodzaak tot zelfstandige strafbaarstelling. Er werden
14
vier gronden onderscheiden voor de invoering:
– zelfstandig strafbaar stellen van witwassen is een uitdrukking en erkenning van de eigen aard van het witwassen;
15
– de ‘heler-steler-regel’ is niet van toepassing bij afzonderlijke strafbaarstelling; witwassen is strafbaar ongeacht of de opbrengsten zijn verkregen
door eigen of andermans misdrijf;
– Nederland voldoet door aparte strafbaarstelling meer aan verplichtingen
op grond van Europese en internationale regelgeving dan met de
verruimde helingbepaling;
– vergemakkelijking van de rechtshulp met landen die ook een afzonderlijke strafbaarstelling kennen.
De actie van de stuurgroep heeft mede geleid tot het opnemen van een apart
16
witwasartikel (420bis) in het Wetboek van Strafrecht per 14 december 2001
17
in werking getreden. Naast de strafbaarstelling van het opzettelijk witwassen is in de nieuwe wet ook een strafbepaling opgenomen voor gewoonte
witwassen (art. 420ter) en schuld witwassen (420quater). Bij deze laatste
bepaling is de zinsnede ‘hij die weet’ vervangen door ‘hij die redelijkerwijs
moet vermoeden’. Voor deze bepalingen geldt een gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie. De wetswijziging
heeft ook voorzien in een kleine wijziging van de Wet MOT (in artikel 3 is
heling vervangen door witwassen en heling). Ten opzichte van de ingediende
voorstellen is de uiteindelijke wettekst er op een aantal punten anders uit
komen te zien. Het meest opvallende verschil is dat de aanvankelijk opgeno12
13
14
15
16
17

Verslag vergadering Stuurgroep Financieel Rechercheren, 14 februari 1997.
W. Faber, A.A.A. van Nunen, Het ei van Columbo? Evaluatie van het project financieel rechercheren, Oss,
april 2002, p. 262-263.
Project Financieel Rechercheren, eerste kwartaalrapportage 1999, p. 15.
De steler van verkregen goed kan zich niet ook schuldig maken aan heling van ditzelfde goed.
Wet van 6 december 2001 ‘tot wijziging van het wetboek van strafrecht en enkele andere wetten in verband
met de strafbaarstelling van het witwassen van opbrengsten van misdrijven’.
1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete
van de vijfde categorie:
a. Hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de
verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp
is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp - of middellijk - afkomstig is uit enig
misdrijf;
b. Hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruikmaakt, terwijl hij weet dat het voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig is uit enig misdrijf.
2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.
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men verlichting van de bewijslast is teruggedraaid. Volgens het eerste
ontwerp behoefde slechts bewezen te worden dat het betrokken voorwerp
‘kennelijk’ afkomstig was uit enig misdrijf. Dit bracht tot uitdrukking dat de
rechter zou mogen afgaan op naar buiten blijkende omstandigheden die,
naar de ervaring leert, wijzen op de criminele herkomst van voorwerpen.
De minister van Justitie heeft besloten het woord kennelijk te schrappen
omdat het voor de politie, het OM en de rechter bij de toepassing onvoldoende duidelijkheid zou geven, en omdat het de burger onvoldoende
18
bescherming zou bieden tegen onrechtvaardige vervolging en bestraffing.
Het succes van de HARM-methodiek is terug te voeren op de zelfstandige
strafbepaling. De kenmerken als het uitdelen van de korte klap die de crimineel trof in de portemonnee en geen langdurig onderzoek meebracht, sprak
opsporingsinstanties bijzonder aan. Enigszins een domper op het succes
vormde de uitspraak van de rechtbank Breda gevolgd door die van het
Gerechtshof Den Bosch waarin werd geoordeeld dat de relatie tussen het bij
verdachte aangetroffen geld en criminele handelingen onvoldoende was
19
aangetoond.
Een groot deel van de zaken die sinds eind 2001 terzake artikel 420bis e.t. Sr
zijn opgemaakt, is afkomstig van de KMar op Schiphol. In relatie tot in- en
uitgaande reizigers speelt als specifiek probleem dat Nederland geen deviezenbepaling kent. Als bij controle door de douane bij inkomende passagiers
geld wordt aangetroffen, is het de vraag of dat een verdenking van artikel
420 rechtvaardigt of niet. Is dat laatste niet het geval, dan meldt de douane
het aantreffen in de vorm van een geldrapport door aan de FIOD-ECD bij de
kennisgroep witwassen en die beoordeelt of het aan het MOT gemeld wordt
als ongebruikelijke transactie of dat de informatie gebruikt wordt voor
fiscale doeleinden. De laatste mogelijkheid bestaat alleen als iemand voor
belastingheffing volgens de Nederlandse regelgeving in aanmerking komt.
Het BLOM zou graag deze informatie willen hebben, maar het is ongebruikelijk dus ze gaat naar het MOT. Bij het aantreffen van contant geld op
Schiphol speelt de uitspraak van het Hof Den Bosch minder een rol omdat
de relatie naar de mogelijk criminele herkomst van geld vaak blijkt uit de
manier waarop getracht wordt die herkomst te verhullen. Verbergen in
koffers met dubbele bodem en vastplakken op het lichaam zijn daarvan
voorbeelden.

18
19

Nieuwsbrief MOT, juli 2000.
www.rechtspraak.nl, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, uitspraakdatum 17 april 2003, LJN nr. AF7616,
Parketnummer 20.000914.02.
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2.4 Bij de keten betrokken organisaties
In de visualisatie van de bij de keten betrokken organisaties is weinig van een
ketenmetafoor te ontdekken. Enigszins bedrieglijk suggereert het bovendien
dat alle opgenomen organisaties eenzelfde intensiteit en betrokkenheid
kennen bij de keten. De figuur bevat zowel de organisaties met een feitelijke
als een wenselijke relatie naar de keten; ongeacht de intensiteit van de relatie
tot ketenprocessen of andere ketenorganisaties. Sommigen zullen in de
figuur een hiërarchie menen te herkennen, maar dat is niet de essentie van
de ordening. Het is een eigen indeling die consistent met de hoofdstukken
6-9 onderscheid maakt in domeinen. Dat geeft associaties met een territorium waarover men gaat (of zou moeten gaan). Soms exclusief en soms
gedeeld met anderen. Daarmee wordt het bezit door elke organisatie van een
deel van de keten benadrukt als ware het een kadastrale kaart. Een stuk
waarover men gaat of zou moeten gaan. In tegenstelling tot een indeling in
hiërarchische niveaus wordt bij een indeling in domeinen niet uitgegaan van
onder-, neven- of bovenschikking. De ordening heeft een functioneel karakter: als een bepaald domein niet (goed) wordt onderhouden, kan de keten
niet functioneren en komt het product van de keten niet efficiënt of met
gebreken tot stand. De keuze voor een benaming van domeinen heeft nog
een ander voordeel ten opzichte van een hiërarchische indeling. Als uitvoering uitsluitend zou samenvallen met een bepaald hiërarchisch niveau, zou
dit impliceren dat de andere niveaus niets uitvoeren! Een aantal respondenten is overigens zonder al te veel nuances wel die mening toegedaan, maar
daaraan liggen meer emotionele dan organisatiekundige observaties ten
grondslag. Op alle niveaus is er sprake van zowel strategische, tactische als
uitvoeringsprocessen.
De volgende domeinen zijn in het kader van dit onderzoek onderscheiden:
– Het politiek-bestuurlijk domein
Dit betreft de verantwoordelijkheid voor politiek-bestuurlijke keuzes die
van invloed zijn op de inrichting en werking van de keten ongebruikelijke
transacties. De verschillende betrokken departementale organisaties
worden gezien als onderdeel van de ministeriële politieke verantwoordelijkheid.
– Het bestuurlijk domein
Het besturingsdomein bestaat uit organisaties en een enkele afzonderlijk
onderscheiden functie die formeel de gerichte beïnvloeding (= sturing)
van het bestrijdingsdomein tot taak hebben. In het ene geval vloeit die
taak voort uit een hiërarchische relatie (zoals in het geval van het college
van PG’s) en in het andere uit een functionele relatie (zoals die van
toezichthouders naar de meldplichtige organisaties).
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– Het bestrijdingsdomein
Ook al zou de benaming bestrijding anders kunnen doen vermoeden, tot
dit domein worden de organisaties gerekend die daadwerkelijk als taak
hebben het voorkomen dan wel aanpakken van normschendingen
waaraan het gebruik van transactie-informatie dienstbaar kan zijn.
– Het inlichtingendomein
Het vierde domein omvat de organisaties of onderdelen daarvan met een
inlichtingentaak. De organisaties die vooral worden geassocieerd met de
verwerking van transacties zoals het BLOM en het MOT zijn in dit
domein terug te vinden, evenals overigens de Criminele Inlichtingen
Eenheden (CIE’s) van politieregio’s en bijzondere opsporingsdiensten.
De indeling in domeinen geeft ook houvast bij de analyse van de samenwerking tussen diverse actoren.
Tussen verschillende organisaties en functies in de figuur zijn lijnen getrokken. Een ononderbroken lijn stelt een combinatie van een gezags- met een
beheersrelatie voor, een onderbroken lijn duidt op een beheersrelatie, en
een lijn met een pijl staat voor een toezichtrelatie.
Figuur 1: Overzicht keten ongebruikelijke transacties vanuit organisatieperspectief
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Vanaf dit punt zal niet meer worden gesproken van organisaties of organisatieonderdelen maar van actoren. Een begrip dat zowel van toepassing kan
zijn op een organisatie als op een individuele functie.

2.5 De uitkomsten van eerdere evaluaties
In 1996 is een evaluatiestudie verschenen van de Wet MOT en in 1999 een ex
ante-beoordeling van het BLOM. De strekking van de eerste studie was breder dan die van de tweede. Beide studies worden hierna kort samengevat.
Evaluatie Wet MOT
Voor ons onderzoek is de belangrijkste conclusie uit de Evaluatie Wet MOT,
dat meldingen over verdachte transacties onvoldoende werden benut voor
opsporingsdoeleinden. Als onderliggende constateringen noemden de
onderzoekers:
1 De financiële expertise binnen het MOT is zowel kwantitatief als kwalitatief ontoereikend. Mede als gevolg daarvan krijgen ongebruikelijke transacties die niet uitsluitend op basis van een CIDSI-hit als verdacht worden
aangemerkt, onvoldoende aandacht.
2 Het verloop in het personeelsbestand binnen Finpol waardoor de continuïteit in de op- en uitbouw van kennis en ervaring onvoldoende wordt
gewaarborgd.
3 De veredelingsactiviteiten vinden meermaals plaats (bij MOT, Finpol en
opsporingsinstanties) zonder altijd te resulteren in een accumulatie van
nuttige informatie.
4 Het uitzetten van verdachte transacties via verschillende kanalen levert
voor de eindgebruikers verwarring op.
5 Het ontbreken van feedback in het MOT-proces over het gebruik van
verdachte-transactie-informatie beperkt de sturingsmogelijkheden, en
werkt negatief op de motivatie tot melden.
6 Er wordt in het politieveld nog betrekkelijk weinig belang gehecht aan
financieel rechercheren.
7 Er is in de korpsen een groot tekort aan financiële kennis en ervaring.
Op 17 oktober 1996 hebben de vaste Kamercommissies voor Financiën en
voor Justitie de evaluatie van de Wet MOT besproken. Geconstateerd werd
dat de Wet MOT adequaat was, maar dat er ook nog valt te verbeteren. Aan
de Tweede Kamer zijn destijds toezeggingen gedaan met betrekking tot:
– versterking van het meldpunt, o.a. door verbetering van het geautomatiseerde verwerkingsproces en door verhoging van de deskundigheid van het
personeel;
– afstemming van bewerking van verdachte transacties door de DCRI met
het meldpunt om doublures in de bewerking te vermijden;
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– stroomlijning van de procesmatige verwerkingen van meldingen door
opsporingsinstanties;
– verhoging van de bekwaamheid inzake financieel rechercheren.
Plaatsen we de conclusies en de constateringen in hedendaags perspectief,
dan blijkt dat er nog steeds een groot verschil bestaat tussen de input aan
meldingen aan de voorkant van wat de keten wordt genoemd en de output
aan zaken aan het eind. Ook blijkt het volume van het laatste nog steeds
moeilijk te zijn vast te stellen. De winst van de huidige inzichten ten
opzichte van 1996 zou kunnen zijn dat men het minder een probleem vindt.
Het is een logische consequentie van de beleefde verschillen qua urgentie
tussen maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Lopen we kort volgens de
aangebrachte nummering de constateringen langs, dan komen we zeven
jaar later tot de volgende bevindingen die op verschillende andere plaatsen
in dit rapport nader zijn onderbouwd.
Ad 1: Een conclusie die naar onze mening nog onverminderd opgaat.
Ad 2: Finpol bestaat niet meer. Bij de rechtsopvolger BLOM is een aantal
zaken beter geregeld waardoor dit minder als een probleem wordt
ervaren. Het grotere volume aan personeel maakt het opvangen van
verloop ook gemakkelijker. Wel zit er veel tijd tussen een besluit tot
formatie-uitbreiding en feitelijke plaatsing op functies.
Ad 3: Een conclusie die als gevolg van samenwerking van MOT en BLOM in
de MBA-unit minder opgaat, maar nog steeds onverkort van toepassing is op de betrekking naar de politieregio’s.
Ad 4: De verwarring is geen probleem, maar de scheiding tussen MOT en
BLOM wordt in het politieveld nog steeds niet begrepen.
Ad 5: Het BLOM doet zijn best om het ontbreken van feedback op te
vangen voor de onderzoeken die zij zelf uitzet. Verder is uit het
Intranet Verdachte Transacties iets meer af te leiden uit de belangstelling voor transactie-informatie. Tot slot kan dankzij de zelfstandige
strafbaarstelling van witwassen iets meer worden gezegd over het
gebruik van dit artikel. Het is overigens maar de vraag in hoeverre het
gebrek aan terugkoppeling als probleem moet worden gezien. Als
alibi voor het gebrek aan sturing zou het eigenlijk niet mogen dienen.
Ad 6: Ondanks de inzet van het project Financieel Rechercheren en de
intensivering van de ontnemingsinspanningen lijkt deze conclusie
nog steeds actueel. Maar er is ook geen streven gedefinieerd van een
gewenst niveau aan financieel rechercheren in relatie tot de veiligheidsproblemen waarmee men in het veld wordt geconfronteerd.
Ad 7: Dat tekort is misschien nog niet ingelopen (afhankelijk van hetgeen
men als streefwaarde hanteert) maar er is de afgelopen jaren heel wat
gedaan aan opleidingen waadoor het inmiddels mogelijk en gebruikelijk is om in zwaardere onderzoeken financieel rechercheurs te
laten participeren.
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Ex ante-onderzoek BLOM
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat men zich na de introductie van het
BLOM gesteld zou zien voor dezelfde problemen als met de voorganger
Finpol, vond in 1999 het ex ante-onderzoek naar de organisatie, inrichting
en werkwijze van het BLOM plaats. Met als belangrijkste conclusies:
1 Bij de keuze voor het BLOM is onvoldoende stilgestaan bij de feitelijke
oorzaken van het naar de mening van velen te geringe rendement van
MOT-doormeldingen. Het BLOM is gekozen als oplossing zonder precies
te weten voor welk probleem.
2 Niet duidelijk is voor wie het BLOM werkt en wat de essentie is van haar
bijdrage aan het optimaal benutten van gegevens over verdachte transacties.
3 De taakscheiding tussen MOT en BLOM wordt als onnatuurlijk en inefficiënt ervaren.
4 Het ontbreekt aan beleidskaders voor het BLOM. Onduidelijk is op welke
wijze de inspanningen van het BLOM zich dienen te verhouden tot
bijvoorbeeld internationale, landelijke of lokale prioriteiten.
5 Aan het BLOM zal het voor de (voorgenomen) wijze van inrichting van
zowel de organisatie, de bedrijfsvoering als de relatie naar opsporingsinstanties waarschijnlijk niet liggen.
Het jaar 1999 ligt nog niet zo lang achter ons, waardoor het geen bevreemding hoeft te wekken dat de conclusies voor een groot deel ook opgaan voor
de huidige situatie. Voor wat betreft punt 3 zijn MOT en BLOM zeker dichter
naar elkaar toegeschoven. De conclusie onder punt 5 kan ook na drie jaar
nog steeds worden onderschreven. Problemen in de keten worden ten
onrechte nogal eens aan het BLOM toegeschreven. In de volgende hoofdstukken zal blijken dat dit samenhangt met de verwachtingen die men op
het BLOM projecteert. De impact van het rapport is niet groot geweest en
buiten de werkingssfeer van het BLOM zelf heeft niemand behoefte gevoeld
op het uitvoeren van de aanbevelingen te sturen.
De impact van deze evaluatiestudies is niet zo groot geweest. De evaluatie
van de Wet MOT kon worden gerelativeerd door de beperkte onderzoeksperiode (twee jaar) en het BLOM-rapport is tot intern gebruik binnen de gelijknamige organisatie beperkt gebleven. Ook in deze voorbeelden ‘wreekt’ zich
dat er geen duidelijk machtscentrum bestaat van waaruit beleidsvoorbereiding en beleidsmonitoring op de keten en ketenorganisaties plaatsvinden.
Mogelijk dat de gang van zaken rond deze twee evaluaties een voorbode
vormen van de reactie op dit onderzoeksrapport.
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3 Opzet en inrichting van het onderzoek
De probleemstelling van het onderzoek wordt in dit tweede hoofdstuk
opgesplitst in een drieluik: doelstelling, vraagstelling en onderzoeksbeperkingen. Om aan de vraagstelling te kunnen beantwoorden is in het onderzoek een aantal verschillende methodieken gebruikt. De nadruk heeft
daarin gelegen op objectivering van de onderzoeksresultaten om te komen
tot zo veel mogelijk feitelijke vaststellingen binnen een beleidsdomein
waarover nogal wat meer of minder gefundeerde beelden bestaan. Die
beelden zijn opgetekend in een aantal interviews om ze vervolgens te
toetsen aan cijfermateriaal en informatie uit documenten en literatuur.

3.1 De doelstelling
Sinds de invoering van de Wet ongebruikelijke transacties (Wet MOT) in
1994 hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan. In de eerste
evaluatie in 1996 werd geconcludeerd dat de Wet MOT adequaat maar ook
nog voor verbetering vatbaar was. Dit heeft geleid tot kwalitatieve en
kwantitatieve versterking van het Meldpunt. Als gevolg van de Nota
Integriteit Financiële Sector uit 1997 is sinds 1999 het BLOM operationeel,
ter ondersteuning van de LOvJ-MOT. Meer recente ontwikkelingen zijn de
verschijning van de nota Integriteit financiële Sector en terrorismebestrijding en de specifieke strafbaarstelling van witwassen; beide eind 2001.
Inmiddels is gebleken dat er sprake is van een groot verschil tussen de transacties die door het MOT als verdacht worden doorgemeld, en het gebruik
daarvan in opsporingsonderzoeken of bij de vervolging. Ondertussen groeit
het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties fors evenals het aantal
als verdacht doorgemelde transacties. In relatie tot deze ontwikkeling hield
de Directie Opsporingsbeleid van het ministerie van Justitie vooral de
volgende vraag bezig (in niet-wetenschappelijke termen geformuleerd):
20
halen we wel uit de MOT-keten wat er in zit? Het is om die reden dat het
Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het
ministerie van Justitie is gevraagd om als opdrachtgever te fungeren voor
een onderzoek naar de effectiviteit van de keten ongebruikelijke transacties.
Een onderzoek dat inzichten moet opleveren met behulp waarvan de effectiviteit van de opsporing en vervolging van witwassen kan worden verhoogd.

20

Oorspronkelijk werd het onderzoek aangeduid als ‘Evaluatie Keten Meldpunt Ongebruikelijke Transacties’.
Vanwege de mogelijke suggestie die hierin kan worden gelezen alsof de evaluatie zich sec zou richten op
het meldpunt, is de aanduiding vervangen door ‘Evaluatie Keten Ongebruikelijke Transacties’.
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3.2 De probleemstelling
Vraagstelling
21
Uit de startnotitie van het WODC die aan de evaluatie van de keten
ongebruikelijke transacties ten grondslag ligt, zijn vier hoofdvragen afgeleid
waarop de evaluatie antwoord dient te geven.
Hoofdvragen:
1 Welke knelpunten doen zich voor bij de verwerking van ongebruikelijke en
verdachte transacties?
2 Welke knelpunten doen zich voor bij de opsporing en vervolging van
witwaspraktijken door de MOT-ketenorganisaties?
3 Waar en hoe kan de effectiviteit van de ketenorganisaties worden verbeterd?
4 Waar en hoe kan de effectiviteit van de MOT-keten als geheel worden verbeterd?
De hoofdvragen zijn door de opdrachtgever al vertaald in een aantal deelvragen:
a Hoe luiden de doelstellingen van de ketenorganisaties, wat zijn hun taken
en werkwijzen?
b Hoe is de ketensamenwerking tussen de organisaties ingericht en vastgelegd?
c Wat is in kwantitatief opzicht de bijdrage van de MOT-meldingen aan
opsporing en vervolging?
d Waar treden knelpunten op in de verwerking van meldingen en de opsporing en vervolging van illegale praktijken, zowel binnen als tussen de
ketenorganisaties?
e Wat zijn de redenen of oorzaken van deze knelpunten?
f Hebben de ketenorganisaties als geheel een uitvoerbare taak, gezien de
beschikbare capaciteit en expertise?
g Waar en hoe kan de effectiviteit van de ketenorganisaties en de MOTketen als geheel worden verbeterd?
h Welke verwachtingen mogen redelijkerwijs worden gesteld aan de individuele ketenorganisaties en de MOT-keten als geheel met betrekking tot
effectieve opsporing en vervolging van witwaspraktijken?
Binnen het kader van deze vragen diende het onderzoek volgens de startnotitie afzonderlijk in te gaan op de effectiviteit van wijzigingen in de werkwijze
en afstemming tussen ketenorganisaties die een gevolg is van de euroconversie en de intensivering van terrorismebestrijding.
In de startnotitie bleek een aantal knelpunten te worden voorondersteld.
Binnen de door de onderzoekers gekozen methodiek hebben we gebruikt21

Evaluatie keten Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), startnotitie WODC, d.d. 17 oktober 2002.
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gemaakt van deze vooronderstellingen (voor het vormen van werkhypothesen), zonder erop blind te varen. Deze benadering doet aan de ene kant
recht aan de deskundigheid en ervaring van de vertegenwoordigers van de
keten, die niet lichtvaardig tot hun inschatting van knelpunten zijn
gekomen, en anderzijds aan de behoefte van een objectief onderzoek dat
een ander licht kan werpen op vooronderstelde knelpunten dan wel
knelpunten blootlegt die nog niet waren gedetecteerd.
Onderzoeksbeperkingen
De startnotitie van het WODC bevatte een kader waarbinnen het onderzoek
moest blijven. Het betrof achtereenvolgens de lengte van de keten die in
beschouwing diende te worden genomen en de perspectieven van waaruit
die keten moest worden onderzocht.
Aan de voorkant van de keten is het traject waarin ongebruikelijke transacties worden gedetecteerd en doorgemeld aan het MOT buiten beschouwing
gelaten. Hetzelfde geldt voor de mate waarin de ZM het gebruik van transactie-informatie ter zitting honoreert. De startnotitie gaf aan dat ook de
veelbesproken problematiek van de terugkoppeling van het rendement van
transactieinformatie aan de melders niet in het onderzoek diende te worden betrokken. Het uitsluiten van meldende instanties houdt een risico in omdat de
kwaliteit van de meldingen als input voor de MOT-keten bepalend kan zijn
voor de effectiviteit van die keten. Daarom is het ketenbegrip enigszins
opgerekt door de kwaliteit van de meldingen die de input vormen voor het
MOT eronder te begrijpen. Een beschouwing van het traject waarin deze
meldingen door meldingsplichtigen worden gedetecteerd en geregistreerd,
valt buiten het onderzoek.
Dat het onderzoek zich niet heeft uitgestrekt tot de ZM is verdedigbaar.
Het wezenlijke kenmerk van de ZM is haar onafhankelijkheid. De rechter is
geen onderdeel van het voortbrengings- en veredelingsproces van transactieinformatie, en is bovendien vanuit het perspectief van de aanvrager van het
onderzoek (het ministerie van Justitie) niet bestuurbaar. Om die reden is de
ZM door de opdrachtgever buiten de ketendefinitie gehouden. Wordt de
ketengedachte doorgetrokken, dan staat de ZM inderdaad niet in interactie
met het systeem.
De startnotitie gaf nadrukkelijk aan dat twee aspecten van de keten niet
behoefden te worden onderzocht: het internationale en het juridische
aspect. Op zichzelf is het mogelijk het Nederlandse systeem van de
meldingsplicht te onderzoeken zonder te kijken naar de relaties die met
andere landen worden onderhouden en zonder een vergelijking te maken
met de inrichting en werking van meldsystemen in andere landen. Maar een
algemeen probleem met beleidsevaluaties van specifieke organisaties
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waarvan er maar één in ons land bestaat, is het funderen van conclusies en
aanbevelingen. Het ontbreekt immers aan referentiemateriaal. Juist om die
reden zou een internationale vergelijking wellicht in staat stellen een breder
referentiekader te bouwen van verschillende verschijningsvormen van
meldsystemen, met hun mogelijk evenzeer verschillende effecten. Het zich
moeten behelpen met algemene inzichten uit de justitiële en organisatiekundige literatuur houdt een zeker risico in. Er kan van alles creatief aan
aanbevelingen worden bedacht, maar het vooraf inschatten van de effecten
daarvan is zonder referentie lastig. Een tweede consequentie van een
uitsluitend nationale oriëntatie is dat een deel van de input, productie en
tijdsbesteding van bepaalde ketenorganisaties als het MOT en het BLOM
wordt gemist. En daardoor kan ook niet worden vastgesteld in hoeverre dit
deel de Nederlandse keten affecteert. Tot slot is een nadeel van het ontbreken van een internationale oriëntatie dat de problematiek van witwassen
bijna per definitie een internationale oriëntatie kent. De nota Financiële
integriteit en terrorismebestrijding noemt de internationale dimensie als
een voorwaarde voor de effectiviteit van de in het plan opgenomen maatre22
gelen, die voor een deel het internationale transactieverkeer betreffen.
Een groot deel van de ongebruikelijke en verdachte transacties betreft
financiële handelingen die de landsgrenzen overschrijden.
Ook de uitsluiting van een juridische beschouwing is verklaarbaar. Tijdens
het onderzoek is gebleken dat de juridische oriëntatie op de keten bij
beleidsmakers zeer dominant aanwezig is. Aan de andere kant houdt ze een
risico in. Juist in een sterk juridisch georiënteerde omgeving zullen ook de
onderzoeksuitkomsten vanuit dit perspectief worden beoordeeld. In een
dergelijke omgeving lopen aanbevelingen de kans terzijde te worden
geschoven, omdat ze juridisch niet zijn getoetst c.q. onderbouwd. Dat dit
risico zeker niet denkbeeldig is, blijkt uit de wijze waarop de evaluatie van
twee jaar MOT-wetgeving is ontvangen en beoordeeld in de Begeleidingscommissie MOT.
Het gevaar van de aangebrachte onderzoeksbeperkingen is dat het onderzoek zal worden gezien als een ‘in zichzelf gekeerde’ reflectie. Aanbevelingen
zullen volgens een groot deel van de ontvangers ‘niet kunnen’ als gevolg van
de juridische werkelijkheid. Hoewel dat niet zo is, is het wel bijna een uitnodiging om de discussie over het rapport op dezelfde manier te voeren als in
1996 plaatsvond aan de hand van de evaluatie van twee jaar MOT-wet-

22

Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, 28 106, nr. 2 en 3. Deze drieslag (actieplan, gerelateerde wetstrajecten, output uit gespreksronde) heeft als leidraad gefungeerd bij de totstandkoming van deze nota en de
onderwerpen die daarin aan de orde komen. Voor een systematisch overzicht van de onderwerpen, de
daaraan gerelateerde follow-up en de relatie met de punten uit het actieplan terrorisme-bestrijding zij
verwezen naar bijlage 1. Aan het welslagen van de bovengenoemde integrale aanpak liggen nog twee
andere voorwaarden ten grondslag. In de eerste plaats is dat de internationale dimensie van de verschillende initiatieven en acties. Etc.
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geving. De aanbevelingen lopen het risico alleen te worden geaccepteerd als
ze in het spoor lopen van de huidige juridische context. Terwijl het er juist
om zou moeten gaan om de juridische context, voor zover die een blokkade
vormt, waar mogelijk zo te construeren dat de aanbevelingen hun werking
kunnen vinden.
Het onderzoeksveld
In het verlengde van de probleemstelling, de deelonderzoeksvragen en de
kaders waarbinnen het onderzoek diende plaats te vinden, is een onderzoeksveld gedefinieerd. Met onderzoeksveld wordt het geheel aan actoren
bedoeld waaraan door middel van o.a. interviews, schriftelijke en databronnen informatie is onttrokken. In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen
van de direct bij de keten ongebruikelijke transacties betrokken organisaties
en organisatieonderdelen. Niet alle organisatieonderdelen zijn met dezelfde
intensiteit in het onderzoek betrokken. De interviews hebben plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de volgende organisaties c.q. organisatorische eenheden: de ministeries van Justitie en van Financiën, het College van
Procureurs-Generaal, het Functioneel Parket, de arrondissementsparketten
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Assen, Breda, en Utrecht, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, de politieregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Midden West
Brabant, en Drenthe, de FIOD-ECD, het BOOM, de Nederlandse Vereniging
van Banken, het MOT, het FEC, en de Unit Financieel Economische Criminaliteit van het KLPD te weten het Kenniscentrum Financieel Rechercheren
en het BLOM.
Het onderzoek heeft zich voor wat betreft interviews en exeprimenten in het
opsporingsveld geconcentreerd op zes politieregio’s: Amsterdam-Amstelland,
Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Midden West Brabant en
Drenthe. Omdat de grote politieregio’s de meeste transactie-informatie
afnemen (alleen Amsterdam is al goed voor 40% van het totaal) zijn zij sterk
in het onderzoek vertegenwoordigd. Bij de keuze voor de overige regio’s is
gekeken naar enige spreiding over het land, de omvang van de regio en de
mate waarin niet of juist wel van transactie-informatie gebruik werd
gemaakt. Voor het overige was steekproeftrekking vooral aan de orde bij de
keuze van onderzoeken voor de tracking en de eventuele experimenten en is
ze hiervoor ook onder die noemers beschreven.
Van een aantal andere organisaties bleek de relatie naar de keten ongebruikelijke transacties niet alleen relatief beperkt, maar bleek ook dat die kon
worden afgeleid uit het beschikbare schriftelijke onderzoeksmateriaal en
gesprekken met wel vertegenwoordigde organisaties. Dit gold voor de
Belastingdienst, de AIVD, de functie van Korpsbeheerder, de Douane, de
KMar en het Landelijk Parket. Tot slot is een aantal organisaties niet direct in
het onderzoek betrokken omdat ze qua taak zijn gelijkgesteld aan organisa-
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ties die wel in het onderzoek waren betrokken. Het betrof de toezichthouders
BFT en PVK, de IFT/BRT-combinaties, de kernteams, de UMS, de USD, de
XTC-teams, de SIOD, de AID en de IOD-Vrom.
Referentieperiode
Een belangrijk uitgangspunt voor het onderzoek was het onderkennen van
mechanismen die van invloed zijn op de effectiviteit van de keten ongebruikelijke transacties. Die mechanismen kunnen zich laten onderkennen
wanneer bijvoorbeeld beleidsveranderingen, organisatorische aanpassingen
of procesoptimalisaties en hun mogelijke effecten op de keten worden
bestudeerd. Om tot voldoende generieke resultaten te komen, moesten zo
veel mogelijk van deze invloeden in het onderzoek worden opgenomen.
Daarom is de totale periode vanaf de introductie van de Wet MOT (1 februari 1994) vanuit dit perspectief onderzocht. De verzameling van data was
vanwege de wettelijk toegestane bewaartermijnen (vijf jaar) niet over de
hele referentieperiode mogelijk.
Peildatum
Als peildatum voor het onderzoek is 1 februari 2003 aangehouden. In het
algemeen probeert men een peildatum zo actueel mogelijk te kiezen. In het
geval van de MOT-keten was die keuze niet cruciaal omdat er al geruime tijd
sprake was van bepaalde optredende knelpunten. Die zouden niet ineens
zijn opgelost c.q. zich plotseling gaan voordoen. Het strak vasthouden van
één peildatum was vanuit een aantal onderzoeksmethoden ook minder
gewenst. Het werken met transactie-informatie onder laboratoriumcondities vond realtime plaats aan de hand van transacties die op het moment
waarop de onderzoeksmethodiek werd toegepast, in het systeem aanwezig
waren.

3.3 De wijze van dataverzameling en analyse
De wens om uitspraken in het onderzoek op meer te kunnen baseren dan
de perceptie of hooguit intersubjectiviteit van respondenten, heeft geleid tot
het gebruik van uiteenlopende bronnen en instrumenten.
Onderzoeksinstrumenten heben bestaan uit een combinatie van verschillende onderzoeksmethoden.
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Bron
Instrument
Event-logging
Procesanalyse:
– van procesontwerp
– van proceswerking
Systeemanalyse
Tracking:
– forward
– backward
Experimenten:
– laboratorium
– veld

Documenten Interviews

Data

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Participatie Literatuur

•
•

•
•

•
•

3.3.1 De onderzoeksinstrumenten
Event-logging
Sinds de inwerkingtreding van de Wet MOT hebben zich nogal wat exogene
gebeurtenissen en beleidsveranderingen voorgedaan (events). Het is belangrijk om vast te stellen of en in welke mate deze van invloed zijn geweest op
de prestaties en effectiviteit van de keten ongebruikelijke transacties.
Vandaar dat als onderdeel van deze evaluatie vanaf de datum van de inwerkingtreding van de Wet MOT een zogenaamde event-log is geconstrueerd
waarin relevante gebeurtenissen volgens het tijdstip waarop ze zich hebben
voorgedaan zijn gerangschikt. Daaraan zijn de performance- en productieresultaten (detailniveau maand) aan toegevoegd zodat gebeurtenissen en
resultaten tot elkaar konden worden verhouden. Het uiteindelijke doel van
deze vergelijking was om twee zaken te achterhalen:
– de mate van (on)gevoeligheid van prestaties voor bepaalde (typen)
events;
– de eventuele relatie tussen knelpunten in de prestaties van de keten en
de events.
Procesanalyse
De procesanalyse heeft bestaan uit het doorgronden van de opeenvolgende
bewerkingen (invoer-doorvoer-uitvoer) in de keten ongebruikelijke transacties en de afzonderlijke ketenonderdelen. In eerste instantie heeft de analyse
zich gericht op het procesontwerp. Aanvankelijk veronderstelden wij dat in
een informatie-intensieve omgeving als de keten ongebruikelijke transacties, de analyse van het procesontwerp eenvoudig zou kunnen plaatsvinden op basis van ruim voorhanden procesbeschrijvingen. Dat bleek
minder het geval. De onderzoekers hebben daarom zelf een reconstructie
van het procesontwerp gemaakt op basis van documenten en interviews.
Dit procesontwerp is afgezet tegen het feitelijk procesverloop.
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Systeemanalyse
De informatie-intensiteit in de keten ongebruikelijke transacties is groot.
De beheersing ervan is voor een belangrijk deel afhankelijk van automatisering. De wijze waarop die automatisering is ingericht en wordt benut, en de
systemen die daarbij in gebruik zijn, zijn onderzocht onder de noemer
systeemanalyse. Met behulp van interviews en documenten zijn de systemen
en hun functionaliteiten in kaart gebracht. De systemen inclusief hun data
zijn ook beoordeeld in werking en met behulp van demonstraties door de
systeembeheerders. In de keten ongebruikelijke transacties worden ook
automatiseringssystemen gebruikt die niet exclusief zijn toegesneden op de
verwerking van transactie-informatie maar een veel breder doel dienen.
Deze zijn niet systeemtechnisch beoordeeld maar door middel van het
veldexperiment wel op functionaliteit en betrouwbaarheid van gegevens.
Tracking
Onder de noemer tracking is de feitelijke procesgang die specifieke transacties afleggen in de keten gevolgd. Met als doel zo mogelijk te achterhalen
welke type afweging en bewerking plaatsvinden in achtereenvolgende
processtappen binnen de keten ongebruikelijke transacties. Tracking was
niet bedoeld en ook niet opgezet om tot representatieve uitspraken te
komen. Twee soorten tracking zijn toegepast:
1 forward-tracking: het volgen van transacties te beginnen bij het MOT,
nadat een transactie als ongebruikelijk is gemeld, en eindigend bij één
van de ketenpartners;
2 backward-tracking: het achterwaarts volgen van het spoor van een
ongebruikelijke of verdachte transactie vanaf een ketenpartner terug naar
het beginpunt bij het MOT.
Voor beide vormen van tracking zijn sets samengesteld van voldoende
transacties of gebundelde transacties, uitgaande van spreiding van de transacties over jaar, regio en indicatoren.
Ad 1. Forward-tracking
Deze vorm van tracking betreft het spoor van concrete afzonderlijke transacties vanaf de input als ongebruikelijk bij het MOT tot en met de bijdrage
aan een opsporingsonderzoek en de vervolging. Aan forward-tracking is op
twee manieren invulling gegeven:
– analyse van onderzoeksmodules zoals bijgehouden door het BLOM;
– analyse van de bevragingen zoals door het veld gedaan op het Intranet
Verdachte Transacties (IVT).
Alle informatie die het BLOM bekend is over bepaalde door hen zelf bij
afnemers onder de aandacht gebrachte verdachte transacties en het gebruik
daarvan, wordt opgeslagen in het automatiseringssysteem Winston.
Het systeem omvat een onderzoeksmodule en een analysemodule.
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De onderzoeksmodule bevatte per peildatum (15 juli 2003) 1910 onderzoeksvoorstellen/LOvJ-verzoeken. In de analysemodule waren 390 zaken opgenomen.
Het zich als onderzoekers alleen verlaten op de informatie uit de onderzoeksmodules heeft als belangrijk nadeel dat alleen die transacties worden
meegenomen die door het BLOM extra onder de aandacht van de politieregio’s is gebracht. Van verdachte transacties waarvoor dat niet het geval is
(met uitzondering van de LOvJ-bevraging) kan men via de onderzoeksmodule ook niet achterhalen wat ermee is gebeurd. Om die reden is aanvullend
een steekproef genomen uit de bevragingen door politieregio’s van het IVT.
Uit het door ons geanalyseerde IVT-logbestand kon vanaf 2001 worden
achterhaald wie in een regio het IVT bevraagd heeft. Deze zogenaamde IVTtracking is eigenlijk een bijzondere vorm van forward-tracking. Gezien het
aantal transacties dat binnen het IVT is opgenomen, was een steekproef
noodzakelijk. Niet iedere politieregio maakt met dezelfde intensiteit gebruik
van het IVT. Bovendien zijn niet alle regio’s op hetzelfde moment op het IVT
aangesloten. De ene regio was daardoor sterker in de IVT-logfile vertegenwoordigd dan de andere. Op zich was dat geen groot probleem omdat IVTtracking evenmin als de andere trackingsvormen beoogde een representatief beeld te schetsen. Uit de gebruikers van het IVT die de laatste twee jaar
hebben ingelogd is ‘at random’ een steekproef getrokken van 10%. Totaal
leverde dat 47 IVT-bevragers op waaraan schriftelijk een aantal vragen is
voorgelegd met het verzoek deze per e-mail te beantwoorden. Voorzover
beantwoording is uitgebleven, zijn de respondenten telefonisch benaderd.
Ad 2. Backward-tracking
Als tweede vorm is backward-tracking toegepast in het onderzoek. Deze
vorm begint aan het eind van de keten om die vervolgens terug naar het
begin af te lopen. Het verschil met forward-tracking is dat de start van het
ketenproces niet ligt bij het MOT maar bijvoorbeeld bij een politieregio.
Backward-tracking heeft in het onderzoek per definitie plaatsgevonden op
andere transacties dan forward-tracking. Twee vormen van backwardtracking zijn onderscheiden:
– LOvJ-verzoeken;
– witwasonderzoeken.
LOvJ-verzoeken representeren het initiatief van een opsporingsorganisatie
zelf om op zoek te gaan naar transactie-informatie. Door ons is nagegaan in
welk kader die verzoeken zijn gedaan (welk type onderzoeken bijvoorbeeld),
wat men ermee beoogde (wat dacht men aan de informatie te hebben), wat
het heeft opgeleverd aan transactie-informatie en of de verwachting van de
mogelijke bijdrage van transactie-informatie ook bewaarheid is geworden.
Rekening houdend met de jaren waarover LOvJ-verzoeken zijn bewaard en
de verhouding in aantal verzoeken per jaar, is een steekproef getrokken van
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in totaal 85 LOvJ-verzoeken. De steekproef is genomen uit het bestand dat
het BLOM bijhoudt van LOvJ-verzoeken. Op basis van de steekproef zijn
voor elk LOvJ-verzoek afzonderlijk de gegevens van het BLOM en het MOT
opgevraagd. De aanvrager van het LOvJ-verzoek is schriftelijk een aantal
vragen voorgelegd met het verzoek deze per e-mail te beantwoorden.
Voorzover beantwoording is uitgebleven, zijn de respondenten telefonisch
benaderd.
De zelfstandige strafbaarstelling van witwassen per 15 december 2001
maakt het beter mogelijk om witwaszaken exclusief te traceren binnen de
bestanden van politie en OM. Voorafgaande aan deze datum vond vervolging van witwassen uitsluitend plaats onder de helingbepalingen, die niet
exclusief op deze delictsoort zijn gericht. Dat gaf problemen bij het detecteren en tellen van witwaszaken. Via het Parket-Generaal is door ons het
23
Compas-systeem bevraagd met als ingang artikel 420 Sr (bis, ter en quater).
Dat leverde 155 zaken op, met dien verstande dat in Compas iedere
verdachte als één zaak wordt geteld. Om efficiëntieredenen is het onderzoek
verder gericht op de vijf arrondissementen met de meeste witwaszaken.
Van vier van deze arrondissementen zijn alle zaken in het onderzoek betrokken. Het vijfde arrondissement had een dermate groot aantal zaken dat elke
vijfde zaak is geselecteerd voor nadere analyse. Totaal bracht dat het aantal
nader te onderzoeken witwaszaken op 44.
Experimenten
Tracking is geen geschikt instrument om te achterhalen of ongebruikelijke
transacties ten onrechte niet als verdacht zijn doorgeleid. Daarom hebben
aanvullend twee experimenten plaatsgevonden: een laboratoriumexperiment en een veldexperiment.
Met een laboratoriumexperiment is nagegaan of de veronderstelling klopt
dat er in de database met ongebruikelijke transacties veel meer als verdacht
aan te merken transacties voorkomen. De essentie van het laboratoriumexperiment bestond eruit dat alternatieve zoekvragen op de ongebruikelijke
transacties zijn losgelaten. Het laboratoriumexperiment is uitgegaan van
delictsoorten waarvan werd verondersteld dat ze aansloten op de beleidskeuzes in de gemiddelde politieregio. Op 18 juni 2003 heeft het experiment
gedurende één dag plaatsgevonden. Door afmeldingen op het laatste
moment waren de deelnemers uit de politieregio’s ondervertegenwoordigd,
maar desondanks kon het met 14 deelnemers doorgang vinden. Het deelnemersveld bestond uit inhoudelijke experts uit politie (divisie recherche en
kernteam), het MOT, en het BLOM en werd aangevuld met de onderzoekers
waaronder een econometrist en een accountant. Op de experimentdag zelf
is op een gestructureerde manier het eerste deel van de ochtend gebruikt
23

Compas is het bedrijfsprocessensysteem van het Openbaar Ministerie.
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voor het ontwikkelen van sterk van elkaar verschillende typologieën.
De deskundigen van MOT en BLOM pasten in de MBA-kamer de typologieën toe op zowel de buffer met ongebruikelijke transacties als op Winston.
De resultaten van de toepassing werden plenair besproken met de inhoudelijke en technische experts.
Het laboratoriumexperiment betrof een beperkt deel van de keten ongebruikelijke transacties dat werd bestudeerd in een gecontroleerde (laboratorium) omgeving. Om meer informatie te verzamelen over de bruikbaarheid
en het gebruik van transactie-informatie door opsporingsinstanties heeft
ook een veldexperiment plaatsgevonden. Aan het experiment lag de
gedachte ten grondslag dat ook in andere opsporingsonderzoeken dan
uitsluitend naar witwassen (of financieel-economische criminaliteit) een
relatie te leggen is met verdachte transactie-informatie. De zes politieregio’s
die al meewerkten aan de evaluatie van de keten ongebruikelijke transacties
in de vorm van interviews, is ook gevraagd de basis te willen vormen voor
het experiment. Vijf van de zes regio’s hebben ingestemd, één regio heeft
vanwege gebrek aan personele capaciteit niet deelgenomen. Van de regio’s
werd gevraagd om uit een aantal lopende onderzoeken die in een operationeel stadium verkeerden alle voorkomende subjecten (persoonsnamen) te
halen, tot een maximum van totaal ongeveer 75 per regio. Het peilmoment
waarop de subjecten werden verzameld was niet van belang in het kader
van het doel van het experiment. Het ging erom of de subjecten op een of
andere wijze in verband te brengen zijn met transactie-informatie.
De subjectnamen zijn van regionale onderzoeken en van onderzoeken op
districtsniveau verzameld volgens een streefverhouding van 50%-50%.
Dit laatste is niet in alle regio’s het geval geweest; één regio heeft slechts
subjectnamen uit regionale onderzoeken aangeleverd.
De vraag van de onderzoekers was of de onderzoeken op districtsniveau ook
raakvlakken kennen met transactie-informatie. Het antwoord op die vraag
stond los van de waarde die deze informatie voor het onderzoek zou
hebben. De subjectnamen zijn verzameld uit lopende onderzoeken zonder
een voorselectie te maken naar bijvoorbeeld delictsoort. Er zijn niet hier en
daar bij een onderzoek subjectnamen ‘weggeplukt’; alle subjecten die in een
onderzoek voorkwamen, zijn meegenomen. Uiteindelijk werden totaal 381
subjecten verzameld volgens de verdeling in tabel 1 en tabel 2.
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Tabel 1: Subjecten veldexperiment per niveau naar regio
Niveau

Regio 1

Regio 2

District
Regio
Overige

40
18
33

0
29
0

Totaal

91

29

Regio 3

Regio 4

Regio 5

Totaal

35
55
0

67
48
0

3
0
53

145
150
86

90

115

56

381

Tabel 2: Aantal subjecten veldexperiment naar regio en delictsoort
Delictsoort
Moord/doodslag (poging)
Brandstichting
Fraude
Geweld
Heling
Inbraak
Onbekend
Ontvoering
Overvallen
Schietwapens en munitie
Verdovende middelen
Vuurwerk Onderzoek
Witwassen
Zedendelicten en mensensmokkel
Totaal

Regio 1

Regio 2

Regio 3

Regio 4

Regio 5

18

6

67
42
6

3
4
1
3
1
4

29

80

47
1

5
4
10
9
2
8
4
14

4
115

29

90

9
91

Alle verzamelde persoonsnamen werden achtereenvolgens gecheckt met:
1 het landelijke MRO waarin subjecten uit rechercheonderzoeken zijn
opgenomen die voldoen aan bepaalde criteria;
2 de landelijke index van subjecten die zijn opgenomen in een CIEbestand;
3 het regiospecifieke deel van het IVT, waarin alle aan de eigen regio doorgemelde verdachte transacties opgenomen;
4 het landelijke IVT waarin alle door de regio’s vrijgegeven verdachte transacties voorkomen;
5 het MOT-register waarin alle ongebruikelijke transacties zijn opgenomen
(door middel van een LOvJ-verzoek).
De uitkomsten waren niet bedoeld om inhoudelijk mee te gaan rechercheren. Het doel van het experiment was om na te gaan welke hits de check zou
opleveren. Ook verdachtbepaling van de gecheckte subjecten was niet aan
de orde.

56

Totaal
18
5
7
4
17
12
2
1
79
46
176
1
4
9
381
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3.3.2 De onderzoeksbronnen
Behalve als onderdeel van de hiervoor beschreven instrumenten, komen de
onderzoeksmethoden ook op zichzelf staand voor in de onderzoeksopzet. In
die vorm worden ze hierna kort beschreven.
Documenten
Een deel van de te verzamelen informatie werd verkregen door het inventariseren, analyseren en vergelijken van informatie uit documenten. Bijlage 2
geeft daarvan een overzicht. In de voorbereidingsfase tot het eigenlijke
veldwerk is de documentstudie vooral gericht geweest op het detailleren van
het onderzoeksplan en het opzetten van de quick scan middels het ARS (zie
volgende paragraaf). Daarna is het documentenonderzoek gericht geweest
op het opstellen van hypothesen en het samenstellen van de event-log. Dat
betrof in een aantal gevallen documenten voor intern beraad binnen de
betrokken actoren zoals memo’s, brieven en persoonlijke aantekeningen op
stukken. Deze notities waren van belang voor het kunnen doorgronden van
de processen en de overwegingen van partijen om bepaalde standpunten in
te nemen. Gezien de referentieperiode van het onderzoek waren deze
notities in verschillende periodes door verschillende personen opgesteld.
Deze personen zijn niet allen door de onderzoeker geraadpleegd, zodat zij
ook niet in alle gevallen door de onderzoekers zelf op de hoogte zijn gesteld
van het feit dat over de documenten werd beschikt. Persoonlijke standpunten werden overigens regelmatig door officiële standpunten geformaliseerd.
Dat gold niet voor alle overwegingen. Van deze informatie is zodanig
gebruikgemaakt dat ze niet herleidbaar is tot personen. Een werkwijze
waardoor in overeenstemming werd gehandeld met artikel 11 lid 2 van de
Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Conform het gebruik van het
materiaal dat is verkregen uit de interviews, zijn ook persoonlijke opvattingen die blijken uit interne notities niet letterlijk geciteerd maar als waarneming van de onderzoekers zelf verwoord. Wel is in het belang van de
verifieerbaarheid steeds in neutrale termen de bron vermeld.
Literatuur
Er is meer onderzoek verricht naar zowel het functioneren van de MOTketen, financieel rechercheren in het algemeen en naar rechercheprocessen
in het algemeen. Voor de operationalisatie van de onderzoeksvragen en voor
de analyse van de onderzoeksgegevens is o.a. gebruikgemaakt van deze
onderzoeken. Voor hetzelfde doel zijn organisatiekundige theorieën in het
onderzoek gebruikt. Bijlage 1 bevat een overzicht van de gebruikte literatuur.
Individuele interviews
Interviews hebben plaatsgevonden op individueel en groepsniveau. Omdat
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het in het onderzoek niet zozeer ging om algemene en globale opinies als wel
om het doorgronden van de mechanismen die ten grondslag liggen aan
knelpunten, hebben de interviews een diepgravend karakter gehad waaraan
in 10% van de gevallen door meerdere respondenten gelijktijdig werd deelgenomen. En dat kon ook in een onderzoek waarin niet de representativiteit
centraal stond. De nadruk van de interviews heeft gelegen op vertegenwoordigers van het tactisch en uitvoerend niveau. Een deel van de interviews
is uitgelopen op een demonstratie van systemen en procedures ter ondersteuning van het beweerde. In totaal zijn 66 gesprekken gevoerd met 71
personen. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat in zes gevallen
het interview met twee personen gelijktijdig heeft plaatsgevonden, dat één
interview is gevoerd met drie personen en dat met drie personen tweemaal is
gesproken.
Groepsinterviews
Er hebben twee groepsinterviews plaatsgevonden met als doel om snel een
beeld te krijgen van pijnpunten in de keten en het onderzoek te kunnen
©
concentreren. Met behulp van het ARS -systeem (Audience Response
Survey) zijn op elektronische wijze in afzonderlijke sessies de medewerkers
van het MOT en van het BLOM bevraagd. Na de bevraging werden de
geaggregeerde resultaten aan de groep gepresenteerd en bediscussieerd.
Data
Informatieverwerking staat in de keten ongebruikelijke transacties centraal.
Daarbij gaat het om indrukwekkende hoeveelheden gegevens die niet zonder
geautomatiseerde hulpmiddelen kunnen worden verwerkt. De databestanden waarin deze gegevens zijn opgeslagen, hebben een belangrijke bijdrage
geleverd aan de objectivering van de onderzoeksresultaten, met name voor
wat betreft het analyseren van knelpunten met behulp van tracking, het
beoordelen van de kwaliteit en bruikbaarheid van input- en outputgegevens,
en voor het voeden van de omschreven experimenten. Achtereenvolgens is
van de volgende data gebruikgemaakt:
– het MOT-register met ongebruikelijke transacties;
– een extractie van de onderzoeksmodule en analysemodule uit Winston;
– een extractie van de LOvJ-module van Winston;
– de logfile op het IVT;
– een extractie uit Compas voor wat betreft de 420 Sr.
Participatie
Aan een aantal deelprocessen uit de keten is door de onderzoekers daadwerkelijk deelgenomen. Het betrof de activiteiten in de MBA-kamer, en de check
van subjectnamen op het VROS.
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4 15 jaar ketenontwikkeling
Inzicht in de ontwikkeling van de keten ongebruikelijke transacties is van
belang voor het kunnen plaatsen van de bevindingen van het onderzoek.
Die ontwikkeling is onder te brengen in vier fasen: de pioniersfase, de
consolidatiefase, de integratiefase en de professionaliseringsfase. De karakteristieke gebeurtenissen waarop het hoofdstuk leunt, zijn vanwege hun
omvang opgenomen als bijlage 4.

4.1 Een overzicht
Veel meer dan van een gezamenlijke ontwikkeling van een keten, is er
sprake van zelfstandige evolutie van elementen die anno 2003 tot de keten
worden gerekend. Elementen overigens die wel zijn beïnvloed door een
bepaalde tijdgeest en daar op hun beurt ook aan hebben bijgedragen.
De periode waarover we in dit hoofdstuk spreken, loopt van het begin van
de jaren negentig tot ongeveer 2005. Een tijdvak van 15 jaar dat op allerlei
manieren is in te delen. Die fasen zijn c.q. worden ingeleid door diverse
soorten ‘gebeurtenissen’.
Figuur 2: Ontwikkelingsfasen keten ongebruikelijke transacties: inleid- en
doorbraakmomenten
2001
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Het schema geeft een totaaloverzicht van de ontwikkelingsfasen. Van elke
periode is een moment aangegeven dat bepalend is voor een vaak wat
aarzelend begin (het inleidmoment), gevolgd door een tweede moment
waarop de ontwikkeling doorzet (het doorbraakmoment). Momenten die
gelijktijdig het (begin van) het einde inluiden van de voorafgaande fase. De
ontwikkelingsfasen kennen geen abrupte overgangen. Zo was 11 september
2001 niet een plotseling begin van een andere fase maar was het een
moment waarop een reeds in gang gezette ontwikkeling doorbrak. Of anders
gezegd: er is gebruikgemaakt van het momentum dat 11 september 2001
bood om een aantal zaken dat al in voorbereiding was versneld uit te
voeren. Dat resulteerde o.a. in de Nota Integriteit Financiële sector en terrorismebestrijding.
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4.2 De pioniersfase (1990-1999)
De pioniersfase bestrijkt ruwweg een periode van zeven jaar met een
overgang naar de volgende fase van ongeveer twee jaar. Kenmerkend voor
de periode is de introductie van wetgeving in het kader van de witwasbestrijding en ontneming, invoering van de meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties en de vorming van organisaties daaromheen. Veel tijd gaat
heen met discussie over de positionering van deze organisaties, en met de
precieze afbakening van de meldingsplicht. Van een keten als op elkaar
ingespeelde en geoliede schakels van opeenvolgende bewerkingen van transactie-informatie is nauwelijks sprake. Buiten de melders, het MOT en het
project Finpol zijn er weinig organisaties rond verwerking en gebruik van
transactie-informatie actief. De politie is druk doende met reorganiseren.
MOT en Finpol hebben in deze fase vooral oog voor het versterken van de
eigen positie en veel minder voor de keten. Andere elementen uit de keten
ontstaan in deze fase of later en zijn ook doende hun weg te vinden. Het is
ook de fase waarin veel wordt gedaan om de aandacht voor de bestrijding
van de financieel-economische criminaliteit te intensiveren. Opvallend
genoeg krijgt het fenomeen ‘witwassen’ daarin maar weinig aandacht. Het
begrip financieel rechercheren dat in het gelijknamige project centraal zou
moeten staan, werd een synoniem voor fraudebestrijding. De toegevoegde
waarde van transactie-informatie voor de bestrijding van witwassen, andere
financieel-economische criminaliteit en commune delicten werd maar
moeizaam in het veld van opsporing en vervolging onderkend. Integratie van
politie en OM binnen één en hetzelfde team (de Interregionale Fraude Teams
(IFT’s)) en een BLOM dat multidisciplinair was samengesteld uit tal van
betrokken organisaties, werd wel (in kleine kring en op papier) beleden maar
kwam niet in die vorm van de grond. Kenmerkend voor de pioniersfase is de
monodisciplinaire benadering van betrokken organisatieonderdelen.

4.3 De consolidatiefase (1997-2001)
De consolidatiefase heeft als kenmerk dat organisaties zich gaan vestigen
of ‘settelen’. Ze gaan behoren tot de gevestigde orde. Niet alleen op basis
van de tijd die ze al bestaan. Zo is immers het BLOM een per 1 januari 1999
nieuw opgerichte organisatie. Maar een groentje is het zeker niet, omdat de
ervaringen met de pioniersorganisatie Finpol erin zijn verwerkt. Voor de
IFT’s die aan het begin van deze periode ontstaan, geldt dat ze veel sneller
dan de oorspronkelijke experimentele opzet, als een structurele voorziening
werden aangemerkt. Het FEC was ook nieuw en had de kenmerken zoals die
oorspronkelijk waren beoogd met het BLOM: deelname van verschillende
participanten. Omdat het een virtuele organisatie betrof die naar behoefte
bestond uit door de deelnemende partijen ingebrachte deskundigheid en
ervaring, was ook in dat geval sprake van een snelle start tot een min of
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meer geïnstitutionaliseerd verband. Dat organisaties zich gingen vestigen,
betekende dat ze hun plek aan het vinden waren. Vooralsnog was de oriëntatie van deze organisaties nogal monodisciplinair. Dat gold in mindere
mate voor het FEC, hoewel ook dat een eenzijdig perspectief had: de financiële instelling als mogelijke pleger van strafbare feiten.
Contact met de omgeving werd door organisaties wel gezocht, maar de
‘productie’ vond toch vooral in eigen kring plaats. De graad van consolidatie
is o.a. af te lezen uit de jaarverslagen die organisaties hebben uitgebracht.
Waar eerste verslagen nog allerlei nieuwe zaken bevatten, treedt in daaropvolgende rapportages vrij snel een bepaalde mate van herhaling op. Dit is
vooral zichtbaar bij het MOT, het BLOM en het FEC. Sprekende van deze
organisaties lijkt het bijna of de keten uit niet meer bestaat dan deze drie.
Nog los van de complexiteit van het ketenbegrip, waarover in het navolgende hoofdstuk meer, vindt in deze fase van alles op het terrein van veiligheid en ook financieel rechercheren plaats met dien verstande dat:
– de relatie met de verwerking en het gebruik van transactie-informatie
nauwelijks wordt gelegd;
– de ontwikkelingen zich voor een groot deel afspelen buiten de politieregio’s.
Nemen we het Project Financieel Rechercheren als uitgangspunt dan is er,
behoudens de inspanningen die hebben geleid tot de zelfstandige strafbaarstelling van witwassen, geen relatie te ontdekken naar de keten ongebruikelijke transacties en blijkt het groots opgezette project voor een groot deel
aan de regio’s voorbij te zijn gegaan.
De samenwerking in de keten ongebruikelijke transacties beleeft een
absoluut dieptepunt als het komt tot een verbod aan het MOT om zich
rechtstreeks te verstaan met de afnemers van transactie-informatie: de
politie. Deze interventie dreunt vandaag de dag nog na. Niet het ketenresultaat leek het uitgangspunt te vormen maar het bestaan van individuele
organisaties. Een interventie als gevolg waarvan het MOT zich volledig is
gaan richten op de melders en nog meer dan daarvoor zich de taak heeft
gesteld om bijna te vuur en te zwaard de buffer te verdedigen tegen de
nieuwsgierigheid van de politie.

4.4 De integratiefase (2000-2005)
Mede onder invloed van de gebeurtenissen van 11 september 2001 is de
internationale aandacht voor witwasbestrijding en het volgen van geldstromen verder toegenomen. Het besef van de invloed daarvan op ons land lijkt
te blijven hangen op het nationale niveau. In de werkgroep indicatoren van
begin 2003 werd door de aanwezigen opgemerkt dat de bemoeienis van de
FATF met nationale procedures wel erg gedetailleerde vormen aannam.
Op regionaal niveau is wat betreft deze aandacht en de bestrijding van
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financieel-economische criminaliteit weinig beweging te zien en lijkt een
soort status quo te zijn bereikt met een Bureau Financiële Recherche, IFT’s
en een aantal financieel rechercheurs die aan de zwaardere onderzoeken
worden toegevoegd. Ook 11 september heeft wat dat aangaat niet geleid tot
een andere opstelling op het decentrale niveau.
Wat we wel zien, is een verdergaande integratie van tot op dat moment nog
zelfstandige organisaties. Deze ontwikkeling voltrekt zich op verschillende
niveaus. Bij de toezichthouders fuseren de Pensioen & Verzekeringskamer
en de Nederlandsche Bank. Binnen de politie zijn steeds meer geluiden te
horen over vermindering van het aantal politieregio’s. Het zal wel tot de voor
2005 geplande evaluatie van de politie duren voor besluitvorming op dat
punt is te verwachten, maar toch. Vooruitlopend daarop hebben de drie
noordelijke politieregio’s al de handen ineen geslagen om te komen tot een
gezamenlijke divisie recherche met een Bureau Financiële Expertise.
De kernteams, de Unit mensensmokkel (UMS), de Unit Synthetische drugs
(USD) en de XTC-teams zijn inmiddels opgegaan in de Nationale Recherche
en onder het gezag gebracht van één OM-instantie: het landelijk parket.
Eenzelfde gezagsconcentratie, maar dan bij het Functioneel Parket, heeft
plaatsgevonden voor wat betreft de BOD’en. Tussen BOD’en zien we ook
een sfeer van toenadering waarvan de eindtoestand nog niet is bereikt.
Ondanks het kabinetsstandpunt terzake, resulterend in vier opsporingsdiensten, zien we een verder naar elkaar opschuiven van de BOD’en. Het samengaan van FIOD en de ECD is daarvan een eerste voorbeeld. Het is niet
verwonderlijk wanneer dat vervolgens gaat leiden tot het delen van elkaars
voorzieningen om ook andere functies te gaan delen en wellicht te integreren. Inmiddels zijn ook de in 1998 opgerichte IFT’s amengevoegd met de
BRT’s. En tot slot neemt de toenadering toe tussen het MOT en het BLOM
met als eerste resultaat een gezamenlijke MOT-BLOM analyse-unit.
Afhankelijk wat men zal doen met dit onderzoeksrapport, is ook daar de
eindtoestand waarschijnlijk niet bereikt.
Inhoudelijk en beleidsmatig verandert er nog niet zoveel in de jaren die wij
integratiefase hebben genoemd. Het zijn vooral organisatorische aanpassingen die plaatsvinden.

4.5 De professionaliseringsfase (2003- ?)
Vooralsnog lijkt de fase van integratie in de vorm van het samengaan van
afzonderlijke organisatieonderdelen nog wel even door te gaan. Ontwikkelingen als een Nationale Informatiehuishouding voor de politie en Nationale
informatiecoördinatie zijn daarvan een voorbeeld. Als logisch vervolg
daarop kan worden verwacht dat integratie zichtbaar wordt in het beleid.

WODC_Onverdachte_versie10

25-02-2004

14:34

Pagina 75

15 jaar ketenontwikkeling

De samenhang tussen de bestrijding van fraude en financieel-economische
criminaliteit, waaronder witwassen, is de afgelopen jaren ver te zoeken
geweest. De aandacht was er ook niet op gericht om de beleidsgebieden op
elkaar te betrekken. Deels heeft dat te maken met verschillen in oriëntatie
van departementen en van projecten. Ondanks de vergaande integratie van
organisaties komt men op enig moment toch aan een grens te staan ten
opzichte van anderen. Als fysieke integratie dan niet meer mogelijk is, rest
voor zover het samenhangen betreft de integratie van beleid. Overigens is
het een misvatting te denken dat die beleidsintegratie binnen versmolten
organisaties autonoom totstandkomt. Vaak ontstaat dat inzicht pas nadat de
fusies daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en de veelbeloofde effecten
blijken uit te blijven.
Er is naar onze mening een grote kans dat integratie van beleid het logische
vervolg is als de fusiedrift zijn grenzen heeft bereikt. Het kenmerk van
beleidsintegratie is de gezamenlijke doelbereiking vanuit verschillende
verantwoordelijkheden en verschillende organisaties en functies. Met als
groot verschil ten opzichte van de reeds bestaande geïntegreerde beleidsplannen, dat de besturingsinstrumenten die een organisatie of functie
vanuit de eigen kerntaak ter beschikking staan, zullen worden aangewend
ter realisatie van het gezamenlijke doel. Ook al is dat vanuit de eigen
kerntaak gedacht minder voor de hand liggend. Nu heeft bijvoorbeeld het
ministerie van Binnenlandse Zaken vanuit haar eigen perspectief bezien
nauwelijks affiniteit met de bestrijding van witwassen of met de verwerking
en het gebruik van transactie-informatie. De inzet van de professionaliseringsfase zal zijn om het inzicht aan te brengen dat in dit geval het ministerie over besturingsinstrumenten beschikt die zeer goed zouden kunnen
dienen ter versterking van de doelbereiking van anderen. Ook al lijkt dat
direct voor het ministerie zelf weinig ‘voordeel’ te geven.
Waar op dit moment de fraudebestrijding vooral op instigatie van het
ministerie van Justitie plaatsvindt en de zorg voor de integriteit van het
financiële stelsel vooral lijkt te berusten bij ministerie van Financiën, zal de
inzet van de komende jaren zijn om ze met elkaar te verbinden, zonder dat
zulks alleen mogelijk wordt geacht als departementen integreren.
Waarschijnlijk zullen we de komende jaren in de keten ongebruikelijke
transacties (breed gedefinieerd) nog wel een aantal samensmeltingen zien
plaatsvinden. Wellicht dat het Functioneel- en Landelijk Parket zullen
samengaan. De kans is ook groot dat tot vermindering van het aantal arrondissementsparketten en politieregio’s worden besloten. De beheersmatige
binding tussen Nationale Recherche en politieregio’s betreft waarschijnlijk
ook geen eindstadium van de ontwikkeling. Ten aanzien van het KLPD ligt
wellicht meer een splitsing voor de hand. Voor diensten die puur als ondersteuning worden verricht ten behoeve van de politieregio’s ligt positionering
onder een soort Raad van Bestuur afkomstig uit die regio’s voor de hand.
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De resterende diensten met een zelfstandige taak hebben dan dezelfde
status als een politieregio.
En mogelijk dat al of niet met een bescheiden bijdrage van dit rapport, ook
ten aanzien van het MOT en BLOM het één en ander zal veranderen.
Integratie met wellicht zelfs het FEC en/of het BOOM lijkt een optie.
Ondertussen zal ook op dit niveau een beweging tot professionalisering
plaatsvinden. De ontwikkeling van de informatiegestuurde opsporing lijkt
daarvan een voorbode.
Werkprocessen zullen worden opgesplitst met ieder een eigen type deskundigheid. Het inzicht in hoe criminaliteit in elkaar zit zal toenemen en
binnen de keten o.a. worden vertaald in slimme zoekroutines die worden
losgelaten op de ongebruikelijke transacties. Het belang van rendementsverhoging zal het op een aantal punten winnen van de weerstand tegen het
verstrekken en delen van informatie. De diversiteit tussen medewerkers in
organisaties zal toenemen evenals de transparantie van wat er in de organisatieonderdelen gebeurt en welke relatie dat kent naar de resultaten.
Die resultaten zullen directer worden gemonitord dan nu het geval is.
Ook wij kunnen niet in de toekomst kijken. In hoeverre deze of andere
ontwikkelingen zich zullen voordoen is ongewis en niet met hoge wetenschappelijke betrouwbaarheid te voorspellen. Wel zijn voorbodes zichtbaar
die de ontwikkeling in een bepaalde richting aanduiden. Ook de komende
jaren voorzien we nog een aantal gebeurtenissen die mogelijk hun invloed
zullen hebben op het gebruik en de verwerking van transactie-informatie en
de organisaties die daarbij zijn betrokken. Dit onderzoeksrapport zal
verschijnen en worden besproken. Voorafgaand aan een formeel moment
van aanbieding zullen interventies waarschijnlijk al met behulp van de
inhoud ervan worden vormgegeven; al dan niet die inhoud volgend of er
juist van afwijkend.
Per 1 januari 2005 zullen de DNB en PVK in elkaar opgaan. Ondertussen
zullen de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Wet toezicht effectenverkeer
1995 waarschijnlijk worden vervangen door de Wet financieel toezicht.
Inwerkingtreding zal mogelijk vanaf 2005 gaan plaatsvinden.
Voor 2005 is een evaluatie van de politie voorzien. De kans is groot dat er
consequenties op gebaseerd zullen worden voor wat betreft het aantal
politieregio’s, de positie van de korpsbeheerder, en de mogelijke beheersverantwoordelijkheid van het OM voor bepaalde politietaken en -onderdelen.
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4.6 Reflectie
Terugkijkend op bijna 15 jaar ketenontwikkeling ontstaat niet het beeld
van een keten. Politieregio’s en arrondissementsparketten zijn niet of
nauwelijks betrokken in de beleidsontwikkeling van de witwasbestrijding.
De meest betrokken departementen hebben een groot verschil in oriëntatie.
Het ministerie van Justitie heeft zich vooral gericht op de bestrijding van in
eerste instantie de verticale gevolgd door de horizontale fraude en op
ontneming. Tot een bredere aandacht voor de bestrijding van financieeleconomische criminaliteit is het veel minder gekomen. De laatste jaren is
het ministerie vooral gericht op vraagstukken die dichter op de beleving
staan van de politieregio’s en hun bestuurders. Onderwerpen van het
Nationaal Veiligheidsprogramma hebben als gevolg daarvan prioriteit.
Omgekeerd is de aandacht van het ministerie van Financiën veel meer
gericht op het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel. Wat
nog is versterkt na de aanslagen van 11 september 2001. Het aangetroffen
oriëntatieverschil is niet vreemd als de kerntaken van beide departementen
in ogenschouw worden genomen. Waarop men door de eigen achterban
primair wordt aangesproken, richt zich ook de inzet. Op een aantal plaatsen
in dit rapport zullen daarvan nog voorbeelden worden gegeven.
Over de achterliggende periode heeft het BLOM, vooraf gegaan door het
project Finpol, een veel roeriger tijd achter de rug dan het MOT. Of
misschien beter gezegd: het voortbestaan van het project Finpol en het
BLOM zijn lange tijd niet verzekerd geweest. Het MOT hoefde zich over het
eigen bestaan nauwelijks zorgen te maken (desondanks voelde het zich met
de komst van het BLOM wel enigszins bedreigd).
Opmerkelijk is dat beleidsstukken als de Nota Criminaliteitsbeheersing, het
Beleidsplan Nederlandse Politie en het Nationaal Veiligheidsprogramma,
weinig impact hebben gehad voor de keten ongebruikelijke transacties.
Omgekeerd komt witwasbestrijding of het gebruik van transactie-informatie
op geen enkele manier in de plannen voor. Die plannen representeren het
gedachtegoed in de politieregio’s en de problemen waarvoor de politie zich
daar gesteld ziet. Wat dat betreft is er sprake van verschillende belevingswerelden.
De afgelopen jaren laten zien dat er beleidsmatig van witwasbestrijding en
het gebruik van transactie-informatie niet een brug is geslagen naar
commune vormen van criminaliteit. Dat wil niet zeggen dat transactieinformatie niet in dat kader is gebruikt (daarop komen we later in het
rapport terug). Maar het beleid is er niet op gericht geweest. Even leek het
met de zelfstandige strafbaarstelling van witwassen de goede kant op te
gaan, maar het oordeel van de rechter heeft in het politieveld voor de nodige
teleurstelling gezorgd.
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Kijken we nog een keer naar het overzichtsschema waarmee dit hoofdstuk
begon, dan is het zeker mogelijk om de inleid- en doorbraakmomenten
vanuit een ander perspectief te kiezen dan wij hebben gedaan. Wat opvalt is
dat het inleidmoment meestal ontstaat op ambtelijk initiatief. Op basis van
langdurige betrokkenheid bij onderwerpen en de participatie in het beleidsveld wordt vaak al vroeg onderkend dat bepaalde zaken een bedreiging
inhouden, om regelgeving vragen of om concrete handhaving. Het duurt
lang eer deze geluiden zijn doorgedrongen tot het kabinetsbeleid of een
Nationaal Veiligheidsprogramma. Doorbraakmomenten bestaan vaak uit
maatschappelijke gebeurtenissen die een plotselinge urgentie veroorzaken
waardoor de geïncubeerde ambtelijke ideeën en mogelijk eerder tevergeefs
naar voren gebrachte voorstellen, belangrijk worden. En dat is ook wel te
verklaren. Bij een maatschappelijke gebeurtenis met grote impact moet er
snel gehandeld worden. Dan is er geen tijd om van alles uit te denken en
grijpt men terug op wat er in de gedachten van ambtenaren en de pijplijn
van besluitvorming al ergens zit. Dat wordt vervolgens met stoom en
kokend water in een presenteerbare vorm gegoten. Zo is het in feite ook met
de nota Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding gegaan, die in
zes weken is geschreven. Een crisis legitimeert keuzes die daarvoor in een
relatieve rusttoestand niet voor mogelijk werden gehouden.
Samenvattende conclusies
– Integratie van functies binnen o.a. de keten ongebruikelijke transacties
zal zich waarschijnlijk verder voortzetten, vanwege de noodzaak tot het
bundelen van informatie en expertise.
– Integratie leidt niet vanzelfsprekend tot professionalisering in termen van
deskundigheidstoename, effectief beleid en effectieve sturing.
– Professionalisering moet de inzet vormen voor de toekomstige ontwikkeling van de keten.
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5 Beleid in de keten
Ter beantwoording van de vraag ‘Waar en hoe kan de keten als geheel
worden verbeterd?’ is o.a. onderzocht welk beleid ten grondslag ligt aan de
keten ongebruikelijke transacties. Beleid is daarbij gedefinieerd als het
nastreven van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en bepaalde
24
tijdskeuzen. De aangetroffen verschillen in beleidsoriëntatie (met witwasbestrijding als meest dominante) worden beschreven en gelijktijdig voorzien
van reflectie. Omdat de keten sterk gericht is op repressie worden drie fasen
geïntroduceerd die aan repressie voorafgaan en bij uitstek onderwerp
kunnen en moeten zijn voor nadere beleidsontwikkeling. Tot slot gaat het
hoofdstuk in op specifieke beleidsthema’s (euroconversie en terrorismebestrijding) en een aantal recente beleidsontwikkelingen.

5.1 De beleidsoriëntatie in de keten
In beleidsverkenningen die betrekking hebben op financieel rechercheren
doemt vrijwel consequent de verwarring op tussen financieel rechercheren
en financieel-economische criminaliteit. Het project Financieel Rechercheren is daarvan wel een saillant voorbeeld omdat het zich, in tegenstelling tot
de projectbenaming, vrijwel geheel heeft gericht op fraude als vorm van
financieel-economische criminaliteit. Ook binnen het aandachtsgebied van
de keten ongebruikelijke transacties zien we een dubbele oriëntatie terug.
Het gebruik van transactie-informatie is te zien als vorm van financieel
rechercheren, terwijl witwassen een verschijningsvorm is van financieeleconomische criminaliteit. Op zich is dat geen probleem, maar de verschillen zijn niet vertaald naar beleidsdoelstellingen. Daardoor blijft de vraag
onbeantwoord of het in de keten moet gaan om het gebruik van transactieinformatie op alle fronten of om de aanpak van het witwassen. De impliciete beleidsvorming rond de keten, de reden voor de meldingsplicht
volgens de memorie van toelichting bij de Wet MOT en de internationale
aandacht, wijzen in de richting van de witwasbestrijding. De ontwikkeling
van de keten vanaf 1990 laat ook zien dat transactie-informatie sterk
gelieerd wordt aan de bestrijding van de financieel-economische criminaliteit. Het denken over de keten verloopt in lijn met dat patroon. De LOvJMOT wordt in het rapport van de commissie Kalsbeek aangeduid als LOvJwitwassen en ook de positionering van deze functie onder het Functioneel
Parket duidt op een relatie naar de genoemde delictsoort. Overigens, over de
jaren heen een consistente ontwikkelingslijn waarin het gebruik van transactie-informatie als algemene vorm van financieel rechercheren niet
pregnant naar voren komt. Terwijl dat mogelijk wel is waar de politie op zit
te wachten. Dat leidt tot het volgende verschil in belang: nationaal en internationaal hecht men waarde aan de bestrijding van witwassen en wordt de
24

A. Hoogerwerf, M. Herweijer, Overheidsbeleid - Een inleiding in de beleidswetenschap, Alphen aan den Rijn,
1998, p. 23.
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waarde van transactie-informatie vooral uitgedrukt in aantal onderzoeken
terzake, veroordelingen etc. Regionaal hecht men aan witwasbestrijding
geen belang, maar wil men wel gebruikmaken van de informatie in het
kader van de opsporing in het algemeen. Nu hoeven beide benaderingen
elkaar niet per se uit te sluiten, maar de keuze en de verdeling wordt overgelaten aan de twee instanties die het gemakkelijkst aanspreekbaar zijn: MOT
en vooral BLOM. In zo’n situatie valt het niet mee om afdoende aan de
wensen van de verschillende opdrachtgevers te voldoen.
De oriëntaties over de verwerking en het gebruik van transactie-informatie
die wij in de keten ongebruikelijke transacties hebben aangetroffen, zijn
onder te brengen in vier beleidsinvalshoeken. Achtereenvolgens betreft dat
transactie-informatie in de context van: het financieel rechercheren, de
bestrijding van financieel-economische criminaliteit, de bestrijding van
commune delicten, en het waarborgen van de integriteit van het financiële
stelsel.
5.1.1 Transactie-informatie en financieel rechercheren
Het gebruik en de verwerking van transactie-informatie als vorm van
financieel rechercheren is te zien als één van de recherche-instrumenten.
Ondanks pogingen door het landelijk project Financieel Rechercheren een
recherche-instrument als uitgangspunt te nemen, is het accent al snel
verschoven van het instrumentele naar het inhoudelijke: de bestrijding
van de financieel-economische criminaliteit. Recherche-instrumenten en
zo ook het gebruik en de verwerking van ongebruikelijke transacties laten
zich moeizaam op zichzelf tot prioriteit verheffen. In die constatering
schuilt ook het probleem om de politie zover te krijgen dat ze terugkoppelt
wat ze precies met verdachte transactie-informatie heeft gedaan. Voor de
politie staat dat gelijk aan het moeten vastleggen van de exacte bijdrage
van een HKS-bevraging in relatie tot het resultaat van een opsporingsonderzoek. Dat deze registratiebehoefte op landelijk niveau wel bestaat
ten aanzien van transactie-informatie laat zich eenvoudig verklaren.
Over instrumenten als de inzet van de technische recherche en haar hulpmiddelen en van het HKS kan een opsporingsinstantie autonoom beschikken. Bij verdachte transactie-informatie is dat anders. Die wordt namelijk
geleverd als resultaat van een fors inspanningstraject waarbij diverse
actoren zich allerlei moeite en kosten getroosten en daar ook iets voor
terug willen hebben. Begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook een wens waaraan vanuit het perspectief van financieel rechercheren niet of nauwelijks
kan worden voldaan. Een wens waarvan wij ons afvragen of men er vanuit
het perspectief van het financieel rechercheren wel aan moet willen voldoen, gezien de moeite en tijd die dat op zijn beurt weer zal kosten. Het is
binnen de psychologie van degene die aan het begin van de keten staat
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motiverend wanneer er over het gebruik als financieel recherche-instrument wordt teruggekoppeld. De politie zit daar niet op te wachten, en
vanuit haar gezichtspunt gezien is dat begrijpelijk.
5.1.2 Transactie-informatie en financieel-economische criminaliteit
De bestrijding van financieel-economische criminaliteit betreft een inhoudelijk criminaliteitsterrein waarvoor integraal beleid zou kunnen worden
ontwikkeld. De keten ongebruikelijke transacties is vooral gericht op het
fenomeen witwassen. Dat werkt door in de wijze waarop de keten is
ingericht en taken in die keten worden ingevuld. Integraal beleid op het
terrein van dat witwassen ontbreekt. Het beleid dat er wel is, wordt vooral
op landelijk niveau beleden maar dringt niet door in de politieregio’s en
overigens ook niet in de landelijke beleidsplannen voor de politie. Er is wel
specifiek beleid op het gebied van de fraudebestrijding, maar dat bevat
nauwelijks relaties naar het gebruik en de verwerking van transactie-informatie.
In relatie tot de beleidsaandacht voor de aanpak van de financieel-economische criminaliteit stuiten we op een fundamenteel vraagstuk. De percepties
die in het politieveld bestaan over de gewenste veiligheidsinspanningen
verschillen van die binnen bijvoorbeeld een ministerie van Financiën.
En dat heeft te maken met welk deel van die onveiligheid men in de
dagelijkse praktijk wordt geconfronteerd. Uit hoofde van haar functie heeft
het ministerie van Financiën in dit voorbeeld vooral te maken met internationale druk en de zorg om de integriteit van het financiële stelsel in
Nederland. Hoewel ook officieren van justitie en politiemensen na enige
uitleg het belang daarvan zullen beamen, is dat niet hetgeen waarop ze
dagelijks worden aangesproken c.q. waarmee ze worden geconfronteerd.
In de overleggen op buurt-, wijk- en gemeenteniveau wordt niet bij voortduring geklaagd over de integriteit van de financiële sector. Ook het patroon
van incidentmeldingen en aangiften kent daarmee geen directe relatie.
Het is niet vreemd dat in het verlengde daarvan ook het ministerie van BZK,
het ministerie van Justitie en het OM vooral affiniteit voelen met de
belevingswereld op het niveau van de regio. De ‘nieuwe politiek’ van de LPFpartij heeft door zijn aanhang en de mate waarin de onderbuikgevoelens in
de samenleving zichtbaar werden, dit besef mede doen doordringen in
Haagse kringen. Vertegenwoordigers in de Tweede Kamer willen als nooit
tevoren de spreekbuis vormen van gevoelens in de samenleving, en trekken
massaal het land in. Korpsbeheerders, hoofdofficieren van justitie, burgemeesters en korpschefs vinden bij de ministeries meer gehoor dan voorheen
voor de inhoudelijke problematiek waarvoor zij zich gesteld zien. Zij kiezen
voor o.a. de aanpak van veelplegers, geweldsdelicten en overlast van drugsgebruikers. Het Nationaal Veiligheidsprogramma is daarvan een voorbeeld.
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Als aanbeveling is het wellicht niet de meest praktische, maar het zou zinvol
zijn om er een genuanceerder beeld op na te houden van de schijnbare onwil
om binnen politieregio’s beleidsaandacht te geven aan landelijke thema’s,
waaronder witwassen. Met de plaats die in de keten wordt ingenomen,
variëren ook de kerntaken van de ketenpartners. Ketenpartners opereren in
verschillende omgevingen waarin ook verschillend wordt aangekeken tegen
het belang van bepaalde maatschappelijke vaagstukken. Deze verschillen
zijn in meerdere van de afgelopen jaren verschenen rapporten over de politie
geconstateerd, maar bevatten ook veelal een verborgen verwijt. Alsof de
politie en de verlokaliseerde arrondissementsparketten niet zouden ‘deugen’
en een deel van hun taak ernstig zouden verwaarlozen. Onze eigen rapporten hebben daarvoor overigens ook ingrediënten aangedragen. Inhoudelijk
zijn de observaties uit die rapporten over het gebrek aan aandacht in de
regio’s voor de aanpak van financieel-economische criminaliteit juist. Alleen
moet er een meer fundamentele conclusie aan worden verbonden. Het zal
altijd moeite blijven kosten om van organisaties een inspanning te vragen
die haaks staat op wat men zelf en de directe omgeving als kerntaak ervaart
en op datgene waar men door de primaire klant op wordt aangesproken.
Dat geldt zowel voor een lokaal georiënteerde politie als een internationaal
en landelijk georiënteerd departement. Desondanks zou gerekend mogen
worden op enige beleidsaandacht voor thema’s die niet direct door de
partner met wie samenwerking wordt gezocht, wordt erkend als belangrijk
voor zichzelf. Maar dat is iets anders dan wederzijdse pogingen tot een soort
ideologische heropvoeding en gewenste attitude-wijziging. ‘Missie-werk’ dat
over vele jaren heeft plaatsgevonden ten aanzien van onderwerpen als
fraudebestrijding en ontneming. Met een in meerdere opzichten teleurstellend resultaat: de attitudes zijn beperkt veranderd en de concrete productie
blijft ver achter bij de verwachting.
Deze benadering is niet zonder consequenties en vraagt op nationaal niveau
om een besturingsverkenning (in dit geval uit het perspectief van de aanpak
van financieel-economische criminaliteit) waarin antwoord wordt gegeven
op de volgende vragen:
1 Welke inspanningen zijn op basis van de gewenste maatschappelijke
effecten nodig op het beleidsterrein?
2 Wat kan maximaal van betrokken actoren worden verwacht, wetende wat
hun primaire opdracht is en voor welke problemen zij zich daarbij gesteld
zien?
3 Op welke wijze en tot op welke hoogte kan eventueel nog worden meegelift met/aangesloten op de oriëntatie van betrokken actoren?
4 Hoe verhouden de te verwachten inspanningen zich tot de benodigde
inspanningen?
5 Hoe is een eventueel inspanningstekort op te lossen?
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Uiteindelijk gaat het om de consequenties van het antwoord op vraag 5.
Met vraag 1 zal men overigens waarschijnlijk de grootste moeite hebben.
Als men op politiek niveau van mening is dat de bestrijding van witwassen
meer vraagt dan de betrokken organisaties kunnen waarmaken, moet
daarop in andere wijze worden voorzien of moeten de condities worden
verbeterd. Wanneer men heeft gedefinieerd en gefundeerd wat wel en wat
niet van elkaar is te verwachten, kan men de mogelijkheden van terugkoppeling en de inhoud daarvan afstemmen. Verschillende belangen spelen dan
een rol. Melders willen succes zien, maar zijn daarin ambivalent als het gaat
om maatregelen die het succes zouden kunnen vergroten. Die worden met
argusogen bekeken op mogelijke nadelige consequenties voor henzelf.
5.1.3 Transactie-informatie en commune delicten
Zonder de discussie te voeren wat wel of niet tot de financieel-economische
criminaliteit moet worden gerekend, is de vraag aan de orde of binnen het
beleid ten aanzien van commune delicten ook (meer) plaats zou moeten
worden ingeruimd voor het gebruik van transactie-informatie. In ons onderzoek vertrokken wij vanuit de werkhypothese dat transactie-informatie zou
kunnen bijdragen aan de opsporing van commune delicten waarvan de
essentie niet ligt in de sfeer van fraude, overtreding van toezichtswetten,
witwassen etc. De hypothese was vooral interessant omdat ze, zo zij zou
kunnen worden bewezen, een perfect argument zou inhouden voor de
(potentiële) afnemers van transactie-informatie om er bij de bestrijding van
reguliere delicten meer gebruik van te maken. Tot op heden moesten we het
vooral doen met een paar voorbeelden ter illustratie van zulk nut, zonder te
kunnen inschatten of er sprake was van een gelukkig toeval in plaats van
een renderend systematisch gebruik. Of het louter om toeval gaat, is nog
niet met zekerheid te zeggen, maar dat is wel waarschijnlijker geworden op
basis van het resultaat van ons experiment. Als de subjecten waaruit dat
experiment bestond representatief zijn voor de commune onderzoeken
waaraan regio’s vooral prioriteit geven, dan is de bijdrage van transactieinformatie aan dat type onderzoeken beperkt. Argumenten om de regio’s te
overtuigen van het nut van het breder gebruikmaken van transactie-informatie, kunnen er niet aan worden ontleend.
5.1.4 Transactie-informatie en integriteit van het financiële stelsel
Alle inspanningen van ketenpartners tenderen in de richting van witwasbestrijding: de boef pakken om de buit en de integriteit van het financiële
stelsel. Zonder de aandacht voor commune delicten te verwaarlozen, zou
men er duidelijk voor kunnen kiezen om het gebruik van transactie-informatie primair te richten op witwassen. Naar de politie kan men de waarde
in het kader van financieel rechercheren centraal stellen en in het beleid op
nationaal niveau de witwasbestrijding. Meer dan tot nu zou het BLOM
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onderscheid kunnen maken in de klanten die zij bedient. In de cijfers lijkt
de verstandhouding van accountmanagers naar regio’s zich te weerspiegelen, maar beleidsmatig zou men ervoor kunnen kiezen om de aandacht van
het MOT en het BLOM (en wellicht ook het BOOM en het FEC) te concentreren op die steden en dus regio’s waar veel transacties plaatsvinden. Op
een andere manier ook een voorbeeld van risk-based optreden. Het effect
van inspanningen op de integriteit van de financiële sector is daar
waarschijnlijk ook groter. Een ander voordeel is dat de grotere regio’s zich
beter kunnen afstemmen en hebben afgestemd op de ontvangst en het
gebruik van transactie-informatie. Dat reduceert de noodzaak om er vanuit
repressief oogpunt een afzonderlijk BLOM op na te houden. Of andersom
gezegd: voor de grote regio’s is het BLOM een vooruitgeschoven analysepost.
De BLOM-capaciteit zou kunnen worden gebruikt om meer preventief aan
de integriteit van het financiële stelsel te werken en om bijvoorbeeld typologieën te construeren met behulp waarvan, in de lijn van regionale prioriteiten, automatisch wordt doorgemeld. Of om thema-aanpakken voor te bereiden die gelijktijdig door toezichthouders, BOD’en, OM, MOT, BLOM en
eventueel de grote regio’s worden uitgevoerd.

5.2 Vindplaatsen van ketenbeleid
Het op nationaal niveau voorgestane veiligheidsbeleid wordt gemarkeerd
door een aantal beleidsdocumenten. In tabel 3 zijn de belangrijkste van die
documenten opgenomen en van een waardering voorzien voor de mate
waarin ze betrekking hebben op inhoudelijke thema’s die doorgaans worden
gerekend tot de financieel-economische criminaliteit of tot het financieel
rechercheren.
Tabel 3: Beleidsdocumenten naar jaar en naar reikwijdte (het bestreken thema)

Jaar

Fraude

Reikwijdte*
Witwassen Financieel
rechercheren

1997
2001
1998
2001
2002

+
+/+
+
+

+
-

Beleidsdocument
Nota Integriteit Financiële Sector
Nota Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding
Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002
Nota Criminaliteitsbeheersing
Nationaal Veiligheidsprogramma
OM Perspectief op 2006
Fraudenota 1998-2002
Fraude en financieel-economische criminaliteit 2002-2006

1998
2002

*: +=bevat beleidsvoornemens; +/-=wordt genoemd; -=geen beleidsvoornemens/niet genoemd

+
+
+/+/+/-
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Op een aantal specifieke documenten na, bevatten weinig van de voor het
veiligheidsbeleid bepalende documenten passages over delictsoorten die tot
de financieel-economische criminaliteit worden gerekend, dan wel over
financieel rechercheren als administratief-technisch instrumentarium.
Na jaren van aandacht voor in eerste instantie de bestrijding van verticale
fraude (later aangevuld met de horizontale), lijkt de aandacht ook op het
nationale niveau de laatste jaren te zijn verbreed of verlegd naar leefbaarheidsvraagstukken en veelplegers. Dat is ook af te leiden uit gedachten
binnen het ministerie van Justitie om de traditie van het sec behandelen van
fraude in kabinetsnota’s en jaarlijkse voortgangsrapportages te vervangen
door een bredere oriëntatie en visie die niet uitsluitend beperkt is tot dit
deelgebied. Voorzover de geanalyseerde beleidsdocumenten al passages
bevatten over de bestrijding van financieel-economische criminaliteit
handelen die bijna allemaal over de fraudebestrijding. Relaties tussen
fraudebestrijding en witwassen worden niet gelegd en dat geldt ook voor de
relatie tussen fraudebestrijding en het gebruik van verdachte transactieinformatie. De nota Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding is
een uitzondering op de regel dat witwasbestrijding c.q. het gebruik van
transactie-informatie weinig aandacht krijgt in de beleidsvorming op nationaal niveau. Het is ook niet toevallig dat deze nota grotendeels is opgesteld
door het ministerie van Financiën. De inhoud ervan is niet nieuw en hoewel
ze is beschreven vanuit het oogpunt van terreurbestrijding, bestaan de
voorgestelde maatregelen grotendeels uit zaken die al in voorbereiding
waren. Zoals eerder aangegeven, is handig gebruikgemaakt van het momentum om dit soort zaken geïntegreerd onder de aandacht te brengen. Trokken
in het verleden dit ministerie en het ministerie van Justitie ieder vanuit hun
eigen mogelijkheden nog nauw met elkaar op bij het waarborgen van de
integriteit van het financiële stelsel; inmiddels lijkt er een verschil in oriëntatie te zijn ontstaan dat ook niet eenvoudig is te overbruggen. De veiligheidsvraagstukken waarvoor Nederland zich gesteld ziet, zijn groot. Het
voorgaande en het huidige kabinet hebben forse beloftes gedaan over het te
bereiken veiligheidsniveau in de komende jaren. Het spreekt voor zich dat
de aandacht van o.a. een direct betrokken ministerie van Justitie zich dan
ook concentreert rond de als meest knellend ervaren veiligheidsvraagstukken. En daartoe behoort niet de bestrijding van het witwassen, hoe onverstandig mensen wiens taak sterk is gelieerd aan witwasbestrijding dat ook
vinden.
Bezien vanuit beleidsperspectief bestaat er niet zoiets als een keten
ongebruikelijke transacties. Het ontbreekt aan integraal beleid dat de hele
keten of zelfs maar een deel daarvan omspant. Het beleid dat er is, concentreert zich op de invalshoek ‘integriteit financiële sector’ en blijft feitelijk
beperkt tot de instellingen vroeg in de keten: toezichthouders, melders en
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ministerie van Financiën. De aanbeveling 5.1 uit de ex ante-evaluatie van
25
het BLOM heeft weinig effect gehad maar is onverminderd van toepassing.

5.3 Beleid dat aan repressie voorafgaat
5.3.1 Proactie
In de politiepraktijk is aan het begrip proactie de betekenis toegekend van
‘het op eigen initiatief optreden zonder eerst een aangifte te hebben ontvan26
gen’. In die betekenis is het de tegenstelling van reactief optreden waarin
eerst een aangifte of melding wordt afgewacht alvorens tot actie over te
gaan. Met deze praktijkdefinitie doet men het begrip tekort. Waar reactie en
ook preventie betrekking hebben op een ongewenste situatie (die men wil
bestrijden of wil voorkomen), gaat proactie uit van een gewenste situatie die
men wil bereiken. Om een wat idealistisch getint voorbeeld te noemen: als
iedereen overtuigd zou zijn van het noodzakelijk respect voor een anders
eigendom, dan zijn preventieve of reactieve maatregelen ter bescherming
daarvan niet nodig. Proactie betekent dat een wenselijkheid wordt gecreëerd
waarin men zich niet wapent tegen ontwikkelingen die een verkeerde kant
uitgaan, maar een situatie creëert waarin ontwikkelingen de goede richting
27
uitgaan.
Zonder het begrip proactief te noemen, beschrijft In ’t Veld wel wat eronder
dient te worden verstaan: een vorm van opvoeding waarbij men binnen de
maatschappij wenselijke eigenschappen aanleert of verbetert en de
ongewenst geachte eigenschappen vermindert, liefst tot ze de waarde nul
28
hebben aangenomen. Proactie hebben wij gedefinieerd als het startpunt
van het veiligheidsproces: stimuleren dat mensen zich aan de regels
houden. De strategieën die daarbij passen, zijn mede afhankelijk van het
mensbeeld dat iemand erop nahoudt (is de mens van nature goed of fout),
maar toegespitst op de integriteit van het financiële stelsel heeft het veel te
maken met het begrip compliance. Compliance impliceert het bevorderen
van integriteit. Het begrip is afkomstig uit de wereld van de financiële instellingen en de toezichthouders daarop. Sinds een aantal jaren wordt het ook
gebruikt in relatie tot milieuzorg (inkomenssteun als iemand zich houdt aan

25

26
27
28

W. Faber en A.A.A. van Nunen, Startconfiguratie van het BLOM, Oss, december 1999. Aanbeveling 5.1:
‘Voorzie als OM, het BLOM van een in het driehoeksoverleg voor het KLPD vast te stellen beleidskader.
Expliciteer voor wat betreft de inspanningen van het BLOM de verhouding tussen internationale, nationale
en lokale opsporingsthema’s.
G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, p. 249.
L. Nelson en F.L. Burns, in: Transformatie - Van produktgericht naar mensgericht ondernemen: Topprestatieprogrammering: een schema voor de transformatie van organisaties, Rotterdam, 1989, p. 198-204.
J. in ’t Veld, Analyse van organisatieproblemen - Een toepassing van denken in systemen en processen,
Leiden, 2002, p. 27.
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29

30

de regels voor voedselveiligheid ) en bij de Belastingdienst. Deze dienst
kent als strategische doelstelling ‘het onderhouden en versterken van de
bereidheid van belastingplichtigen tot nakoming van de wettelijke verplich31
tingen (de zogenaamde compliance-doelstelling)’. Meer recent vinden we
de benadering terug in het veiligheidsprogramma ‘Naar een veiliger samenleving’, dat stelt: ‘Uitgangspunt voor het kabinet is dat iedere burger de
32
spelregels onderschrijft en bereid is deze na te komen’.
In de kern is de werking van proactie of compliance terug te voeren op een
beloningsstrategie. In ruil voor het zich vrijwillig gedragen volgens al of niet
geschreven regels ontvangt men een voordeel. In de verwerkingssfeer van
ongebruikelijke transacties komen we dat in zoverre tegen, dat de traditionele melders op basis van hun bewezen soliditeit mogen overschakelen naar
een risk-based meldsysteem. Met als voordeel vermindering van de
administratieve lasten (althans dat is de inschatting). Proactie of compliance kan men voor transactie-informatie onderscheiden op twee niveaus:
– dat van de individuele cliënt die opdracht geeft tot transacties;
– dat van de instelling die de opdrachten uitvoert.
Voor het eerste niveau is binnen het systeem ongebruikelijke transacties
weinig aandacht. Terwijl daar wel winst zou zijn te behalen, al was het maar
om de bonafide en malafide transacties (en cliënten) van elkaar te onderscheiden. Nu gebeurt dat in subjectieve zin door observaties van medewerkers van de meldingsplichtige instellingen, maar men zou de cliënt zelf
daaraan indirect ook kunnen laten bijdragen. Bijvoorbeeld door een
productkorting te verlenen op het moment dat men extra gegevens overlegt
(over de bestemming en/of afkomst van geld bijvoorbeeld of de identiteit
van de begunstigde) bij het aangaan van een transactie. Het voordeel van
compliance op cliëntniveau is dat het kaf van het koren wordt gescheiden,
omdat de crimineel het wel uit zijn hoofd zal laten om zich vrijwillig aan dit
soort zaken over te geven.
Op het tweede niveau van de dienstverlenende instellingen zijn de toezichthouders actief. En ook daar kan de op een beloningsstrategie gebaseerde
compliance worden opgevoerd. Het voeren van een sluitende registratie, het
criminaliteitsproof maken van producten, het volgens een bepaalde
kwaliteit en snelheid melden, het opstellen van gedragscodes, het zijn stuk

29
30

31
32

www.minlnv.nl/thema/internat/europa/glb/vragen/inftiegv13.htm#toc6.
De Belastingdienst heeft met name de laatste jaren een uitgebreide publiekscampagne gevoerd om de
compliance van de belastingplichtige te vergroten. Men hanteert daarbij het kengetal compliance. Dit
kengetal moet de mate waarin burgers en bedrijfsleven vrijwillig fiscale verplichtingen naleven inzichtelijk
maken. Over 2001 is een aanvang gemaakt dit te berekenen voor de middelen loonbelasting en omzetbelasting. Compliance valt uiteen in drie delen: aangiftegedrag, invulgedrag en betaalgedrag.
M en O-beleid Belastingdienst, Kamerstukken II, 2002-2003, 28 790, nrs. 1-2, p. 11.
Kamerstukken II, 2002-2003, 28 684, nr. 1, p. 5.
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voor stuk onderwerpen waartoe men de melders kan aanzetten vanuit een
beloningsprincipe. Met als ruilmiddelen: soepeler toezicht, vermindering
administratieve lasten, gratis certificeringscursussen, waar anderen ze
moeten betalen etc. Het meldsysteem ongebruikelijke transacties leent zich
bij uitstek voor het formuleren van compliance-indicatoren waaruit allerlei
kengetallen zijn samen te stellen. Het succes van de proactiefase wordt
bijvoorbeeld gekenmerkt door:
– afname van het aantal subjectieve meldingen;
– toename van de kwaliteit van meldingen (minder retourzendingen,
minder artikel 10-bevragingen, langere vrije tekstvelden, toename volledigheid invulling, toename volledigheid identificatie, toename spoedmeldingen, verkorting van de doorlooptijd).
In het handhavingsproces is de proactiefase, bezien vanuit het systeem
ongebruikelijke transacties, nog een braakliggend terrein waarop wij weinig
concrete activiteiten hebben kunnen waarnemen. De bijdrage van ketenpartners aan vooral het begin van de keten (melders, MOT, BLOM, LOvJMOT, KFR, toezichthouders, departementen) zou juist op dit terrein veel
groter kunnen zijn dan nu het geval is. Om het effect van proactieve acties te
vergroten zou men zich kunnen concentreren op risicogebieden en risicodoelgroepen. Politieregio’s met dat soort risicogebieden en locaties en
doelgroepen in hun verzorgingsgebied komen dan in beeld.
5.3.2 Preventie
Als criminaliteit voorkomen kon worden, was er geen witwasprobleem.
Witwassen doet zich altijd voor in combinatie met een bepaald gronddelict.
Door die samenhang is het lastig om de preventieve aandacht voor witwassen op zichzelf te laten staan. Het klassieke voorbeeld van vermogenscriminaliteit waarbij iemand goederen steelt voor eigen gebruik, en dus geen
behoefte heeft aan witwassen, gaat nauwelijks meer op. Het ‘beveiligen’ van
al of niet financiële diensten of het creëren van randvoorwaarden om van die
diensten gebruik te maken, en het melden van dat gebruik, maken het witten
van geld, zonder dat het opvalt, moeilijker. De praktische bijdrage van transactie-informatie aan preventie wordt niet geregistreerd en is ook niet genormeerd, maar wel te beredeneren. De instroom van ongebruikelijke transacties en de daarop volgende verdachtbepaling kan door zijn omvang
mogelijk tot verschillende inzichten leiden:
– welke diensten met name interessant zijn voor witwassen (wisseltransacties en moneytransfers bijvoorbeeld);
– hoe de diensten daarvoor worden gebruikt;
– hoe de instellingen die de diensten aanbieden, om de tuin worden geleid;
– wie vooral van de diensten gebruikmaken;
– welke locaties vooral in trek zijn;
– welke tijdstippen;
– etc.
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Deze inzichten kunnen worden verdiept en verbreed dankzij de ervaring uit
het opsporings- en vervolgingsproces van witwassen. Deze inzichten (indien
teruggekoppeld) zouden kunnen leiden tot preventieadviezen in de richting
van verschillende ketenpartners. Voor de wetgever om de randvoorwaarden
voor witwasgevoelige diensten aan te passen. Voor de melders om de
diensten op zichzelf aan te passen. Voor de toezichthouders om de controles
van de meldingsplicht en de voorlichting naar de melders te voeden. Voor
de politie om bijvoorbeeld locaties in het toezicht op te nemen. Om hun
waarde te maximaliseren zou het om preventieadviezen kunnen gaan waarin de kennis van de diverse ketenpartners bijeen wordt gebracht. Niet op het
niveau van een BC-MOT, maar gericht rond de inhoudelijke witwaspraktijk.
OM, politie, BLOM, MOT en melders hebben ieder vanuit een eigen invalshoek zicht op die praktijk. Dat dit type publiek-private samenwerking juist
in de sfeer van preventie nuttig zou kunnen zijn, wordt wel breed onderschreven. De noodzaak ertoe is ook wel gebleken uit het geringe succes van
monodisciplinair opgezette expertisecentra binnen politie en Openbaar
Ministerie op het terrein van fraude.
Nederland kent overigens al meer dan tien jaar een Nationaal Platform
Criminaliteitsbestrijding. Als voortvloeisel uit het Nationale Veiligheidsprogramma zullen er ook regionale platforms komen en een landelijk
33
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) . Gevreesd moet
worden dat witwassen niet het eerste aandachtspunt van deze platforms en
centra zal zijn. Hoewel de verbinding met compliance en integriteit vanuit
het bedrijfsleven wel relevant zou kunnen zijn. Vooral ook nu de meldingsplicht zodanig is uitgebreid dat ook het gemiddelde bedrijf via accountants,
makelaars en handelaren in goederen van grote waarde (in)direct te maken
krijgt met de meldingsplicht. Ook daarvan mag een preventieve werking
worden verwacht, ook al is die niet te kwantificeren. Uitbreiding van de
meldingsplicht heeft op zijn minst een verstorend effect waardoor witwassers steeds iets anders moeten verzinnen, wat de mogelijkheid van detectie
vergroot. Tijdens de evaluatie van de Wet MOT in 1996 signaleerden de
banken dat door nieuwe witwaswetgeving (de verruiming van de helingbepalingen werd bedoeld) de placementfase in het witwasproces (de fase
waarin gelden worden gestort bij een financiële instelling) was bemoeilijkt.
De indruk bestond dat er sprake was van verplaatsingseffecten, zowel in
33

Naar een veiliger samenleving, Kamerstukken II, 2002-2003, 28 684, nr. 1, p. 42: ‘Om kennis en expertise te
bundelen, preventieve strategieën te ontwikkelen en brede toepassing van preventieve maatregelen te
bevorderen, zal een Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) worden opgericht. Daarbij
zal worden gestreefd naar een bundeling van steunpunten veiligheid en publiek-private samenwerkingsverbanden inzake veiligheid. Het CCV zal actief ondersteuning bieden aan gemeenten, bedrijfsleven en andere
instanties die met behulp van good-practices, nieuwe concepten (zoals de veiligheidseffectrapportage) of
deskundig advies, criminaliteit willen voorkomen. Het centrum moet in 2003 van start gaan door middel van
een groeimodel. Succesvolle maatregelen, bijvoorbeeld uit eerder genoemde urgentiegebieden, kunnen op
deze manier landelijk toepassing krijgen, zodat de burger en het bedrijfsleven in heel Nederland herkenbare
vormen van veiligheidsbevorderende maatregelen ervaren.’
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geografische zin als wat betreft tijdstippen en de gehanteerde witwasmethodiek. Finpol (voorloper van het BLOM) en de LOvJ kwamen destijds tot
hetzelfde oordeel. Naast het uitwijken van witwasactiviteiten naar het
buitenland, signaleerden zij een verplaatsing naar underground banking en
naar nieuwe witwastechnieken. Succesvolle preventie heeft kennelijk ook
een schaduwkant: witwassen gaat ondergronds, als gevolg waarvan detectie
veel moeilijker wordt. Criminelen van het kaliber dat stelselmatig grote
sommen wederrechtelijk verkregen geld moet wegsluizen, laten zich niet
weerhouden door preventie-inspanningen. Als preventie het zicht vermindert op witwasactiviteiten omdat deze criminelen ondergronds gaan, zitten
de misdaadbestrijders met een dilemma. Concreet speelt dat zich af rond de
moneytransfers: verbieden of juist niet.
Afgaande op de pogingen in het algemeen om preventieactiviteiten inhoud
te geven, lijkt preventie het stiefkindje van de handhaving (volgens menigeen behoort ze daar ook niet toe). Preventie in de keten ongebruikelijke
transacties is vooral een (niet gekwantificeerd) effect van tal van maatregelen. Op zichzelf is preventie niet georganiseerd en ook niet genormeerd.
In relatie tot de keten ongebruikelijke transacties is preventie als taak
(monodisciplinair) belegd bij het MOT. Althans wat betreft (art. 3d-f Wet
MOT):
– het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van
witwassen en heling van geld en naar de verbetering van de methoden
om witwassen en heling van geld te voorkomen en op te sporen;
– 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 witwassen en heling van geld;
– het geven van voorlichting omtrent de voorkoming en opsporing van
witwassen en heling van geld: aan de bedrijfstakken en beroepsgroepen;
aan het Openbaar Ministerie en de overige ambtenaren belast met de
opsporing van strafbare feiten en aan het publiek.
Er is maar beperkt aandacht uitgegaan naar deze activiteiten. Dat heeft
introductieprogramma’s opgeleverd voor nieuwe melders, videobanden die
een beeld geven van de keten, een cd-rom met casuïstiek, de website van
het MOT eveneens met casuïstiek, en vele lezingen van vooral het hoofd
MOT. Het zijn producten die passen in de taak onder het derde opsommingsteken. Buiten het MOT zijn voorbeelden in dezelfde sfeer: het
verschijnen van het handboek witwassen en de bijdragen aan cursussen
voor recherchemedewerkers. Dat behoudens incidentele op zichzelf staande
voorbeelden voor preventie maar beperkt aandacht is, heeft o.a. te maken
met het volgende:
– de melders verdienen aan de dienstverlening en gaan behoedzaam om
met het verhogen van drempels die tot een vermindering van het volume
aan diensten zouden kunnen leiden;
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– het MOT heeft de handen vol aan het administratief verwerken van transacties;
– de politie is al blij wanneer ze een zaak weet af te ronden, laat staan dat
ze ook nog aandacht zou hebben voor preventie;
– politie en BLOM zijn in de eerste plaats crimefighters, wat zich
manifesteert in de aanpak van concrete delicten waarin weinig aandacht
is voor nevendoelen.
Desondanks is het aan te bevelen de stelselmatige (multidisciplinaire) aandacht voor preventie in de keten ongebruikelijke transacties sterk te vergroten.
Temeer omdat tot nu toe alle kaarten zijn gezet op de bijdrage van transactieinformatie aan concrete strafzaken. Vergroting van de preventieaandacht kan
in organisatorische zin door de kennis van de verschillende organisaties die
zich bezighouden met witwassen of aanpalende beleidsterreinen te bundelen
(FEC, BOOM, KFR, BLOM, MOT) en om te zetten in concrete preventieproducten. Het kan ook praktisch door activiteiten als:
– thema-acties over hele linie van de keten (toezichthouder, melder, MOT,
BLOM, Belastingdienst etc.)
– publiciteit;
– onderzoeksprotocollering (in het kader van Abrio bijvoorbeeld);
– product-(p)reviews;
– etc.
Preventieve effecten zouden kunnen blijken uit indicatoren als:
– het aantal controles door toezichthouders in verhouding tot de kwaliteit
van meldingen uit bepaalde sectoren;
– afname van het aantal ongebruikelijke transacties betreffende een type
dienst;
– afname van het aantal ongebruikelijke transacties in een sector;
– toename van meldingen van handelaren in goederen van grote waarde
(als graadmeter voor het stappen in materiële transacties);
– toename van het aantal contantgeldtransporten (als graadmeter voor de
mate waarin criminelen stappen uit de reguliere diensten).
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). In de evaluatie van de Wet MOT werd ten
aanzien van de preventieve effecten als conclusie getrokken dat deze moeilijk
waren vast te stellen. Onbekend was in welke mate en in welke vormen
witwassen plaatsvond voordat de Wet MOT van kracht werd. De evaluatie van
de wet heeft zich wat betreft de preventieve effecten daarom beperkt tot het
34
inzichtelijk maken van de percepties van de direct betrokkenen. Het is niet

34

Evaluatie wet MOT, 1996, p. 77.
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eenvoudig om de preventieve effecten van de Wet MOT te bepalen, omdat er
geen norm is waartegen de waargenomen effecten kunnen worden afgezet.
En dan nog is de vraag waaraan eventuele effecten zouden mogen worden
toegeschreven. In dit onderzoek zijn de melders en toezichthouders buiten
beschouwing gebleven. Het is dan ook nog lastiger dan in 1996 om percepties weer te geven van juist deze sectoren. Feit is dat de conclusie uit de
evaluatie van de Wet MOT weinig reactie teweeg heeft gebracht. Er is niet
ineens veel aandacht gegeven aan preventie en indicatoren, waaruit de
doeltreffendheid daarvan zou kunnen worden afgeleid. De keten lijkt vooral
aandacht te hebben voor de repressieve kant, waarbij moet worden aangetekend dat wij ons daarbij voor de melders en toezichthouders niet op
eigen waarneming kunnen baseren. Wat wel vaststaat, is dat de preventieve
waarde van de keten nauwelijks onderwerp van gesprek is binnen een
BC-MOT, die toch algemeen wordt gezien als een beleidsorgaan betreffende
de keten. Dankzij gedigitaliseerde verslagen van de BC-MOT, de werkgroep
Indicatoren en het ketenoverleg, kon op eenvoudige wijze worden nagegaan
in hoeverre sinds 1996 daarin het woord ‘preventie’ of afgeleide woorden
voorkwamen. We kwamen voor de BC-MOT (14 verslagen) tot zeven keer,
waarvan één keer in de naam van een automatiseringssysteem dat gebruikt
wordt door de banken (EVA), twee keer een algemene aanduiding als
gebruik van het woord misdaadpreventie in een eveneens algemeen
verband. De overige opmerkingen bestonden uit vragen en opmerkingen
waarvan nadere verdieping uitbleef. In het kader van de beeldvorming
geven wij de opmerkingen (geanonimiseerd) weer:
– Het MOT heeft een preventieve en repressieve functie. In het rapport
komt alleen de repressieve functie aan de orde. In hoeverre wordt de
35
andere doelstelling gerealiseerd?
– …sluit zich aan bij de opmerking dat wat het toezicht betreft, het accent
te zeer wordt gelegd op handhaving. Er zou meer aandacht voor de
36
preventie moeten zijn;
– …benadrukt de generale preventie, die in zijn ogen hoog is. De bekend37
heid met objectieve indicatoren is bijvoorbeeld zeer groot.
– …kan op grond van eigen ervaring zeggen dat verdachte transacties in de
opsporing een veel grotere rol spelen dan wordt gesuggereerd door de
tabel. Gebruik van de transactie als bewijs is namelijk maar één van de
mogelijkheden. Ook dient de preventieve werking van het anti-witwas38
systeem in een beoordeling meegenomen te worden.
Eenzelfde exercitie uitgevoerd op de verslagen van het Ketenoverleg
(8 verslagen) en de werkgroep Indicatoren (11 verslagen) leverde geen

35
36
37
38

Begeleidingscommissie MOT (BC-MOT), 9 juni 1998.
BC-MOT, 27 november 2002.
BC-MOT, 10 oktober 2001.
BC-MOT, 10 oktober 2001.
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enkele treffer op. Als indicator voor de aandacht voor preventie is ze wellicht
wat eenvoudig (er kan immers van alles schorten aan de verslaglegging)
maar ons is ook niet gebleken dat buiten de overlegsituaties om veel aandacht is besteed aan de bijdrage van de keteninspanningen aan preventie.
5.3.3 Preparatie
Ook de derde fase die wij onderscheiden in het veiligheidsproces is generiek
van aard. Ze bestaat uit de voorbereiding op de situaties waarin ondanks
proactieve en preventieve activiteiten, toch strafbare feiten worden gepleegd.
Het feit dat er opsporingsinstanties zijn, is al een vorm van preparatie. Het
totaal aan voorbereidende maatregelen laat zich onderbrengen in een aantal
categorieën:
– infrastructuur;
– regelgeving;
– beleid en strategie;
– samenwerkingsafspraken;
– procedures en protocollering;
– informatieverzameling.
In andere hoofdstukken van dit rapport worden de organisaties, overlegvormen en inrichting van de informatievoorzienig uitgebreid beschreven. Als
onderdeel van het handhavingsproces kan transactie-informatie indicaties
geven in welke gebieden in Nederland witwasbestrijding vooral zou moeten
worden opgezet. Met name wanneer verdachte transacties naar geografische locaties (woonadres subject en locatie wisselkantoor) worden geaggregeerd. Op basis van de grote meldingenstroom zou dat kunnen leiden tot
profielen (met kenmerken van de dader) en typologieën (met kenmerken
van de delictsoort) met behulp waarvan de ongebruikelijke transacties
kunnen worden gefilterd.
Een bijzondere vorm van preparatie is het eerder al genoemde uitzetten van
subjecten bij de melders met het verzoek om te melden zodra er een transactie door of naar het subject plaatsvindt. Volgens de huidige richtlijnen is
dat niet toegestaan maar wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering op
basis waarvan dat mogelijk lijkt, zijn in voorbereiding.

5.4 Specifieke beleidsthema’s
5.4.1 De euroconversie
De invoering van de euro betekende dat contante guldens en andere valuta
die naar de euro werden geconverteerd, moesten worden omgewisseld.
Hiervoor had men grofweg drie mogelijkheden:
– het geld bij de bank op een rekening storten;
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– het geld contant omwisselen;
– het geld uitgeven aan goederen.
Voor het kunnen signaleren van aankopen van goederen met verdacht geld
was aanpassing van de wet noodzakelijk. De meldingsplicht voor handelaren in zaken van grote waarde is daarom versneld van kracht geworden
(per 28 december 2001) zodat het Meldpunt tijdens de euroconversie ook
ongebruikelijke contante transacties uit deze sector kon ontvangen. De
Nederlandsche Bank speelt een rol bij de inname van niet-wettige betaalmiddelen. Men kan hier na 31 december 2002 nog guldens omwisselen in
euro’s. Daarvoor is met ingang van 28 januari 2002 een nieuwe indicator
(wisselindicator voor guldens naar euro’s) in de indicatorenlijst opgenomen.
In 1999 bestond bij het BLOM, de FIOD en de ECD (toen nog afzonderlijke
organisaties) de gedachte dat de effectiviteit van de Wet MOT kon worden
verbeterd door zogenaamde ‘Hit & run-onderzoeken’. Kenmerk van dit type
onderzoek is dat niet het gronddelict wordt aangepakt maar de wijze
waarop men zich aan fiscaal-economische richtlijnen heeft onttrokken. Met
de nadien onder de aanduiding HARM (Hit and Run Money Laundering)
bekend geworden aanpak worden tastbare resultaten van de witwasbestrijding beoogd, door het uitdelen van ‘korte klappen’. Deze tactiek beoogt het
ontmoedigen/ontraden van het witwassen van geld door een verhoogde
pakkans. De HARM-methodiek gaat uit van actuele transactie-informatie en
snelle opvolging. Met een grote kans op inbeslagname van het geld en
aanhouding van de verdachten. Daarbij worden vooral de koeriers aangepakt. De politie grijpt daarbij in onmiddellijk na de omzetting van de valuta,
buiten het wisselkantoor. Het principe van deze acties is dat ze niet veel tijd
in beslag nemen voor de opsporingsinstantie in wiens verzorgingsgebied de
wisseltransactie plaatsvindt.
Ter uitvoering en ondersteuning van de HARM-aanpak werd bij het BLOM
een speciale actieruimte ingericht (de HARM-kamer). Daarnaast is er een
landelijke infrastructuur gecreëerd van 22 extra rechercheurs ter ondersteuning van HARM-acties. Binnen het korps landelijke politiediensten werden
een HARM-recherche-eenheid en een HARM-observatie-eenheid opgericht.
Deze zogenaamde HARM-voorziening assisteerde politiekorpsen bij HARMacties en kon zonodig ook zelfstandig onderzoek verrichten. Enkele politiekorpsen hebben in 2001 ook fulltime HARM-teams ingericht. Andere
korpsen hielden HARM-rechercheurs achter de hand om ingezet te worden
als zich een zaak aandiende.
De aanloop naar de euro heeft gezorgd voor een nauwe samenwerking
tussen het Meldpunt en BLOM. Medio 2001 zijn het Meldpunt en BLOM
begonnen om doelgerichter HARM-zaken te selecteren. Een belangrijke
vervolgstap was de (in eerste instantie informele) oprichting van de
gezamenlijke MOT-BLOM Analyse-unit. die dagelijks de nieuwe meldingen
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van ongebruikelijke transacties scant op HARM- en andere aanpakwaardige
39
zaken. Naast de eigen voorbereiding op de euroconversie heeft het BLOM
ook een bijdrage geleverd aan de nationale informatiedesk voor de euroconversie (NIDEC). Deze desk verzorgde vanaf september 2001 nationale situatierapportages over de verwachte criminaliteit of openbare-ordeproblemen
in relatie tot de euroconversie. Vanwege het succes is de HARM-methodiek
overgenomen door België.
De HARM-aanpak heeft een belangrijke psychologische werking gehad. Voor
de politie leidde een relatief geringe inspanning tot een snel en tastbaar
resultaat. Dat bestond enerzijds uit concrete aanhoudingen en inbeslagnames (zie hoofdstuk 13). Anderzijds had HARM ook een verstorend effect,
waardoor de criminelen achter de koeriers in beweging kwamen, wat
vervolgens weer werd geregistreerd in onderzoeken via bijvoorbeeld een
telefoontap. Voor de melders werd dankzij HARM zichtbaar dat hun meldingen van ongebruikelijke transacties ook daadwerkelijk in de opsporing
werden gebruikt met aansprekende resultaten als gevolg. In de nota
Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding werd aangekondigd
dat de HARM-voorziening na het aflopen van de financiering per 1 april
2003 structureel zou worden gemaakt. Daarvan is nog geen sprake, mede als
gevolg van het sterk teruglopen van het aantal HARM-meldingen. In de
politieregio’s zijn de HARM-teams weer afgebouwd.
Het effect van HARM werd binnen de politieregio’s enigszins tenietgedaan
door een uitspraak van het Gerechtshof te Den Bosch waarin een beroep op
artikel 420bis Sr niet werd gehonoreerd.
Naast de opsporingsresultaten ligt de HARM-aanpak aan de basis van een
doorbraak in de reeds in 1999 aanbevolen vergaande samenwerking tussen
40
het MOT en het BLOM. In de gezamenlijke MOT-BLOM-analyse-unit heeft
deze samenwerking een permanente vorm gekregen (zie hoofdstuk 9).
5.4.2 Terrorismebestrijding
Volgens de nota Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding
(Integriteitsnota 2001), is Nederland vanwege zijn ligging, de open structuur van zijn samenleving en zijn hoogwaardige financiële sector mogelijk
een aantrekkelijk land voor personen en organisaties die betrokken zijn bij
(financiering van) terroristische acties. De essentie van de Integriteitsnota
2001 is om door aanpak van financiering en financiële kanalen het voor

39
40

Jaarlijks Verslag MOT 2002, p. 36.
Startconfiguratie van het BLOM, p. 48, aanbeveling 3.6: ‘Heroverweeg in het kader van de uitkomsten van
aanbeveling 3.5, de doelmatigheid en doeltreffendheid van de scheiding tussen het MOT en het BLOM, met
gebruikmaking van de oorspronkelijke opzet. Kies voor vervlechting van MO en BLOM waar dat mogelijk is.

95

WODC_Onverdachte_versie10

96

25-02-2004

14:34

Pagina 96

Uit onverdachte bron

terroristische organisaties moeilijker te maken om operaties of cellen op te
zetten en aanslagen voor te bereiden en uit te voeren. Uit de eerste
ervaringen die waren opgedaan in de Taskforce USA (TAUSA) was kort na
de aanslagen van 11 september al gebleken dat het nationaal en internationaal erg moeilijk bleek om zicht te krijgen op de financiering van de
41
aanslagen, zelfs nadat de daders al bekend waren. Met als extra moeilijkheid dat terroristische cellen gedurende hun inactieve periode geen financiering ontvangen. Organisaties die in de aanpak van de terrorismefinanciering een rol kunnen spelen hebben, op basis van de Integriteitsnota,
extra middelen toegewezen gekregen. Respondenten signaleren dat
aanvankelijk het BLOM er bekaaid af kwam. Op basis van het Actieplan
42
MOT/BLOM werden alsnog aanvullende middelen ter beschikking
gesteld (zie hoofdstuk 9).
De nota Integriteit bevatte in relatie tot de keten ongebruikelijke transacties
43
als belangrijke aandachtspunten:
– de uitbreiding van het meldpunt ongebruikelijke transacties (p. 26-29);
– het bevorderen van een dekkend systeem van FIU’s (p. 54-55);
– de vergroting van de effectiviteit van de meldketen inzake de bestrijding
van witwassen en de financiering van terrorisme (p. 49-54).
Door de BC-MOT werden de actiepunten van de nota onderverdeeld in drie
44
categorieën:
– actiepunten ter verhoging van de effectiviteit van MOT/BLOM (uitgewerkt in het Actieplan MOT/BLOM).
– actiepunten gericht op wetgeving (o.a. vereenvoudiging van het indicatorenstelsel).
– opdrachten aan de BC-MOT als zodanig (een verkenning van de
meldingsplicht voor levensverzekeringen en eventuele invoering van een
meldingsplicht voor schadeverzekeringen).
Met betrekking tot de eerste twee categorieën zag de BC-MOT ondanks haar
functie ter begeleiding van het Meldpunt, voor zichzelf geen actieve taak.
Het streven naar vergroting van de effectiviteit van de keten is in de
Integriteitsnota 2001 onderverdeeld in 11 actiepunten:
1 Versterking van de te bereiken opsporingsresultaten;
2 Terugkoppeling aan de meldende instellingen;
3 Intensivering van de samenwerking tussen MOT en BLOM;
4 Meer aandacht voor de kwaliteit van de meldingen door de meldende
instellingen;
41
42
43
44

Werkplan Terreurbestrijding Unit Financiële Criminaliteit, versie 0.1, 31 januari 2003, p. 3.
Voluit ‘Plan van aanpak MOT/BLOM ter uitvoering van de Nota Integriteit Financiële Sector en
Terrorismebestrijding november 2001 door MOT en BLOM’.
Actieplan MOT/BLOM 2002, p. 5-6.
BC-MOT, 13 februari 2002.
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5
6
7
8
9
10
11

Vereenvoudiging van de indicatoren;
Bestrijding van financiering van terrorisme;
Meer aandacht voor indicatoren bij de fase van layering en integration;
Verbetering VROS-match;
Verbetering procedure LOvJ-verzoeken;
Inrichting van een intelligence-unit bij het MOT;
Bevordering van de gegevensuitwisseling.

Het Actieplan MOT/BLOM bevat een uitwerking van de actiepunten.
Evenals de Integriteitsnota 2001 zelf, betreft het zaken die al langer aan de
orde waren en vervolgens naar terreurbestrijding zijn toegeschreven.
Verspreid over dit rapport wordt op de actiepunten ingegaan.
De gebeurtenissen van 11 september 2001 hebben er in ieder geval voor
gezorgd dat de samenwerking tussen MOT en BLOM in de MBA-unit, sneller
dan voorzien, per 1 januari 2003 een officiële status heeft gekregen. Volgens
het actieplan zou o.a. door het indikken van de meldketen mogen worden
verwacht dat de weerbaarheid tegen terreur wordt verhoogd. Grote woorden
die vooral bestonden uit een gelegenheidsargument en verder nauwelijks
waren onderbouwd. Maar het gewenste effect werd wel bereikt: een gedeeltelijke materiële integratie van MOT en BLOM.
Ruim twee jaar na de terreuraanslagen van 11 september 2001 zijn nagenoeg alle respondenten over de uiteindelijke effecten van de actiepunten
voor de terrorismebestrijding negatief. Hun opmerkingen wijzen op een
belangrijke symboolwaarde die transactie-informatie heeft voor de terrorismebestrijding. Dat is een aandachtsgebied waarover weinig concrete informatie voorhanden is. Transactie-informatie was dan ook meer dan welkom
om mee aan de slag te gaan bijvoorbeeld in relatie tot de zogenaamde
zwarte lijsten met de namen van mogelijke terroristen en de hen steunende
organisaties.
Volgens respondenten worden ten onrechte hoge verwachtingen op transactie-informatie geprojecteerd als middel voor terreurbestrijding. Met als
gevolg dat degene die ze wekt nadien in problemen wordt gebracht als het
gaat om aantoonbare successen.

5.5 Recente beleidsontwikkelingen
5.5.1 Uitbreiding van de meldingsplicht
Per 1 juni 2003 is de meldingsplicht uitgebreid met de vrije beroepsbeoefenaars. Verdere uitbreidingen zijn mogelijk te verwachten als gevolg van
opmerkingen die door de FATF in de tweede mutual evaluation over
Nederland zijn gemaakt over de beperkte gerichtheid van de bestrijding op
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de tweede en derde fase van het witwassen. Daarom zijn er ook stemmen
opgegaan om een meldingsplicht in te voeren voor de Belastingdienst die dan
vooral betrekking zou moeten hebben op constateringen van zwart geld.
Verder heeft de FATF gewezen op het ontbreken van een meldingsplicht voor
schadeverzekeraars. Volgens een notitie van het secretariaat van de BC-MOT
45
d.d. 2 april 2002 zou invoering daarvan in Nederland wenselijk zijn. In
dezelfde maand werd een werkgroep ingesteld om de wenselijkheid van een
meldingsplicht voor aanbieders van schadeverzekeringen en pensioenen te
46
onderzoeken. In februari 2003 was daarover nog steeds een nota in voorbereiding bij het Verbond van Verzekeraars en de NVB, namens de werkgroep
47
Indicatoren. Door het onderzoeksveld wordt het wenselijk geacht om ook
leasemaatschappijen onder de meldingsplicht te brengen als handelaren in
goederen van grote waarde, omdat criminelen al lang door zouden hebben dat
het niet handig is om een Ferrari contant af te rekenen. Een tweede wenselijke
uitbreiding van de meldingsplicht betreft opvallende geldleningen met een
offshore karakter. Veel BV’s blijken leningen te hebben lopen in het buitenland.
Voor een belangrijk deel schijnt dat offshore-company’s te betreffen in landen
met een fiscaal vriendelijk klimaat. De vraag is wel hoeveel meldingen men
nog wil oogsten in relatie tot de beschikbare capaciteit voor de opvolging, op
het moment dat ze worden doorgemeld. Mede door de grote toestroom van
meldingen tekent zich een noodzaak af om er op een andere manier naar te
kijken dan alleen vanuit het aantal witwasonderzoeken die het oplevert.
Het veranderen van de meldingsplicht heeft ook een heel andere functie:
verstoren van de geïnstitutionaliseerde manieren die criminelen gebruiken
om hun geld wit te wassen, te laten stromen. Door het Europese verband kun
je het op die manier niet zo uitvoeren, maar je kunt wel van het principe
gebruikmaken. Door bijvoorbeeld binnen de overkoepelende afspraken over
de meldingsplicht steeds een andere werkwijze te kiezen. De ene keer de
notarissen vanuit het perspectief van onroerend goed, de andere keer de
autohandelaren vanuit het lease-autoperspectief, weer een andere keer de
advocaten vanuit de derdegeldenrekeningen. Een andere vorm is territoriaal:
de notarissen in een bepaald gebied van Nederland. Gezamenlijke acties
waarin de toezichthouder de meldingsplicht controleert, de politie voorlichting geeft (PR bedrijft). De essentie is om activiteiten die op zichzelf niet zo
sterk zijn te combineren, zodat een grotere impact ontstaat.
5.5.2 Van rule-based naar risk-based
De nota Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding maakt gewag
van een gewenste ontwikkeling naar vereenvoudiging van het indicatoren-

45
46
47

Notitie secretariaat BC-MOT, 2 april 2002.
BC-MOT, 10 april 2002.
Werkgroep Indicatoren, 21 februari 2003.

WODC_Onverdachte_versie10

25-02-2004

14:34

Pagina 99

Beleid in de keten

stelsel. Volgens de nota zou bezien dienen te worden hoe meer transacties
als verdacht kunnen worden doorgemeld of onnodige ongebruikelijke
meldingen achterwege kunnen blijven door vereenvoudiging van de indicatoren. Deze vereenvoudiging moet ervoor zorgen dat er minder, maar kwalitatief beter, wordt gemeld. Terecht typeert het Jaarlijks Verslag 2002 dit als
een trendbreuk. Het wordt niet hardop gezegd, maar in feite is de keuze
voor een risk-based systeem een keuze voor een subjectief systeem. Terwijl
volgens hetzelfde verslag sinds 1999 juist een ontwikkeling gaande is naar
48
een meer objectief systeem, zowel wat betreft de ongebruikelijke als de
49
verdachte transacties.
Omdat na de overgang nog beperkt objectieve indicatoren resteren en ze
alleen gelden voor de melders van het eerste uur die reeds jaren ervaring
hebben met het melden van ongebruikelijke transacties, wordt het objectieve
systeem niet geheel verlaten. Van deze ‘traditionele melders’ wordt verwacht
dat zij zelf een beoordeling gaan maken van de risico’s die transacties met zich
meebrengen en daarom al dan niet gemeld dienen te worden. Aan de
voorwaarden om tot een meer risk-based systeem over te gaan, wordt volgens
de nota voldaan met het invoeren van integriteitstoezicht op de meldingsplicht. Ook kondigde de nota aan dat dit toezicht ruimte biedt om ‘guidelines’
(zie eerdere toelichting) te geven voor het melden en om eisen te stellen aan
opleiding en training. Juist in een risk-based systeem zou dat van belang zijn
omdat niet meer op de automatische piloot wordt gewerkt zoals bij een rule50
based systeem. De melders zullen zich volgens het Jaarlijks Verslag 2002 van
51
het MOT terdege moeten voorbereiden op het risk-based systeem, met name
op het gebied van opleidingen, detectie en meldprocedures. Ook het Meldpunt zal zich aanpassen aldus het verslag. Aan de ene kant gaat het de relatie
met de melder aanhalen via een nieuw op te richten intelligence-unit en aan
de andere kant gaat het dichter op het BLOM zitten om de kwalitatief betere
doormeldingen snel te kunnen wegzetten bij opsporingsinstanties. Verwacht
wordt dat het gebruik van verdachte transacties door BLOM en de politie een
extra impuls zal krijgen wanneer meer transacties op subjectieve gronden, en
dus kwalitatief beter van aard, sneller via het Meldpunt bij de politie komen.
Op basis van het Actieplan MOT/BLOM zijn de voorlopige wijzigingen als
gevolg van de overgang naar een risk-based systeem samengevat:

48

49

50
51

Jaarlijks Verslag MOT, 2002, p. 23: ‘Tabel XIII maakt zonder meer duidelijk dat er sinds 1999 juist een
ontwikkeling gaande is naar een objectief systeem, zowel wat betreft de ongebruikelijke als de verdachte
transacties.’
BC-MOT, 10 oktober 2001: ‘60 procent van de verdachte transacties die worden doorgemeld, blijken te zijn
gedaan op grond van objectieve indicatoren. Teruggrijpend op de eerdere opmerking van …, betekent dat
de objectieve indicatoren nog steeds effectief zijn.’
Kamerstukken II, 2001-2002, 28 106, nr. 2, p. 46.
Jaarlijks Verslag MOT, 2002, p. 24.
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– De lijst van indicatoren voor de banken wordt tot vier teruggebracht:
twee objectieve en twee subjectieve.
– De subjectieve indicator 211 ‘Transacties waarbij de instelling van
mening is dat er aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband
kunnen houden met witwassen’ wordt voorzien van de toevoeging ‘of
financiering van criminele activiteiten’.
– Aanscherpen vrijwaring banken.
– Terugkoppeling aan de melder wordt wettelijk verankerd.
– Het begrip ‘onverwijld melden’ wordt in de Wet MOT gedefinieerd.
– De wettelijke bevoegdheid van het MOT om naast artikel 10 Wet MOT
(vragen om aanvullende informatie van de melder over een gemelde
transactie) ook informatie bij melders neer te leggen met als doel transacties te krijgen.
De taak van de toezichthouders wordt in de risk-based situatie lastiger.
Controle op objectieve normen is transparanter en eenvoudiger dan
achteraf te beoordelen of er op subjectieve gronden gemeld had moeten
worden. De melders vrezen dat er vervolgens objectieve criteria door de
toezichthouders worden bedacht over het meldgedrag. Hun zorg is dat de
toezichthouder een soort tweede meldpunt zal worden. Waar het ‘rulebased’ systeem voor het melden zelf wordt verlaten, zien zij zich een nieuw
‘rule-based’ systeem ontwikkelen bij de toezichthouder. Een aantal respondenten verwacht dat de melders met hangende pootjes terug zullen komen
op de wijziging omdat men zelf moet gaan beoordelen wat er gemeld gaat
worden, wat lastiger is dan het gebruikmaken van objectieve criteria.
De kracht van de argumentatie om over te gaan tot een risk-based systeem
is in woord en geschrift zo groot en bevat zoveel argumenten dat men zich
afvraagt waarom Nederland ooit voor een afwijkend systeem heeft gekozen.
Feitelijk maskeert ze een onderliggende twijfel. Destijds heeft Nederland
bewust gekozen voor een afwijkend meldsysteem en dat wordt op zijn minst
voor een deel overboord gezet. En dat hoofdzakelijk om tot een reductie van
het aantal meldingen te komen. Terwijl over de waarde van het objectief
melden nog geen uitspraak kan worden gedaan, omdat onvoldoende
gebruik is gemaakt van het feit dat er objectief gemeld is. In die zin is het
ook raar dat datamining en vissen in de buffer niet mag. Dat zou juist een
verworvenheid moeten zijn van een objectief meldsysteem. Als men desondanks wil vasthouden aan een risk-based stelsel dan zou wellicht kunnen
worden begonnen met een experiment. Door van rule-based naar riskbased te gaan en door verdere integratie van MOT-BLOM gaat Nederland in
materiële zin gestaag richting een politieel meldpunt. Het zou interessant
zijn om te kijken wat het succespercentage is van de andere meldpunten die
veel minder input hebben.
Het objectieve meldsysteem waar Nederland voor gekozen heeft, is niet af.
(Daarom is het ook niet verstandig om er nu vanaf te stappen). Niet af in die
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zin dat de waarde van een objectief systeem juist bestaat uit het grote aantal
transacties. Als men die vervolgens individueel te lijf wil gaan (wat nog
teveel het uitgangspunt is) dan raakt men verstrikt. Maar ze worden te
weinig statistisch en strategisch benaderd. Vanuit die perspectieven is men
niet geïnteresseerd in individuele transacties maar in patronen. Het is ook
niet af, omdat bij een objectief systeem dat veel meldingen genereert,
hypothesen horen die vervolgens kunnen worden getoetst aan de hand van
de vele meldingen. Dankzij die vele meldingen ook nog eens met een hoge
betrouwbaarheid. Dat type kennis is veel waard. Door een keuze voor een
objectief systeem alleen te maken vanuit capaciteitsoverwegingen gaat men
voorbij aan deze mogelijke opbrengst. De afgelopen jaren is niet op deze
basis naar de buffer gekeken. Daarvoor zijn verschillende oorzaken: de grote
toevloed van de meldingen, waardoor alle zeilen moesten worden bijgezet
om ze administratief te kunnen verwerken, maar ook een gebrek aan
deskundigheid.
De idee over risk-based melden is, dat subjectieve meldingen zouden leiden
tot een substantiële toename van onderzoeken door de politie. Gezien de
onderzoeksbevindingen betwijfelen wij de juistheid van de aanname. Er
spelen meer en belangrijkere factoren een rol dan deze. Bovendien mag
worden verwacht dat in de huidige stroom meldingen zich ook de subjectieve bevinden. Dat met een risk-based systeem er meer subjectieve meldingen zouden komen, betekent dat melders tot nu toe de meldingsplicht
niet juist hebben uitgevoerd. Samenvattend: de keuze voor het risk-based
systeem komt te vroeg en is gebaseerd op het verkeerde motief.
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6 Ketenpartners in het
politiek-bestuurlijke domein
Het onderzoek is onder andere vertrokken uit de volgende hoofdvragen:
‘Hoe luiden de doelstellingen van de ketenorganisaties, wat zijn hun taken
en werkwijzen?’ en ‘Hebben de ketenorganisaties als geheel een uitvoerbare
taak, gezien de beschikbare capaciteit en expertise?’. Het antwoord op beide
vragen staat centraal in het zesde tot en met negende hoofdstuk waarin als
elementen van de keten respectievelijk organisaties (of onderdelen van
organisaties) en overlegvormen worden beschreven. De beschrijving omvat
ook organisaties die nog niet of minder bij de verwerking en het gebruik van
transactie-informatie zijn betrokken maar mogelijk wel een bijdrage aan de
keten zouden kunnen leveren. In dit hoofdstuk over het politiek-bestuurlijke
domein komen de actoren aan de orde met verantwoordelijkheid voor
politieke keuzes die van invloed zijn op de inrichting en werking van de
keten ongebruikelijke transacties. De verschillende betrokken departementale organisaties worden gezien als onderdeel van die politieke verantwoordelijkheid.

6.1 Het ministerie van Justitie
De aanpak van witwassen kent een te onderscheiden, maar sterk samenhangende (en soms zelfs verweven) verdeling in verantwoordelijkheden tussen
het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën. Die verdeling
loopt parallel aan het onderscheid in opsporing (ministerie van Justitie) en
toezicht/inspectie (ministerie van Financiën). Het ministerie van Justitie is
beheersmatig verantwoordelijk voor het MOT. Deze verantwoordelijkheid lag
oorspronkelijk bij het directoraat-generaal Wetgeving, rechtshandhaving en
rechtspleging. Vanaf 1998 is dit opgesplitst in twee directoraten-generaal: het
directoraat-generaal Rechtshandhaving en het directoraat-generaal
Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand.
Het directoraat-generaal Rechtshandhaving
Onder het directoraat-generaal Rechtshandhaving vallen twee directies
(peildatum mei 2003): de directie Opsporingsbeleid en de directie
Handhaving.
De directie Opsporingsbeleid heeft tot taak vorm en inhoud te geven aan het
justitiële opsporingsbeleid. De aandacht gaat met name uit naar nieuwe
verschijningsvormen van criminaliteit en de sturing, de kwaliteit, de organisatie en normering van de opsporing. Ook verricht de directie een aantal
uitvoerende en coördinerende taken ter uitvoering van beleid, waaronder
het vervullen van de functie van meldpunt voor ongebruikelijke transacties.
Onder de directie Opsporingsbeleid vallen drie clusters:
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1 verschijningsvormen van criminaliteit,
2 justitiële politietaken,
3 financieel-economische criminaliteit en computercriminaliteit.
Naast de clusters kent de directie twee uitvoerende eenheden: het Centraal
Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) en het MOT.
Van de drie is het cluster financieel-economische criminaliteit en computercriminaliteit het meest betrokken bij de keten ongebruikelijke transacties.
Het heeft als taak de beleidsadvisering over het door de minister van Justitie
te voeren opsporingsbeleid op het terrein van verschijningsvormen van
52
financieel-economische criminaliteit en computercriminaliteit. Het vervult
een met het ministerie van Financiën gedeelde functie van secretariaat van
de begeleidingscommissie MOT. Van de portefeuille van dit cluster maken
ook deel uit de voorbereiding en medeopstelling van de kabinetsnotities
betreffende de bestrijding van financieel-economische criminaliteit en de
voortgangsrapportages terzake. Het hoofd van het cluster neemt de functie
van voorzitter van het ketenoverleg waar, zolang de directeur de leiding van
de bestrijding van de bolletjesslikkers als hoofdaandachtspunt heeft. Feitelijk
heeft de afdeling één senior beleidsmedewerker die voor een beperkt deel
van zijn tijd beschikbaar is voor het uitvoeren van beleidsadviestaken betreffende de keten.
De taakomschrijving en de relatie van het cluster naar de keten geven aan dat
de aandacht rond ongebruikelijke transacties sterk wordt geassocieerd met de
bestrijding van financieel-economische criminaliteit, in casu witwassen.
De directie Handhaving heeft vooral als taak het justitieel vervolgingsbeleid
te ontwikkelen en vast te stellen met inachtneming van de verantwoordelijkheden van het Openbaar Ministerie. Het resultaat daarvan is landelijk
handhavingsbeleid dat in belangrijke mate rekening houdt met de politieke
agenda van de minister. Afstemming van dat beleid met andere departementen en internationaal is een taakaspect van de directie. Daarvoor kent de
directie vier clusters:
– strafrechtelijk beleid,
– ordeningswetgeving,
– handhaven op niveau en
– het Expertisecentrum Rechtshandhaving.
Binnen het directoraat-generaal Rechtshandhaving is ook het Bureau operationele zaken actief. Dit bureau fungeert als aanspreekpunt voor politie,
Openbaar Ministerie en andere opsporingsinstanties, waar het gaat om de
uitvoering van een aantal gevoelige taken die de minister van Justitie meer in
het bijzonder aangaan.
52

Staatsalmanak 2003, p. N7.
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Het directoraat-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand
Het directoraat-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand is
belast met de strafrechtelijke rechtshandhaving en de totstandkoming van
de wetgeving in het algemeen. Het kent twee directies: Wetgeving en
Strategie Rechts-pleging (DSR). De laatste richt zich op de ontwikkeling en
het functioneren van het stelsel van rechtspraak; de eerste op o.a. de kwaliteitsborging en ontwikkeling van wetgeving. Volgens de Commissie Kalsbeek
is het doel van het directoraat-generaal Wetgeving om te dienen als helder
aanspreekpunt voor een betere aansluiting met het Parket-Generaal van het
53
Openbaar Ministerie. In relatie tot de keten ongebruikelijke transacties is
het directoraat-generaal betrokken bij de anti-witwaswetgeving.
De samenhang in verantwoordelijkheden van het ministerie van Justitie en
het ministerie van Financiën komt sterk tot uiting in de Wet MOT:
– de personele bevoegdheden ten aanzien van het hoofd (aanstelling,
schorsing en ontslag) van het Meldpunt worden door het ministerie van
Justitie aangewend in overeenstemming met het ministerie van
Financiën (artikel 6);
– het Jaarlijks Verslag van de werkzaamheden en voornemens van het MOT
wordt uitgebracht aan het ministerie van Justitie en gelijktijdig ter kennis
gebracht van het ministerie van Financiën (artikel 3 onder h);
– het budget en de sterkte van het Meldpunt worden door het ministerie
van Justitie bepaald maar wel in overeenstemming met het ministerie van
Financiën (artikel 7);
– de vaststelling van de indicatoren aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke
transactie, vindt plaats door het ministerie van Justitie en het ministerie
van Financiën gezamenlijk (artikel 8 lid 1).
De verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie strekt zich betreffende de keten ongebruikelijke transacties uit vanaf de meldingsplicht
(regeling meldingsplicht, sanctionering niet nakomen meldingsplicht) tot en
met het algemene vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie en de
daaraan ten grondslag liggende wetgeving. Het ministerie van Justitie is met
het ministerie van Financiën de auteur van de nota Integriteit Financiële
Sector en Terrorismebestrijding.

6.2 Het ministerie van Financiën
Van het ministerie van Financiën is de directie Financiële Markten, afdeling
Integriteit het meest betrokken bij de keten ongebruikelijke transacties.
53

Kamerstukken II, 1998-1999, 26 269, nrs. 4-5; Opsporing in uitvoering, Rapport van de Tijdelijke commissie
evaluatie opsporingsmethoden, juni 1999, p. 185.
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Deze afdeling en directie vallen onder het directoraat-generaal Generale
Thesaurie. Andere afdelingen die vallen onder dezelfde directie zijn:
Algemeen Beleid, Financiële Stabiliteit, Effectenverkeer, Marktgedrag en
Centraal kasbeleid.
De directie Financiële Markten
De directie Financiële Markten ontwikkelt beleid en zorgt voor wetgeving
voor het goed functioneren van de financiële sector. Het gaat om branches
die letterlijk staan of vallen met het vertrouwen dat in ze wordt gesteld: het
effectenwezen, de banken en het verzekeringswezen. De directie zorgt voor
de structuur van het toezicht op de financiële sector. De nadruk ligt niet
alleen op de bewaking van de stabiliteit van individuele instellingen en het
financiële stelsel, maar ook op het gedrag van marktpartijen richting de
consument. De directie waakt ook over de kwaliteit van het dagelijks
toezicht op de financiële markten. Ze onderhoudt daarom nauwe contacten
met de financiële toezichthouders. Ze vertegenwoordigt in internationaal
verband Nederland in de onderhandelingen over richtlijnen van de
Europese Unie op het gebied van de financiële sector. De directie Financiële
54
Markten telt ongeveer 90 medewerkers.
De afdeling Integriteit speelt een belangrijke rol met het oog op de integriteit
van de financiële sector en de bestrijding van witwassen. De afdeling is
verantwoordelijk voor analyse, beleidsvorming en regelgeving ten aanzien
van vraagstukken op het terrein van integriteit van de financiële markten,
waaronder verbeteringen in de handhavingsketen van de financiële toezichtwetgeving, herziening en intensivering van de anti-witwaswetgeving in
Nederland en het bestrijden van witwassen in nationaal en internationaal
55
verband. In vergaderingen van de FATF treedt het ministerie van Financiën
namens het Koninkrijk op als delegatieleider.
Concrete, aan de keten ongebruikelijke transacties te relateren taken zijn:
– het ontwikkelen van beleid met betrekking tot het functioneren van
financiële markten;
– het bevorderen van een slagvaardige en doeltreffende institutionele
inrichting van het toezicht op de financiële markten en ontwikkeling van
beleid en regelgeving dienaangaande;
– het bevorderen van de integriteit van de financiële sector, ontwikkelen
van beleid en regelgeving m.b.t. de strijd tegen witwassen van geld, zowel
op nationaal als internationaal terrein;
– het coördineren van de vertegenwoordiging van Nederland in internationale overlegvormen op het terrein van de financiële markten en bevorderen van een cross-sector consistente inbreng.
54
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Bron: www.minfin.nl.
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Met deze taken houden zich diverse medewerkers bezig. Respondenten
hebben daarover verschillende meningen. In de eerste plaats wordt geconstateerd dat de bezetting van het ministerie van Justitie nogal schril afsteekt
tegenover wat het ministerie van Financiën aan menskracht beschikbaar
heeft. Dat werkt onvermijdelijk door in de aandacht voor het thema witwassen. Die verschilt sterk tussen het ministerie van Financiën en het ministerie
van Justitie. Het ministerie van Financiën legt veel druk op het ministerie
van Justitie om voortvarend aan de slag te zijn met het thema. Onder de
leiding van een krachtig minister pakt het ministerie van Financiën in toenemende mate zelf (zij het behoedzaam) beleidsthema’s op waarvan men
eerder zou verwachten dat ze onder de hoede van het ministerie van Justitie
plaatsvinden. Daarbij zoekend naar mogelijkheden om de invloed breder uit
te strekken dan het departement en de daaronder ressorterende diensten
sec. Dat leidt tot een wat gespannen situatie tussen de verwachtingen en
percepties van de beide departementen en de mate waarin ze worden
waargemaakt.
Naar de mening van een aantal respondenten gaat Financiën daarin te ver.
Als voorbeelden daarvan worden aangehaald de aandacht voor het Functioneel Parket en de wens tot een financiële politie. In dat verband viel ons een
passage op in de Integriteitsnota van december 2001. Daarin wordt ten aanzien van nota bene de handhavingsparagraaf fijntjes opgemerkt dat er
‘tevens een eigen analyse van het ministerie van Financiën aan ten grondslag ligt, die in de zomermaanden van 2001 is gemaakt en die (dus) van een
56
bredere strekking was dan alleen de invalshoek van terrorismebestrijding’.
Voor anderen gaat de aandacht van het ministerie van Financiën juist niet
ver genoeg en wordt ze als voorwaarde gezien om zaken op gang te krijgen
of tot een goed einde te brengen. Tegelijkertijd wordt van de krachtige
positie van het ministerie van Financiën binnen o.a. het witwasdossier en de
maatregelen als gevolg van de nota Integriteit Financiële Sector ook
dankbaar gebruikgemaakt. Met wederom als voorbeeld het voor elkaar
krijgen van het Functioneel Parket en het onderstrepen van de aandacht
voor het creëren van een financiële politie.
Het ministerie van Financiën is erop gebrand dat een duidelijker inzicht
wordt verkregen in de resultaten van de Wet MOT. In het bijzonder voor de
bijdrage van als verdacht bepaalde transacties aan opsporingsonderzoeken.
Bij het toestemmen in de uitbreiding van het MOT-BLOM eind 2001 heeft
het ministerie van Financiën min of meer als conditie meegegeven dat zij
het in relatie tot die uitbreiding nadrukkelijk over de effectiviteit wilde
57
hebben. Enerzijds wordt dit ingegeven door zorg over het draagvlak voor
het meldsysteem als zodanig, maar vooral ook door de conclusie uit de
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Kamerstukken II, jaar 2001-2002, 28 106 nr. 2, p. 28 Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding.
Die discussie is zijdelings af en toe in de Begeleidingscommissie MOT aan de orde geweest, tot het moment
waarop tot een evaluatieonderzoek van de keten ongebruikelijke transacties werd besloten.
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tweede Mutual Evaluation van de FATF uit 1997. Voor de derde evaluatie
eind 2003, door het IMF, is het ministerie van Financiën het eerste aanspreekpunt. Door het ministerie van Financiën wordt gehoopt dat de voorspelbare uitkomst op het punt van de opvolging van verdachte transacties,
enige impact tot gevolg zal hebben.
Anders dan vanuit de beleidsontwikkeling heeft het ministerie van Financiën in relatie tot de keten ongebruikelijke transacties ook de gezags- en
uitvoeringsverantwoordelijkheid voor de taken van de FIOD-ECD.
Het ministerie van Financiën is vanuit diverse directies betrokken bij werk58
groepen van het FEC.

6.3 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het
directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid (DGOOV) ondergebracht. Relevant voor het onderzoek naar de keten ongebruikelijke transacties zijn, betreffende hun taakstelling, de directie Politie (POL), de Inspectie
voor de politie, de directie Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten (VIPP)
en het Bureau Korpsbeheer en Relatiebeheer Agentschappen (KOBRA). Ook
de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) alsmede het KLPD
vallen onder BZK maar aan deze organisatie wordt later in dit hoofdstuk een
afzonderlijke bespreking gewijd. Bij de minister van BZK berust de
systeemverantwoordelijkheid voor de Nederlandse politie. Ingevolge die
59
verantwoordelijkheid kan de minister o.a. regels geven voor het korpsbeheer, de samenwerking tussen korpsen, stelt hij de formatie van de korpsen
vast, houdt hij toezicht op het financiële beheer, bepaalt hij de kwalificaties
waaraan politiemensen moeten voldoen, benoemt hij de politietop en kan
hij aanwijzingen geven aan de korpsbeheerder. De uitoefening van deze
bevoegdheden vindt in de meeste gevallen plaats in overeenstemming met
de minister van Justitie. Volgens de kabinetsnota ‘Naar een veiliger samenleving’ zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nadrukkelijk directer verantwoordelijkheid gaan nemen voor het beheer van de
politiekorpsen, o.a. door van korpsbeheerders verantwoording te vragen van
gemaakte prestatieafspraken.
Directie Politie
De taak van de directie Politie is, samengevat, het bevorderen van openbare
60
orde en veiligheid door:

58
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Jaarverslag FEC, 2000.
Artikel 44-53c Politiewet.
Staatsalmanak 2003, p. I 11.
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– de inrichting en instandhouding van het politiebestel;
– het formuleren van wettelijke kaders;
– het scheppen van voorwaarden en heldere verantwoordelijkheden voor
de uitoefening van taken en bevoegdheden door politie en het openbaar
bestuur (waar nodig in samenwerking met andere verantwoordelijkheden);
– het verbeteren van de veiligheidszorg door vergroten van de kwaliteit van
het politiewerk en door stimuleren van samenwerking tussen de politie
en organisaties in haar omgeving.
De uitvoering van die taken moet bijdragen aan wat de directie noemt
‘strategische doelen’: de eenheid van de Nederlandse politie (inrichting,
taken, uitvoering en allocatie van middelen, vastgestelde landelijke beleidsthema’s ten aanzien van de politie, bovenregionale samenwerking en afspraken met het politieveld over doelstellingen en kwaliteit van het veiligheidsbeleid). Als niet aan de inrichting en werking van de politie gekoppeld doel
onderscheidt de directie nog de afstemming van de gevolgen van het beleid
van andere departementen voor de handhavingsinspanningen van de
politie. Binnen de directie Politie zijn vooral de afdelingen Politieel veiligheidsbeleid en Internationale Politiesamenwerking interessant vanuit het
oogpunt van de keten ongebruikelijke transacties.
Naast een algemene taak ten aanzien van de positie en het functioneren van
de politie, heeft de afdeling Politieel Veiligheidsbeleid specifiek tot taak de
ontwikkeling van het beleid betreffende de organisatie van de Nederlandse
politie (inclusief bovenregionale voorzieningen), de ontwikkeling van de
landelijke beleidsthema’s van de politie en van de kwaliteit en organisatie van
de recherche, inclusief georganiseerde criminaliteit. Het is niet zo moeilijk om
een relatie te zien tussen deze taken en de keten ongebruikelijke transacties.
Die keten is in zijn algemeenheid o.a. opgebouwd uit regionale politiekorpsen, bovenregionale teams en de Nationale Recherche. En nog specifieker
ontleent het BLOM als politie-eenheid zijn bestaansrecht aan die keten. Waar
de directie Politie belast is met de beleidsvorming betreffende de organisatie
van de politie en de kwaliteit daarvan (inclusief recherche) zou een rol in de
ontwikkeling van de keten ongebruikelijke transacties voor de hand liggen.
Een constatering die verder wordt versterkt door de verantwoordelijkheid van
de directie voor de landelijke beleidsthema’s. Als de bestrijding van witwassen
daar nog niet toe zou behoren (wat gezien de aandacht daarvoor vanuit het
perspectief van de terrorismebestrijding nauwelijks voor te stellen is), dan zou
het daar zeker deel van uit moeten maken, zo meent het gros van de respondenten. Vanuit de afstemmingstaak die de directie zich heeft gesteld, ligt
bemoeienis met de keten ongebruikelijke transacties en de verschillende
betrokken departementen ook voor de hand.
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De afdeling Internationale Politiesamenwerking heeft als opdracht het
bevorderen van de internationale samenwerking op het terrein van politie,
openbare orde en veiligheidsbeleid; alsmede het bijdragen aan de handhaving van de internationale rechtsorde. Het onderwerp terrorismebestrijding
is ook ondergebracht bij de afdeling Internationale Politiesamenwerking
vanwege de nationale en internationale component. De directie Politie is
betrokken bij het opstellen en uitwerken van het Nationaal Actieplan
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NAT). Van de 46 acties uit het NAT
vallen er 8 onder directe verantwoordelijkheid van BZK, te weten: uitbreiden
van de wisselwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en politie,
het uitbreiden van de capaciteit persoonsbeveiliging bij KLPD en KMAR, het
uitbreiden van materiële bewakingsmiddelen, maatregelen treffen ter
bescherming van de vitale infrastructuur, (NCC), het uitbreiden van de
recherche en analysecapaciteit, herzien van tapkamers met de nieuwste
faciliteiten, opstellen en uitvoeren van actieplan Digitaal Rechercheren en
NBC terrorisme (uitvoering hiervan ligt bij directie R&B). Daarnaast is er
nog een aantal acties waarvoor BZK en Justitie gedeelde verantwoordelijkheid dragen. DGOOV, AIVD en Justitie zijn begonnen met het ontwikkelen
61
van een strategische integrale visie op terrorismebestrijding.
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid is in 2002 totstandgekomen door
het samenvoegen van de Inspectie voor de Politie en de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding. In theorie ligt er een raakvlak met de keten
ongebruikelijke transacties. De inspectie toetst de wijze waarop de beheerders van politiekorpsen (of van specifieke onderdelen) voorzien in de
kwaliteit van de taakuitvoering, de resultaten en het beheer van de politie.
Het is denkbaar dat die toets betrekking heeft op de resultaten van de aanpak van bijvoorbeeld witwassen (al dan niet als onderdeel van met een
korps gemaakte resultaatafspraken), of op de kwaliteitszorg van met de
bestrijding van de financieel-economische criminaliteit belaste politieeenheden (DRO, IFT’s, BLOM), al dan niet als onderdeel van een groter
verband. De Inspectie rapporteert gevraagd of ongevraagd rechtsreeks aan
62
de ministers van BZK en van Justitie. Naar aanleiding van de rampen in
Enschede en Volendam richt een groot deel van de aandacht van de inspectie zich op onderzoek naar het optreden van politie en brandweer ten tijde
van dit soort gebeurtenissen.
Overigens is van een feitelijke relatie tussen de inspectie en de specifieke
invalshoek van het verwerken of gebruiken van transactie-informatie tijdens
ons onderzoek niet gebleken. Wel adviseert de Rekenkamer in haar rapport
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Introductiedossier bewindslieden deel 3, mei 2003, p. 59.
Zicht op Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De hoofden, ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, december 2000, p. 36.
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over de uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie om de
Inspectie meer toezicht te laten houden op de doorvoer van verbeteringen
63
op de informatiehuishouding van de Nederlandse Politie omdat zij in 2003
nog een groot aantal dezelfde tekortkomingen constateert als in eerdere
rapporten.
Directie Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten (VIPP)
De missie van de directie is het bereiken van eenheid in het kabinetsbrede
veiligheidsbeleid, waarvoor de minister van Binnenlandse Zaken en Konink64
rijksrelaties coördinerend is. Daarnaast wil het in nauwe samenwerking
met politie (en brandweer) een actuele en adequate informatie- en communicatiehuishouding realiseren. Vanuit de directie wordt het inhoudelijk
secretariaat gevoerd van de Interdepartementale commissie voor veiligheid
en rechtshandhaving. Twee afdelingen zijn vanuit de optiek van de keten
ongebruikelijke transacties mogelijk relevant, hoewel ze in het onderzoek
niet in relatie tot dat thema zijn aangetroffen.
De afdeling Informatiebeleid zou uit oogpunt van de keten relevant kunnen
zijn vanuit de gegevens- en informatie-intensiteit binnen de keten en de
uitwisseling en registratie van gegevens tussen en door organisaties op het
veiligheidsterrein.
De afdeling Veiligheidsbeleid regisseert de totstandkoming van het veiligheidsprogramma. Het coördineert de verdere uitwerking van het programma en de implementatie van actiepunten. Tevens bewaakt het de uitvoering
daarvan.
Bureau Korpsbeheer en Relatiebeheer agentschappen (KOBRA)
De minister van BZK is de korpsbeheerder van het KLPD. Deze taak is
gemandateerd aan de DG-OOV. Het KLPD valt, in tegenstelling tot de regionale korpsen, direct onder de verantwoordelijkheid van de minister.
Het KLPD heeft een agentschapstatus.
Als zelfstandig onderdeel naast de directies kent BZK het Bureau
65
Korpsbeheer en Relatiebeheer agentschappen (KOBRA). Het bureau heeft
o.a. als taak het adviseren en ondersteunen van de korpsbeheerder (minister
van BZK) en de gemandateerd korpsbeheerder van het KLPD met betrekking
66
tot het:
– verlenen van goedkeuring aan de organisatie, de begroting, de jaarrekening, de formatie, het beleidsplan en het jaarverslag van het KLPD;
– faciliteren van de beleidsbepaling en de kaderstelling ten aanzien van het
KLPD;
63
64
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Kamerstukken II, 2002-2003, 28 845, nrs. 1-2, p. 35.
Staatsalamanak, p. I 13.
Bron: www.klpd.nl.
Staatsalmanak 2003, p. I 11.
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– toetsen op naleving van de beleidsprioriteiten en beheerskaders, faciliteren van het agentschap KLPD in zijn relaties met de (gemandateerd)
korpsbeheerder en met andere onderdelen van het ministerie (de
aanspreekfunctie);
– beheer van de landelijke politieregisters en de registers van de bijzondere
opsporingsdiensten.
De minister van BZK is de korpsbeheerder van het KLPD en daarmee ook
van een prominent in de keten geplaatst organisatieonderdeel van het
KLPD, namelijk het BLOM. Van deze relatie merkt ook het BLOM feitelijk
weinig, zo blijkt uit het onderzoek. Reden voor dat BLOM om in voorkomende gevallen zijn heil te zoeken bij het ministerie van Justitie omdat het
daarmee via het ketenoverleg rechtstreeks in gesprek staat.

6.4 De Strategische Beleidsgroep Witwassen
Eind 1997 is de Strategische Beleidsgroep Witwassen in het leven geroepen.
Deze beleidsgroep staat onder voorzitterschap van de secretaris-generaal
van het ministerie van Justitie. Voorts bestaat zij onder meer uit de procureur-generaal ‘witwassen’ en een korpschef als vertegenwoordiger van de
politie. De Strategische Beleidsgroep Witwassen is ingesteld om te komen
tot een effectievere aansturing van de MOT-keten, het bewerkstelligen van
een betere regie van het OM op die keten en het bepalen van de strategi67
sche beleidskaders in de strijd tegen het witwassen. In het kader van zijn
taakuitoefening kan de beleidsgroep zowel gevraagd als ongevraagd de
minister van Justitie adviseren ten aanzien van vraagstukken die betrekking
hebben op het bestrijden van witwassen.

6.5 Het regulier overleg Justitie-Financiën
Op ambtelijk niveau is er regelmatig overleg tussen de ministeries van
Justitie en van Financiën ter bespreking van de voortgang van dossiers en
ter coördinatie van de wederzijdse inspanningen. Het overleg heeft een
informele status. Het bestaat uit justitievertegenwoordigers van het directoraat-generaal Rechtshandhaving (cluster Financieel-Economische Criminaliteit en Computercriminaliteit) en medewerkers van de directie Financiële markten (afdeling Integriteit) van het ministerie van Financiën.
Zonodig vindt het overleg plaats op het niveau van de thesaurier-generaal
en de directeur-generaal Rechtshandhaving, bijvoorbeeld in het geval van
zaken van groot belang en als de samenwerking naar het oordeel van een
betrokkene niet goed verloopt.

67

Kamerstukken II, 1997-1998, 25 830, nr. 2, p. 37.
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6.6 Reflectie
Het politiek-bestuurlijke domein
Het potentieel in het politiek-bestuurlijke domein aan sturingsinstrumenten
kan beter worden benut. De klacht dat er weinig wordt gedaan met transactie-informatie is in zoverre opvallend omdat dat er op departementaal
niveau ook weinig gezamenlijk wordt beïnvloed. De verschillende organisatieonderdelen van de bij de keten betrokken departementen beschikken
opgeteld over een groot instrumentarium. Vooralsnog worden die instrumenten hoofdzakelijk ingezet voor de eigen doelbereiking.
De departementen van BZK en van Justitie hebben goed begrepen dat de
wens om landelijk meer grip te krijgen op het veiligheidsbeleid nadere
verdieping impliceert in de veiligheidsvraagstukken waarvoor de politieregio’s zich gesteld zien. Het zijn die veiligheidsvraagstukken waartegen nationale prioriteiten het qua ernstbeleving moeten afleggen. Zolang departementen blijven hameren op aandacht voor vraagstukken waarin
politieregio’s zich niet herkennen, heeft besturing weinig kans. Dat heeft als
onvermijdelijk gevolg dat in de prestatieafspraken met de politie veel
aandacht uitgaat naar de regionale vraagstukken. Het zou ook vreemd zijn
om te verwachten dat er iets in zou staan van het gebruik of de verwerking
van transactie-informatie. Dat is een hulpmiddel dat de bestrijding van
bepaalde delictvormen ten dienste kan staan, maar geen doel is op zich.
In de prestatieafspraken staat ook niets over de bestrijding van het witwassen. Even logisch als deze constateringen zijn, gezien de maatschappelijke
processen waarmee politieregio’s te maken hebben, is de teleurstelling van
de witwasbestrijders over het gebrek aan aandacht voor het in hun ogen zo
belangrijke thema. Daarmee in lijn is, dat men zoekt naar andere organisaties die bij de witwasbestrijding kunnen worden ingeschakeld en ook andere
bronnen die informatie geven over de resultaten van die bestrijding.
Voor wat die bronnen betreft: op de jaarverslagen van de politieregio’s en
arrondissementsparketten hoeft men zich in dat opzicht niet te verlaten.
Ons inziens zal dat de komende jaren ook niet veranderen. Wellicht zullen
de stappen ter versterking van de besturing (mogelijk mede onder invloed
van de evaluatie van de politie in 2005) wel leiden tot een jaarlijkse CBSachtige verantwoording door politiekorpsen zoals het zogenaamde PolBis
voor de bedrijfsvoeringsgegevens. De cijfers die dat eventueel oplevert,
zullen hooguit de beperkte inspanningen weergeven.
Al geruime tijd wordt er op het niveau van de ministeries van Justitie, van
Financiën en de BC-MOT gesproken over wijziging van de Wet MOT. Diverse
wetsontwerpen van de zijde van het ministerie van Justitie en van het
ministerie van Financiën hebben het licht doen zien, maar tot overeenstemming had dit in september 2003 nog niet geleid. De ontwerpen zijn met
voorzichtigheid omgeven. Wij konden er in het kader van dit onderzoek niet

113

WODC_Onverdachte_versie10

114

25-02-2004

14:34

Pagina 114

Uit onverdachte bron

over beschikken. De verschillen in visie spitsen zich, aan de hand van het
laatste concept, toe op de informatie-uitwisseling over de naleving van de
meldingsplicht tussen het MOT en de toezichthouders. Door de melders
wordt die als bedreigend ervaren, terwijl men daartoe eigenlijk geen reden
zou moeten hebben wanneer de meldingsplicht gewoon wordt nageleefd.
De Strategische Beleidsgroep Witwassen leidt geen intensief bestaan. Voor
het laatst is er iets van vernomen in een brief van de minister van Justitie
aan de Kamer over het advies van de werkgroep ‘Euro en witwassen’ waarin
de minister aangeeft zich in de standpuntbepaling te hebben laten bijstaan
door de beleidsgroep. De status van de beleidsgroep in relatie tot de verantwoordelijkheid van de departementen, het OM en van het driehoeksoverleg
van het KLPD is onduidelijk. De rol van de beleidsgroep heeft in ieder geval
niet geleid tot een voorstel voor een beleidskader waarbinnen de partners in
de keten ongebruikelijke transacties dienden te opereren. Tekenend voor de
onzichtbare rol van de beleidsgroep is dat ook de zeer ingewijden op het
witwasdossier niet op de hoogte zijn van het bestaan ervan. In een intern
68
memo uit 1998 van het ministerie van Justitie aan de secretaris-generaal,
het waarnemend hoofd directie Opsporingsbeleid en de PG-portefeuillehouder werd voorgesteld de taakuitvoering van het BLOM te laten monitoren door de Strategische Beleidsgroep Witwassen. In de afspraken over
planning & control van het BLOM zijn wij daarover verder niets tegengekomen. De instelling van een begeleidingscommissie voor het BLOM,
69
zoals was opgenomen in de nota Opzet meldpunten heeft destijds niet
plaatsgevonden, o.a. omdat door de Strategische Beleidsgroep Witwassen in
die functie zou worden voorzien.
Het ministerie van Justitie
Door de positionering is het ministerie van Justitie direct verantwoordelijk
voor de taakuitvoering van het MOT. De eindverantwoordelijkheid voor de
kwaliteit van de rechtshandhaving wordt door het ministerie gecombineerd
met een sterk operationele en conditionerende rol aan het begin van het
handhavingsproces. Dat brengt het departement in een kwetsbare positie.
Het aanspreken van ketenpartners op hun functioneren is lastig wanneer
men de oorzaak van dat functioneren kan wijten aan een uitvoerende taak
van dat ministerie zelf. Keuzes die het MOT maakt, binnen de grote vrijheid
die het geniet, worden geacht keuzes te zijn van het ministerie. Kritiek op
het functioneren van het MOT of op de toegevoegde waarde voor de rechtshandhaving betekent rechtstreekse kritiek op het departement en de verantwoordelijke minister. Het departement van Justitie is een beleidsorgaan dat
niet is toegerust om direct operationele handhavingstaken te verrichten.
Bovendien lijkt ons uit het oogpunt van politieke verantwoordelijkheid van
68
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Afspraken inzake taken en positionering BLOM, 10 december 1998.
Nota Opzet meldpunten, KLPD/DCRI, 1 april 1998, p. 3.
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de minister een dergelijke directe relatie naar de uitvoering niet wenselijk.
Heroverweging van de positie van het MOT lijkt ons in dit opzicht wenselijk.
In relatie tot de overwegend beleidsadviserende taken van de overige
afdelingen binnen de directie opsporingsbeleid is het MOT een vreemde
eend in de bijt. In de praktijk leidt dat naast de verankering van de positie
van het hoofd MOT in de Wet MOT, tot een behoorlijk autonome positie van
het MOT. De feitelijke aansturing vanuit het ministerie van Justitie is
minimaal, evenals overigens het inzicht in het daadwerkelijk reilen en zeilen
van het MOT. Een constatering die in het licht van de directe verantwoordelijkheid van het ministerie voor het MOT bevreemding wekt.
Respondenten die zicht hebben op de relatie tussen het ministerie van
Justitie en het MOT constateren dat er (naar hun mening ten onrechte)
nooit conceptueel is nagedacht over wat het ministerie nu met het MOT zou
willen. Bij gebrek aan belangstelling voor de keten binnen de eigen geledingen van de beheersorganisatie waaronder het BLOM valt, wordt, volgens
direct betrokken respondenten, het ministerie van Justitie nogal eens door
het BLOM impliciet verzocht om steun. Uit de kring van het ministerie van
Financiën, het Openbaar Ministerie, de begeleidingscommissie MOT, het
MOT en ook het ministerie van Justitie zelf, valt te beluisteren dat het ministerie van Justitie te weinig beleidsmatige aandacht heeft voor de witwasportefeuille. Dat wordt vooral geweten aan een gebrek aan verankering van het
onderwerp in de leiding van de directie, een gebrek aan menskracht en een
lage toegekende prioriteit aan een thema als ‘integriteit financiële sector en
terrorismebestrijding’. Het effect van 11 september 2001 zou meer op de
achtergrond zijn geschoven, als gevolg van meer actuele veiligheidsvraagstukken.
Het ministerie van Financiën
Als departement dat (vooral ook internationaal) wordt aangesproken op de
resultaten van het anti-witwasbeleid, is het ministerie van Financiën teleurgesteld over de in haar ogen te weinig actieve opstelling van het ministerie
van Justitie op dit beleidsterrein. Een aantal terreinen van de witwasbestrijding kan het ministerie van Financiën zelf niet bestrijken gezien de gedeelde
verantwoordelijkheid. Bij die beperking legt het ministerie zich niet geheel
neer. Het probeert voorzichtig zelf invloed uit te oefenen op voortgang en
inhoud van relevante dossiers. Een van de invloeden is dat het ministerie
van Financiën via het ministerie van Justitie het MOT voorziet van middelen. Daardoor is in de beleving van Financiën in materieel opzicht het MOT
ook een beetje van hen. Het MOT blijkt overigens ook zelf een sterke
affiniteit te voelen met het ministerie van Financiën. Uit de ARS-sessie
waaraan door 23 medewerkers van het MOT werd deelgenomen, bleek 86%
voorkeur te hebben voor een overheveling van het MOT naar het ministerie
van Financiën. Met als voorbeelden o.a. de herziening van de Wet MOT, de
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grondslag voor het FEC en de betrokkenheid in de FATF-activiteiten is de
onvrede van Financiën over het functioneren van Justitie op 16 januari 2003
70
onderwerp van bespreking geweest op DG-niveau.
Financiën heeft weinig vertrouwen in het besturend vermogen van Justitie
en van het OM. Men heeft weinig begrip voor de in haar ogen omslachtige
manier van werken. In de opvatting dat het ook anders kan, wordt men
gesterkt door de eigen besturingsrelatie met de FIOD-ECD (via de
Belastingdienst). Het Justitie-denken ten opzichte van het denken van het
ministerie van Financiën representeert de verschillende werelden waarin
wordt geopereerd. In theorie maakt dat een krachtige samenwerking
mogelijk.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gezien de raakvlakken van de taakstellingen van de diverse organisatieonderdelen van het ministerie van BZK met het handhavingsbeleid, wekt
het verbazing dat het ministerie op geen enkele manier feitelijk voorkomt in
de besturing van de keten ongebruikelijke transacties. Misschien dat dit te
maken heeft met wat de Commissie Kalsbeek constateerde over de directie
Politie. Namelijk dat het de directie moeite kostte om haar beheerstaak om
71
te zetten in een meer beleidsmatige taak al dan niet onder invloed van de
geringe zeggenschap die het ministerie heeft over de interne organisatie van
de politiekorpsen. Het ministerie zou bij uitstek een rol kunnen spelen bij
het bevorderen van de aandacht voor de aanpak van witwassen als landelijke prioriteit, alsmede bij de doorvertaling daarvan naar het aanspreken op
resultaten en het inrichtingen van automatiseringssystemen.
De aandacht van BZK gaat vooral uit naar het Nationaal Veiligheidsprogramma. Dat programma weerspiegelt de leefbaarheidsproblematiek
waar men in de regio’s mee te maken heeft. BZK is met heel andere zaken
bezig dan de aanpak van witwassen. Zaken die in haar beleving ook een veel
groter belang dienen.
Met het oog op de sturing van de korpsbeheerders is het van groot belang
dat de verantwoordelijkheid van de minister van BZK voor het beheer
adequaat wordt ondersteund met bevoegdheden. Door middel van
enerzijds gerichte inzet van bestaande bevoegdheden, waarvan in het verleden terughoudend gebruik is gemaakt, en anderzijds het opnemen van
enkele nieuwe bevoegdheden in wet- en regelgeving, kan de minister van
BZK directer verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van de politiekorpsen. De beleidskeuzen die in dit programma zijn gemaakt, bepalen
mede op welke aspecten van het beheer van de politie een gerichte inzet
van de bestaande bevoegdheden van de minister van BZK aangewezen is en
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Memo ministerie van Financiën, 16 januari 2003.
Kamerstukken II, 1998-1999, 26 269, nrs. 4-5, p. 188.
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op welke onderdelen nieuwe bevoegdheden worden opgenomen in wet- en
regelgeving. Op dit moment kiest het kabinet niet voor verdergaande centralisatie van beheersverantwoordelijkheid bij de minister van BZK. Opdat de
energie van alle betrokkenen geheel kan worden gericht op het bereiken van
concrete resultaten op het terrein van veiligheid en niet verloren gaat in
structuurdiscussies. De gerichte inzet door het ministerie van bestaande
bevoegdheden zou de bestrijding van witwassen in belangrijke mate
kunnen ondersteunen.
Samenvattende conclusies
– De beleidsaandacht voor het thema witwasbestrijding of het gebruik van
transactie-informatie loopt tussen de departementen sterk uiteen.
– Het ministerie van Justitie heeft te weinig beheersaandacht voor het
MOT.
– Het gezamenlijk sturingspotentieel van de departementen wordt onvoldoende benut.
– Met name de inzet van het beheersinstrumentarium van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt mogelijkheden voor
het versterken van de sturing op de aandacht voor witwasbestrijding of
voor het gebruik van transactie-informatie bij commune delictvormem.
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7 Ketenpartners in het bestuurlijk domein
Het onderzoek is onder andere vertrokken uit de hoofdvragen ‘Hoe luiden
de doelstellingen van de ketenorganisaties, wat zijn hun taken en werkwijzen?’ en ‘Hebben de ketenorganisaties als geheel een uitvoerbare taak,
gezien de beschikbare capaciteit en expertise?’ Het zevende hoofdstuk gaat
op deze vragen in voor de organisaties en een enkele afzonderlijk onderscheiden functie, die de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de keten
dragen. In het ene geval vloeit die taak voort uit een hiërarchische relatie
(zoals in het geval van het college van PG’s) en in het andere uit een functionele relatie (zoals die van toezichthouders naar de meldingsplichtige organisaties).

7.1

Toezichthouders

De toezichthouders op de financiële en niet-financiële dienstverleners die
onder de Wet MOT zijn gebracht, vallen niet binnen de reikwijdte van dit
onderzoek. Hun positie en hun wens tot informatieverstrekking door het
MOT over het meldgedrag van meldingsplichtigen zijn daarom niet in het
onderzoek betrokken.
Het toezicht op de naleving van de financiële toezichtswetten berust bij
De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (Autoriteit
FM) en de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK). De Minister van
Financiën heeft toezichthouders aangewezen om te controleren of bedrijven
en instellingen die op basis van de Wet MOT en de WID een meld- en identificatieplicht hebben, deze verplichting naleven. Het toezicht op de naleving
kan door de minister van Financiën, in overeenstemming met de minister
72
van Justitie, worden ondergebracht bij bepaalde aangewezen personen.
Toezichthouders zijn bevoegd bij instellingen controles uit te voeren zonder
73
dat van de overtreding van een wettelijk voorschrift hoeft te zijn gebleken.
De toezichthouder kan daartoe betrokken bedrijven en instellingen bezoeken. Daarom dienen deze bedrijven en instellingen bij het verlenen van
diensten die onder de meld- en identificatieplicht vallen, de gegevens van
hun cliënten en de aan hen verleende diensten op toegankelijke wijze vast
te leggen en te bewaren. De toezichthouders hebben bevoegdheden in het
kader van handhavingstoezicht, opleggen van sancties, vergunningverlening
en -intrekking, verlenen van ontheffingen, uitvaardigen van voorschriften en
geven van richtlijnen en algemene aanbevelingen en interventiebevoegdheden zoals de aanwijzigingsbevoegdheid en het inbrengen van bedenkingen. Globaal komen de bevoegdheden van de desbetreffende toezicht-
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Wet MOT, artikel 17b lid 1: Met het toezicht op de naleving van artikel 9 kunnen worden belast de bij besluit
van onze Minister van Financiën, in overeenstemming met onze Minister van Justitie, aangewezen personen.
Kamerstukken II, 2001–2002, 28 106, nr. 2, p. 32.
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houders met elkaar overeen. Op een uitzondering in bepaalde gevallen voor de
DNB na, zijn de toezichthouders zelf niet meldingsplichtig voor de Wet MOT.
De minister van Financiën kan een toezichthouder geen bijzondere aanwijzingen geven op grond van zijn positie. Dit betekent in zijn algemeenheid dat het
geven van aanwijzingen hoe te handelen, in een individueel geval is uitgesloten. Naast de toezichthouders op financiële instellingen, zijn er ook twee
toezichthouders op de aanbieders van niet-financiële diensten. Respectievelijk
zijn dat het Bureau Financieel Toezicht en de FIOD-ECD.
Tussen toezichthouders en het OM vindt regelmatig overleg plaats in het
kader van het convenant bestuurlijke boeten en strafrechtelijke sancties.
Afstemming hieromtrent is nodig, omdat het opleggen van een bestuurlijke
boete een strafrechtelijke sanctie uitsluit en andersom (het una via-begin74
sel). De financiële toezichthouders zijn op grond van hun wettelijke taak
bevoegd om (zo nodig) direct bestuursrechtelijke maatregelen te nemen op
het moment dat zij over relevante informatie beschikken. Voor een succesvolle strafrechtelijke vervolging dienen alle feiten en omstandigheden onderzocht te worden, teneinde een volledig beeld te krijgen van het strafbare feit,
inclusief het bewijs daarvoor. Dit kost veel tijd. Er bestaat dus een tempoverschil tussen de toezichthouders enerzijds en de opsporingsinstanties anderzijds. Het constateren van het tempoverschil heeft geresulteerd in een protocol voor die gevallen dat het wenselijk is dat de toezichthoudende
autoriteiten hun bestuursrechtelijke maatregelen (tijdelijk) uitstellen.
Het protocol biedt de financiële toezichthouders de mogelijkheid om zich
gedurende een beperkte, gezamenlijk te bepalen periode te onthouden van
actie. Het is door alle participanten ondertekend, bekrachtigd door de
minister van Financiën en de minister van Justitie en vervolgens op
75
20 december 2000 aangeboden aan de Tweede Kamer.
Toezichthouders willen graag informatie van het MOT over het meldgedrag
van de meldingsplichtigen waarop zij toezicht houden. De mogelijkheid van
rechtstreekse informatieverstrekking van het MOT aan toezichthouders staat
thans nog niet open, maar wordt in de herziening van de Wet MOT meegenomen. De toezichthouders hebben, ondanks de hen opgelegde geheimhouding, de plicht om het MOT in te lichten wanneer ze bij hun werkzaamheden
76
stuiten op feiten die duiden op witwassen of heling van geld.
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Jaarverslag FEC 2000.
Jaarverslag FEC 2000.
Wet MOT, artikel 17; De instellingen die met het toezicht op financiële instellingen zijn belast, lichten, in
afwijking van eventuele geheimhoudingsbepalingen in de op die instellingen toepasbare andere wetten, het
meldpunt in, indien zij bij de uitoefening van hun taak feiten ontdekken die duiden op witwassen of heling
van geld.
Artikel 17a: De Nederlandsche Bank N.V. licht, in afwijking van artikel 8 van de Wet financiële betrekkingen
buitenland 1994, het meldpunt in indien zij bij de uitoefening van haar taak op grond van die wet feiten
ontdekt die duiden op witwassen of heling van geld.
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De Nederlandsche Bank (DNB)
DNB heeft het toezicht op de naleving van de meld- en identificatieplicht
volgens de Wet MOT en de WID, voor de volgende organisaties: beleggingsinstellingen, casino’s, creditcardmaatschappijen, geldtransactiekantoren,
77
kredietinstellingen, trustkantoren en wisselkantoren. DNB en de Pensioen& Verzekeringskamer (PVK) streven naar een fusie per 1 januari 2005.
De Autoriteit Financiële Markten (Autoriteit FM)
De stichting Autoriteit Financiële Markten is per 1 maart 2002 ontstaan als
rechtsopvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). De wijziging
van STE naar Autoriteit FM vloeit voort uit de nota ‘Herziening van het
78
toezicht op de financiële marktsector’ van het ministerie van Financiën.
De sectorale indeling van het toezicht maakte plaats voor een functionele
indeling in prudentietoezicht en gedragstoezicht. De Autoriteit FM richt
zich in haar hoedanigheid van gedragstoezichthouder op beleggingsinstellingen (vermogenbeheerders) en effecteninstellingen, op het bevorderen
van een ordelijk en transparant marktproces, zuivere verhoudingen tussen
marktpartijen en in verband daarmee op de bescherming van de consument. Het toezichtgebied van de Autoriteit FM wordt waarschijnlijk uitgebreid naar de financieel adviseurs en de accountants. Vanaf 2004 zal de
Autoriteit FM ook het toezicht krijgen op jaarverslagen van beursgenoteerde
bedrijven. Wat betreft het FEC zal de Autoriteit FM het informatieoverleg
gaan aansturen.
De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK)
De PVK houdt toezicht op de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Met als doelen het waarborgen van de
financiële gezondheid van de sector en het kunnen blijven voldoen aan hun
79
verplichtingen door de daartoe behorende organisaties. Daarnaast is de
toetsing van nieuwe en zittende bestuurders van verzekeraars en pensioenfondsen op deskundigheid en betrouwbaarheid, een belangrijke taak.
De relatie naar de keten ongebruikelijke transacties verloopt via de levensverzekeraars, die in bepaalde situaties meldingsplichtig zijn.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT)
Het huidige Bureau Financieel Toezicht (BFT) is ontstaan bij de inwerkingtreding van de Wet op het Notarisambt (Wna) op 1 oktober 1999. Als
zelfstandig bestuursorgaan (met eigen rechtspersoonlijkheid) is het de
voortzetting van het voormalige Centraal Bureau van Bijstand inzake het
toezicht op de boekhouding van notarissen (CBvB). De overgang van CBvB
naar BFT markeerde het begin van een stroomversnelling. Naast het finan-
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Bron: www.dnb.nl.
Kamerstukken II, 2001-2002, 28 122, nr. 2.
Bron: www.pvk.nl.
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cieel toezicht op een kleine 1400 notarissen is sinds juli 2001 het toezicht op
circa 350 gerechtsdeurwaarders een feit. Het BFT ziet toe op de juiste en
volledige bewaring en tijdige uitbetaling aan rechthebbenden van gelden
die aan een notaris zijn toevertrouwd en gelden die een gerechtsdeurwaarder van debiteuren heeft ontvangen. Per 1 juni 2003 is het BFT belast
met het toezicht op de meld- en identificatieplicht in het kader van de Wet
MOT en de WID. Dat toezicht betreft: openbare accountants, advocaten,
onafhankelijke juridische adviseurs, belastingadviseurs, bedrijfseconomische adviseurs en notarissen.
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst-Economische Controle Dienst
(FIOD-ECD)
Op basis van aanwijzingen dat witwassers gebruik zouden maken van nietfinanciële ondernemingen is in december 2001 de meldingsplicht van
ongebruikelijke transacties in het kader van de Wet MOT uitgebreid. Om te
detecteren wanneer crimineel contant geld wordt omgezet in kostbare goederen, zijn makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken en handelaren in
zaken van grote waarde onder de meldingsplicht gebracht. Als toezichthouder
op deze meldingsplicht is de FIOD-ECD aangewezen. Zij controleert of de
meldingen aan het meldpunt op de juiste wijze zijn gedaan en of een melding
80
had moeten worden gedaan. Daardoor is een situatie ontstaan van een
FIOD-ECD met meerdere petten: die van toezichthouder, meldingsplichtige
en opsporingsorganisatie. Voor wat betreft de Wet toezicht kredietwezen, de
Wet toezicht effectenverkeer, de Wet toezicht beleggingsinstellingen, Wet
toezicht verzekeringsbedrijf, Wet toezicht natura uitvaartverzekeraars en de
Wet inzake de wisselkantoren is het met name de taak van FIOD-ECD dat
bedrijven die opereren zonder registratie of vergunning worden opgespoord
en geverbaliseerd. Ook de opsporing van het misdrijf ‘gebruik van voorwetenschap bij effectentransacties’ behoort tot de taak van de FIOD-ECD.
De Raad van Financiële Toezichthouders
De Raad van Financiële Toezichthouders (RFT) is in augustus 1999
opgericht als een samenwerkingsverband tussen de drie toezichthouders op
81
de financiële markten. De Raad heeft als doel de coördinatie en afstemming tussen de drie toezichthouders te versterken. De financiële markten
worden steeds internationaler en zowel nationaal als internationaal gaan
instellingen en producten steeds meer vervlechten. Door samen te werken
in de RFT willen de drie toezichthouders overlap van toezicht zoveel
mogelijk voorkomen en efficiëntie bevorderen. Dat betekent dat de toezichthouders gezamenlijk alerter kunnen reageren en tijdig noodzakelijke
aanpassingen in toezicht en regelgeving kunnen onderkennen. Het voorzitterschap van de RFT rouleert ieder jaar tussen de drie toezichthouders.
80
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Ministerie van Financiën, Persbericht 2002-99, 18 april 2002.
Bron: autoriteit-FM.nl.
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Een brief van de RFT aan de kabinetsformateur waarin zij zich o.a. beklaagt
over de lange doorlooptijd van betrouwbaarheidsonderzoeken van aspirant
financieel bestuurders heeft in het voorjaar van 2003 nogal wat stof doen
opwaaien. Volgens respondenten was de brief een reactie op het OM, dat
sterk aandrong op de noodzaak van een plicht tot informatieverschaffing en
een aangifteplicht voor de toezichthouders.

7.2

Het college van procureurs-generaal

Het OM is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de
82
rechtsorde. Met drie belangrijke verantwoordelijkheidsgebieden: de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van strafbare feiten en het toezicht
op de uitvoering van straffen en maatregelen. Aan het hoofd van het OM
staat het college van procureurs-generaal. De centrale positie van het
college is gefundeerd in de artikelen 130 en 139 van de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO). Het heeft de bevoegdheid om algemene en
bijzondere aanwijzingen te geven met betrekking tot de taken van het Openbaar Ministerie. Deze bevoegdheid is volgens de Memorie van Toelichting
onbeperkt en betreft alle taken en bevoegdheden op het terrein van de strafrechtelijke handhaving, alsmede de andere taken waarmee het Openbaar
83
Ministerie bij of krachtens de wet is belast. De hoofden van de arrondissementsparketten zijn in hun ambtsuitoefening ondergeschikt aan het college.
Het college maakt namens het OM handhavingsafspraken met o.a. de
bijzondere opsporingsdiensten.
Ter ondersteuning van het college is per 1 oktober 1996 het Parket-Generaal
opgericht. Het is belast met de aan het OM toegewezen beleidsvoorbereidende taken op het terrein van de bedrijfsvoering. Het Parket-Generaal
ondersteunt het integraal management van het college en de taken, zoals
budgetverantwoordelijkheid, planvorming en control en personeelsmanage84
ment. Het Parket-Generaal moet als hoofdkantoor van het OM garanderen
dat:
– het OM zijn eigen beleidsvorming goed regisseert;
– de inbreng bij de beleidsvorming vanuit de praktijk van de parketten
wordt gerealiseerd;
– het beheer over mensen en middelen goed wordt verankerd;
– er sprake is van een integrale afweging van beleidswensen en beheersmatige condities in de top van de OM-organisatie;
– het de hoofden van de parketten mogelijk wordt gemaakt binnen de
grenzen van het landelijk beleid en beheer eenzelfde integrale afweging
te maken;
82
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Wet op de Rechtelijke Organisatie, artikel 124.
Kamerstukken II, 1996-1997, nr. 3, p. 10.
Kamerstukken II, 1995-1996, 24 034, nr. 10.
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– er op adequate wijze integraal verantwoording kan worden afgelegd aan
de minister over de prestaties van het OM;
– de hoofden van de parketten op dezelfde wijze verantwoording kunnen
afleggen aan het college.
Het college beziet de keten ongebruikelijke transacties vooral vanuit het
perspectief van de bestrijding van de financieel-economische criminaliteit.
Een onderwerp dat veel aandacht heeft gekregen in het kader van het project
Financieel Rechercheren. Een onderwerp ook waarvan men vindt (en wat
feitelijk in de evaluatie van het project Financieel Rechercheren ook is aangetoond) dat het op weinig belangstelling kan rekenen binnen de politieregio’s.
Sinds de introductie van de Wet MOT en het bijbehorende meldpunt, wordt
de Begeleidingscommissie MOT voorgezeten door één van de PG’s.
Als onderdeel van de inspanningen die moeten leiden tot meer en betere
opvolging van meldingen over witwascriminaliteit maakt het Plan van
Aanpak MOT-BLOM melding van een nieuwe taak ten behoeve van het
college. Onder leiding van de landelijke officier van justitie zal het BLOM de
resultaatafspraken van het college van procureurs-generaal met de politieregio’s moeten gaan bewaken, omdat het als enige instantie het overzicht
85
heeft op de keten.

7.3

De arrondissementsparketten

De eindverantwoordelijkheid voor de opsporing ligt bij het Openbaar
Ministerie. Officieren van justitie hebben daarom ook het gezag over de
onderzoeken van de politie. Vooral bij zware misdrijven geeft de officier van
justitie direct leiding aan het onderzoek. Daarbij houdt deze in de gaten dat
de opsporing verloopt volgens de regels die in de wet zijn vastgelegd.
De arrondissementsparketten zijn in zoverre afnemers van de producten
van het BLOM dat officieren van justitie hun beslissingen in concrete zaken
betreffende opsporingshandelingen en bewijsvoering (deels) baseren op
86
informatie die wordt verkregen via het BLOM. Tijdens de uitvoering van
hun taak als leider van opsporingsonderzoeken kunnen zij wijzen op de
mogelijkheid informatie te vragen via het BLOM. Vooralsnog vinden contacten met het OM ad hoc plaats. De contacten met de parketten vanuit de
keten ongebruikelijke transacties zijn minimaal. LOvJ-verzoeken lopen via
de officier, maar respondenten menen dat veel officieren niet op de hoogte
zijn van die mogelijkheid. Hoewel het niet om een representatief aantal
gaat, werd dat door de in dit onderzoek betrokken officieren bevestigd.
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Plan van Aanpak MOT-BLOM, concept, p. 22.
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In de nota Integriteit Financiële Sector 1997 heeft het parket Amsterdam de
specifieke verantwoordelijkheid voor de opsporing en vervolging van delicten m.b.t. de financiële sector toegewezen gekregen. Dit betrof zowel fiscale,
financieel-economische, als commune delicten. Met de komst van het
Functioneel Parket is hierin een wijziging gekomen.

7.4

Het Landelijk Parket

Naast de arrondissements- en ressortsparketten is er nog als twintigste
parket het Landelijk Parket, gevestigd in Rotterdam. Dit parket is niet gekoppeld aan een rechtbank of gerechtshof. Volgens de Memorie van Toelichting
op het wetsvoorstel Reorganisatie Openbaar Ministerie werd de oprichting
van een Landelijk Parket nodig geacht om structurele invulling te kunnen
87
geven aan de gezagsuitoefening over het Landelijk rechercheteam (LRT).
Daarnaast heeft het Landelijk Parket een beleidsondersteunende functie
binnen het Openbaar Ministerie op het gebied van de bestrijding van
ernstige vormen van (inter)nationale criminaliteit. Het Landelijk Parket is
aanvankelijk als LBOM ontstaan op 1 juni 1995. Bij de start was het volgens
88
de Memorie van Toelichting op de wijziging van de Wet RO belast met een
aantal landelijke taken. Het betrof:
– het coördineren van de uitvoering van majeure rechtshulpverzoeken;
– het verbeteren en onderhouden van een permanent landelijk criminaliteitsbeeld;
– het voorbereiden van de prioriteitenstelling door het college ten aanzien
van LRT (nu DRO) en kernteamonderzoeken (Nationale Recherche);
– de ondersteuning van het proces van deskundigheidsbevordering van het
OM en politie op het terrein van het optreden tegen de georganiseerde
misdaad;
– het ondersteunen van de PG met de portefeuille zware en georganiseerde
criminaliteit.
Het Landelijk Parket voert het gezag over het KLPD, en daarmee ook over
het BLOM. In die zin is het verwonderlijk dat de functie van de voor het
BLOM verantwoordelijke LOvJ-MOT is overgeheveld van het Landelijk
Parket naar het Functioneel Parket i.o. Het Landelijk Parket is belast met de
coördinatie van de aanpak van zaken als terreur en mensensmokkel. In het
bijzonder richt het Landelijk Parket zich op de ontwikkeling van financiële
recherchemethoden. Daarbij valt te denken aan onderzoek naar het witwassen van crimineel geld. Het Landelijk Parket voert sinds 1 juli 2003 het gezag
over de Nationale Recherche.
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Kamerstukken II, 1996-1997, 25392, nr. 3, p. 16 e.v.
Kamerstukken II, 1996-1997, 25392, nr. 3.
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7.5

Het Functioneel Parket i.o.

Het OM is verantwoordelijk voor de opsporing door de bijzondere opsporingsdiensten (FIOD-ECD, AID, VROM-IOD en SIOD). Het kabinetsstand89
punt inzake de BOD’en was voor het college van PG’s aanleiding zich te
beraden op de wijze waarop het OM zijn bestuurlijke rol speelt ten opzichte
van de vakdepartementen en de daaronder ressorterende opsporingsdiensten. Op 6 februari 2001 besloot het college tot de oprichting van het
Functioneel OM (FOM) dat daarna is omgedoopt tot Functioneel Parket i.o.
Bij het uitoefenen van het gezag over de opsporing door BOD’en spelen
twee partijen een rol: in de eerste plaats het desbetreffende vakdepartement, dat werkt vanuit het perspectief op welke wijze de opsporing dienstbaar kan zijn aan de beleidsmatige doelen van het departement. In de
tweede plaats het OM, dat het gezag heeft over de opsporing, waarbij rechtmatigheid van opsporingshandelingen alsmede prioritering van achterliggende rechtsbelangen (zoals de integriteit van het financieel verkeer of
90
ecologische waarden) worden meegewogen. Per 1 april 2002 is het
Functioneel Parket i.o. haar werkzaamheden op de terreinen van financiële
en economische criminaliteit, milieu, landbouw en sociale zekerheid
begonnen. Het betreft terreinen waarop het OM nog niet of nog niet genoeg
thuis is en waar hoogwaardige kennis en kunde noodzakelijk wordt geacht.
Expertise op de bijzondere handhavingsterreinen wordt in het FP gebundeld. De officieren van justitie die werkzaam zijn bij het FP spelen een
leidende rol bij de afhandeling van complexe zaken. Het parket is verantwoordelijk voor de centrale intake, selectie en aansturing van de zaken van
de vier bijzondere opsporingsdiensten. Het streeft stroomlijning na van de
diverse afspraken en arrangementen die op het terrein van o.a. de financiële
wetgeving al bestaan. Het FP neemt namens het college deel aan de voorbereidende onderhandelingen voor de handhavingsarrangementen met de
BOD’en. Jaarlijks verwacht het ongeveer 1.000 zaken te behandelen.
Daarvan zijn er 100 tot maximaal 200 afkomstig van de AID, ongeveer 450
tot 500 van de FIOD-ECD en nog eens 100 voor het werkgebied van de
voormalige ECD, en 100 tot ruim 200 van de SIOD.
Door het college van PG’s is op 23 september 2003 besloten om ook de
gezagsfunctie over de IFT’s onder te brengen bij het Functioneel Parket.
De relatie van het FP naar de keten ongebruikelijke transacties kent een
organisatorische en een inhoudelijke component. Organisatorisch omdat de
functie van LOvJ-MOT sinds 1 januari 2003 deel uitmaakt van het FP.
Volgens de nota Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding, zou
de inbedding van de Landelijk Officier Witwassen (hiermee wordt de LOvJMOT bedoeld) in het FP het OM beter in staat stellen deze in de eerste
89
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Integriteitsnota toegekende personele capaciteit daadwerkelijk op het
terrein van de witwasbestrijding in te zetten. Ook werd verwacht dat van de
grotere herkenbaarheid een eveneens grotere wervingskracht uit zou gaan,
opdat de toegekende personele capaciteit ook daadwerkelijk kan worden
ingevuld. Aan beide aspecten heeft het in de periode na de Integriteitsnota
91
1997 ontbroken, zo werd geconstateerd.
De inhoudelijke relatie van het FP naar transactie-informatie loopt via de
FIOD-ECD, die onder gezag van het FP actief is met de bestrijding van
witwassen.

7.6

De LOvJ-MOT

Vanuit de veronderstelling dat het achterblijven van het rendement van de
MOT-meldingen vooral te maken had met de beperkte omvang van de informatiestroom van het MOT naar de opsporingsinstanties, was in eerste
instantie de gedachte om de LOvJ inzage te geven in het MOT-register.
Overigens met instandhouding van de bufferfunctie door het handhaven
van de exclusieve bevoegdheid van het hoofd MOT om een ongebruikelijke
transactie al dan niet als verdacht aan te merken. Het was ook in dit kader
– dat werd aangeduid met de materiële controle op het MOT – dat de
minister van Financiën de benodigde gelden beschikbaar wilde stellen. Ze
werd verondersteld als effect te hebben dat meer door de financiële instellingen gemelde ongebruikelijke transacties als verdacht zouden kunnen
92
worden aangemerkt. Met name zou dit effect mogen worden verwacht ten
aanzien van subjectieve meldingen waarvan het mogelijk verdachte karakter
beter zou kunnen worden ingeschat door de LOvJ vanuit zijn kennis van, en
plaats in het opsporingsveld. In de nota Integriteit Financiële Sector van
19 december 1997 waren de voorstellen ter versterking van de positie van de
LOvJ vervat. Gezien de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie als
beheerder van het MOT zou een ‘materiële controle’ staatsrechtelijk geen
juiste situatie zijn en werd het accent van de verantwoordelijkheid van de
LOvJ gelegd op het sturen van de verdachte transacties die het MOT aanreikt
in de zin van het volume en de bruikbaarheid van de informatiestroom
vanuit het Meldpunt naar de opsporingsinstanties. De exclusieve bevoegdheid van het hoofd MOT tot het aanmerken van ongebruikelijke transacties
als ‘verdacht’ bleef ongewijzigd gezien de essentie van deze bevoegdheid
voor de bufferfunctie van het MOT tussen financiële instellingen en het
opsporingsapparaat.
In diverse notities is onder verschillende benamingen een instemmingsrecht of eindbeslissingsbevoegdheid van de LOvJ beschreven voor een
91
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Kamerstukken II, 2001-2002, 28 106, nr. 2, p. 39-40.
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aantal beheerskwesties betreffende het BLOM. Deze constructie is net zo
strijdig met de wet en de verantwoordelijkheid van de minister van BZK als
de controlerende taak die de LOvJ in eerste instantie was toegedacht op het
MOT-register. Blijkens de Politiewet 1993 (artikel 39 lid 2) stelt de Raad voor
het KLPD o.a. de organisatie, begroting en formatie vast die de instemming
behoeven van de minister van BZK. De gekozen constructie waarbij de LOvJ
instemmingsrecht of eindbeslissingsbevoegdheid heeft voor een aantal
beheerskwesties betreffende het BLOM, verhoudt zich niet tot de verantwoordelijkheid van de Raad voor het KLPD en de minister van BZK.
De functie van LOvJ-MOT kent geen specifieke wettelijke verankering, maar
kan worden gezien als invulling van de begrippen Openbaar Ministerie of
officier van justitie, zoals die in bijvoorbeeld de Wet MOT en het besluit
politieregisters voorkomen betreffende het verzoeken om gegevensverstrekking uit het MOT-register. Materieel worden die activiteiten uitgevoerd door
het BLOM, behalve wanneer een LOvJ-sub 3-verzoek wordt gedaan. De landelijke officier ziet erop toe dat het BLOM op een rechtmatige, efficiënte en
effectieve manier gebruikmaakt van de gegevens over de verdachte transacties en ervoor zorgt dat de gegevens die het verstrekt aan de opsporingsinstanties rechtmatig zijn verkregen en inhoudelijk voldoende kwaliteit
hebben om bruikbaar te zijn voor de afnemers. De LOvJ is ongeveer één dag
per week bij het BLOM voor werkoverleg en operationeel overleg. Het BLOM
wil graag meer inhoudelijk overleg over o.a.:
– de verstrekking van informatie aan het buitenland/derden;
– operationele zaken;
– visie op inrichting en inhoud van startprocessen-verbaal;
– inhoudelijke beoordeling om tot verdenking te komen.
De LOvJ wordt in zijn functie direct bijgestaan door een beleidsmedewerker.
De LOvJ participeert in verschillende beleidsvoorbereidende organen, is
voorzitter van de werkgroep terrorismebestrijding en terrorismefinanciering
van het FEC en zit ook namens het OM in het Sanctiewetoverleg over tegoeden die eventueel geblokkeerd moeten worden in het kader van terrorismebestrijding. Voor het coördineren van de uitwisseling van gegevens tussen de
Dutch FIU-desk en buitenlandse meldpunten, heeft de LOvJ zitting in de
internationale Egmont-groep, die zich richt op de stroomlijning van het
uitwisselingsproces.
De LOvJ vormt het gezag over het BLOM met dien verstande dat het BLOM
via het KLPD ook valt onder het Landelijk Parket. De LOvJ heeft niet het
gezag over het MOT. Zo kon het convenant tussen MOT en AIVD gesloten
worden, terwijl de LOvJ het daar niet mee eens was. Een vergelijkbaar vraagstuk speelt ten aanzien van de prestaties door MOT en BLOM in het kader
van samenwerking in de MBA-unit. Volgens het Actieplan MOT-BLOM
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zouden daar 500 subjecten extra uit moeten komen. Als het MOT dit aantal
haalt, is zij geslaagd maar zit vervolgens de LOvJ met het probleem om de
zaken gedaan te krijgen.

7.7

De begeleidingscommissie MOT (BC-MOT)

Hoofdstuk IV van de Wet MOT bevat regelingen over de
Begeleidingscommissie voor het MOT. Artikel 14 van de Wet MOT bepaalt
dat er een dergelijke commissie is, om vervolgens in artikel 15 de taken
daarvan te noemen:
a het Meldpunt in zijn functioneren te begeleiden;
b het ter beschikking stellen aan het Meldpunt van haar kennis en deskundigheid;
c het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van Onze Minister van
Justitie of Onze Minister van Financiën over onder meer:
1 de wijze waarop het Meldpunt zijn taak verricht;
2 de vaststelling van de indicatoren bedoeld in artikel 8;
3 de effectiviteit van de meldingsplicht.
De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ministeries
van Justitie en van Financiën, de bedrijfstakken en beroepsgroepen die
onder de werking van de Wet MOT vallen, de toezichthouders op die
bedrijfstakken, de FIOD-ECD, het OM en de politie. De leden van de
commissie worden door de minister van Justitie benoemd voor drie jaren.
Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd. Het hoofd MOT is ingevolge
afspraken binnen de commissie toegelaten als adviserend lid. Het voorzitterschap wordt bekleed door een vertegenwoordiger van de minister van
Justitie. Sinds de oprichting van de commissie is dat een procureurgeneraal. De BC-MOT komt drie keer per jaar bijeen, waarbij het regel is dat
leden zich niet kunnen laten vervangen.
In de BC-MOT staat de taak c.2 centraal. Daarvoor beschikt de BC-MOT over
een werkgroep Indicatoren die beleidsadvisering doet. In het verlengde van
de advisering over indicatoren ligt ook de gedachtevorming over de inrichting van het meldsysteem. In hoofdstuk 4 zijn de actuele ontwikkelingen
daaromtrent vermeld. Volgens respondenten is de behandeling in de BCMOT soms een herhaling van zetten binnen de werkgroep indicatoren.
Besprekingen zijn vooral juridisch van aard. Ook de manier waarop het
Jaarlijks Verslag van het MOT, of het concept daarvan, wordt doorgenomen
is daarvan een voorbeeld. Tijdens verschillende vergaderingen van de
begeleidingscommissie MOT wordt aan de orde gesteld of bepaalde zaken,
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Het aantal van 500 subjecten is volgens het BLOM inmiddels omgebogen naar 300 zaken in 2003 en ook
dat aantal is betrekkelijk, aldus het BLOM.
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zoals besloten door het Meldpunt niet eerst in de begeleidingscommissie
aan de orde hadden moeten worden gesteld. Onder andere de rechtstreekse
94
verstrekking van verdachte transacties aan de politieregio. Opmerkingen
die vooral worden gemaakt wanneer bepaalde vertegenwoordigers worden
geconfronteerd met de consequenties van bepaalde keuzen door het MOT.
In de vergadering van 2 november 1999 wordt in de commissie gesignaleerd
dat het onlogisch is dat de BC-MOT zich tot het functioneren van het
Meldpunt beperkt. Het BLOM zou ook besproken dienen te worden. Bij die
constatering is het, afgaande op de vergaderverslagen, ook gebleven. Dit
geldt ook voor andere vraagstukken zoals de rol van de LOvJ en de bijdrage
van deze functie.
Uitbreiding van het aantal meldingsplichtigen maakte een aanpassing van
de BC-MOT noodzakelijk. Zonder aanpassing zou de commissie gaan
95
bestaan uit 28 leden. Het werd ondoenlijk geacht om met een dergelijk
96
aantal leden te vergaderen. Gekozen is daarom voor een nieuwe opzet
bestaande uit:
– een algemene Begeleidingscommissie MOT;
– een reguliere Begeleidingscommissie MOT;
– een zevental benoemingsgroepen.
Het centrale principe in de nieuwe opzet is ordening naar de belangen van
de melder.
De algemene Begeleidingscommissie MOT komt eenmaal per jaar bij elkaar
en kan worden gezien als plenaire vergadering van alle betrokken instanties.
Met als mogelijke agendapunten het Jaarlijks Verslag van het MOT en het
functioneren van het Meldpunt en het meldsysteem. Om te voorzien in de
behoefte aan een meer frequent te leveren bijdrage uit de Begeleidingscommissie is de reguliere Begeleidingscommissie MOT bedacht. Ze is vergelijkbaar met een soort ‘dagelijks’ bestuur dat drie tot vier maal per jaar bij
elkaar komt en bestaat uit afgevaardigden van de ministeries van Justitie en
van Financiën, de benoemingsgroepen, de toezichthouders, de FIOD-ECD,
het Openbaar Ministerie en de politie. Het hoofd van het Meldpunt is
toehoorder.
Het nieuwe overlegmodel wordt gecompleteerd met zeven benoemingsgroepen van vertegenwoordigers van min of meer verwante bedrijfstakken met
dezelfde toezichthouder. Het betreft achtereenvolgens:
1 advocaten en notarissen en andere juridische adviseurs;
2 accountants en belastingadviseurs;
3 casino’s en geldtransactiekantoren;

94
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BC-MOT, 21 mei 1997.
BC-MOT, 27 november 2002.
Notitie Begeleidingscommissie MOT en Werkgroep Indicatoren, augustus 2003.
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5
6
7

Wtk-instellingen en creditcardmaatschappijen;
Wtv- en Wab-instellingen;
Wte- en Wtb-instellingen;
handelaren in zaken van grote waarde en makelaars in onroerend goed.

De toezichthouders participeren niet in de benoemingsgroepen, wat ons een
gemiste kans lijkt. In een benoemingsgroep gaat het niet om het individuele
meldgedrag van één handelaar (en dan nog) zodat belangenbescherming
geen criterium zou mogen zijn om de toezichthouder te weren. Een ander
belang (het voorkomen en opsporen van strafbare feiten) vraagt om een zo
veel mogelijk integrale benadering.
Elke groep vaardigt een vertegenwoordiger af naar de reguliere Begeleidingscommissie met dien verstande dat vanwege het aandeel van banken en
wisselkantoren in het aantal meldingen zij altijd hun benoemingsgroep
vertegenwoordigen. Hun ervaring met melden en hun belang bij deelneming
aan de discussies daarover rechtvaardigt deze afzonderlijke positie, aldus de
notitie. De benoemingsgroepen bepalen hun eigen vergaderfrequentie.

7.8

De werkgroep indicatoren

Op grond van art. 8 van de Wet MOT stellen de minister van Financiën
en Justitie gezamenlijk, na overleg met het Meldpunt, voor de termijn van
ten hoogste zes maanden de indicatoren vast aan de hand waarvan wordt
beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie. De BC-MOT informeert de ministers omtrent de vaststelling
van de indicatoren. Om het bovengenoemde advies te formuleren heeft de
commissie de werkgroep Indicatoren ingesteld. Die was tot voor kort samengesteld uit vertegenwoordigers van de AEX, Autoriteit FM, BLOM, Interpay,
MOT, NVB, Holland Casino, PVK, ABN AMRO, SNS Reaal, DNB, FIOD-ECD,
Verbond van Verzekeraars, Functioneel Parket, NBvA/NVA, ministerie van
Justitie en het ministerie van Financiën (voorzitter). Door deelname van de
LOvJ-MOT kunnen de vertegenwoordigers van meldingsplichtigen de gevolgen van het vaststellen van de indicatoren afstemmen met het OM. Het is de
taak van de LOvJ om het standpunt van het OM te verwoorden. Hij voert
daarover regelmatig vooroverleg met de PG, tevens voorzitter van de BCMOT.
Net als bij de BC-MOT is regel dat leden zich niet kunnen laten vervangen.
De werkgroep komt zes maal per jaar bijeen.
Uitbreiding van de meldingsplicht heeft ook consequenties voor de werkgroep Indicatoren. Er is een nieuwe getrapte structuur ontworpen die lijkt op
de nieuwe opzet van de BC-MOT. Ze bestaat uit een plenaire vergadering
werkgroep Indicatoren die is samengesteld uit vertegenwoordigers van vier
subwerkgroepen.
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Werkgroep 1: juridische dienstverlening/trustkantoren/accountants/belastingadvies: advocaten en andere juridisch adviseurs, notarissen, trustkantoren,
accountants, belastingadviseurs, Bureau Financieel Toezicht, Nederlandsche
Bank en het ministerie van Justitie.
Werkgroep 2: creditcardmaatschappijen, krediet-, effecten-, beleggings- en
verzekeringsinstellingen: banken, creditcardmaatschappijen, effecteninstellingen, beleggingsinstellingen, verzekeringsinstellingen/assurantietussenpersonen, Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Pensioen- en
Verzekeringskamer en het ministerie van Financiën.
Werkgroep 3: casino’s/geldtransactiekantoren: casino’s, geldtransactiekantoren, Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën.
Werkgroep 4: handelaren in zaken van grote waarde/makelaars og: handelaren, makelaars og, de FIOD-ECD en het ministerie van Justitie.
In het algemeen bestaat een werkgroep uit: verwante bedrijfstakken, de
relevante toezichthouder, het MOT/BLOM, de FIOD-ECD c.q. het OM. Het
voorzitterschap is belegd bij een vertegenwoordiger van het ministerie van
Financiën of van Justitie. De vergaderfrequentie zal afhangen van omvang
van de meldstroom en ontwikkelingen op witwasgebied. De subwerkgroepen adviseren rechtstreeks aan de reguliere Begeleidingscommissie MOT.

7.9

Tripartiete overleg

Onder de benaming ‘tripartiete overleg’ gaan verschillende overleggen op
meerdere niveaus schuil (bijvoorbeeld tussen het OM en Belastingdienst).
In dit geval wordt het zeswekelijkse overleg bedoeld van de Nederlandsche
97
bank, de FIOD-ECD, het MOT, het BLOM en de LOvJ-MOT. Het heeft
afstemming als doel tussen bestuurlijke en of strafrechtelijke aanpak bij
overtredingen van de Wet MOT en de Wet identificatie financiële dienstverlening. Tijdens dit overleg dragen de Nederlandsche bank, het MOT en de
FIOD-ECD zaaksvoorstellen aan.

7.10 Reflectie
Het bestuurlijk domein
De focus van de keten is sterk gericht op het gebruik van transactie-informatie in concrete (witwas)onderzoeken. Consistent daaraan zou men verwach97

Functioneel Parket, Beknopte beschrijving van de inhoud van en de toekomstvisie aangaande de portefeuille
MOT/BLOM, zonder datum, p. 7.
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ten dat er van vertegenwoordigers uit het bestuurlijk domein veel impulsen
uitgaan op die keten om ervoor te zorgen dat de keten zich van transactieinformatie bedient en voldoende witwasonderzoeken opneemt. Het tegendeel doet zich echter voor. Politieregio’s en arrondissementsparketten
merken volgens respondenten zeer weinig van druk uit het bestuurlijk
niveau.
Binnen het bestuurlijk domein is weinig terug te vinden over de maatschappelijke effecten die men met de inzet van de keten ongebruikelijke transacties teweeg wil brengen. Het OM (en daarmee ook het ministerie van
Justitie) opereren in een heel ander maatschappelijk krachtenveld dan bijvoorbeeld een Autoriteit FM of een ministerie van Financiën.
Laatsgenoemden ervaren minder de directe druk van burgers en hun representatieve vertegenwoordigingen als bijvoorbeeld een gemeenteraad.
Dientengevolge denkt men ook eendimensionaler over de oplossing van
bestuurlijke vraagstukken.
Op het bestuurlijk niveau heeft men ook weinig gedaan om de verantwoordelijkheid voor het terugmelden van wat er met transactie-informatie is
gedaan, neer te leggen op het niveau waar de verantwoordelijkheid voor het
gebruik is belegd. In casu zijn dat de arrondissementsparketten en de
politieregio’s. Hoewel het ontbreekt aan landelijke doelen en afspraken over
de witwasbestrijding, kan men – zo die afspraken er zouden zijn – van de
parketten en regio’s expliciete terugkoppeling vragen. Dat leidt wel tot
inhoudelijke problemen (zie hoofdstuk 8), maar qua besturing is het
moeilijk voor te stellen dat het OM geen 19 hoofdofficieren en 6 fungerend
hoofdofficieren zover zou kunnen krijgen. Zeker wanneer die OM-vertegenwoordigers op hun beurt alle afspraken met politieregio’s op handhavingsgebied moeten fiatteren. Maar men begint al niet eens aan eenvoudige
oplossingen die binnen de context van de totale handhavingsproblematiek
ineens grote proporties krijgen.
Arrondissementsparketten en politieregio’s hebben (begrijpelijk) een sterke
neiging zich te richten op de problematiek die speelt binnen het eigen territorium. Daarop wordt men immers aangesproken. De witwasbestrijding
behoort daar niet toe.
Het OM
Het vaststellen van het opsporings- en vervolgingsbeleid op bijvoorbeeld
het terrein van witwassen en financieel-economische criminaliteit in
bredere zin valt onder de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie met
inachtneming van de eindverantwoordelijkheid van de minister van Justitie.
Het krachtenveld waarin beleidskeuzes in het kader van de handhaving
totstandkomen zit zo in elkaar dat een PG niet kan volstaan met even te
roepen wat belangrijk is waarna iedereen zich conform die keuze feitelijk
gedraagt. In tegenstelling tot door ons opgetekende opvattingen binnen het
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OM, dichten respondenten van buiten aan het OM grote macht toe in relatie
tot het beïnvloeden van de politie. Als voorbeeld wordt genoemd het proces
van totstandkoming van de Nationale Recherche. Ook de besturingsverkenning uit hoofdstuk 10 laat zien dat van alle actoren het OM over de grootste
beïnvloedingsmogelijkheden van de keten ongebruikelijke transacties
beschikt. Zowel op basis van har wettelijke taak als de strategische posities
die in die keten worden ingenomen.
De top van het OM zou graag meer invloed willen hebben op het beheer van
de politie om zo ook de allocatie van middelen (vooral personeel) onder
haar verantwoordelijkheid te brengen. Het OM zou met name over die
allocatie willen gaan om meer invloed te kunnen uitoefenen op de omvang
van de aandacht van de politie voor (landelijke) opsporingsthema’s.
Afgaande op recente onderzoeken is het de vraag of uitbreiding van de
beheersbevoegdheid van het OM ook zou leiden tot meer sturing. In de
analyses van de besturing van de politie in relatie tot de aandacht van de
politie voor landelijke beleidsthema’s, komt eerder het ongebruikt laten van
sturingsmogelijkheden door het OM als knelpunt naar voren dan het ont98
beren van de beheersbevoegdheid.
In de komst van het Functioneel Parket schuilt een gevaar dat eerder werd
gesignaleerd rond de vorming van de IFT’s. Zodra er afzonderlijke eenheden
worden gevormd met het oog op een specifiek te verrichten taak, hebben de
eenheden die regulier met die taak waren belast minder de neiging om aan
die taken aandacht te besteden. De komst van het Functioneel Parket wordt
in het veld sterk geassocieerd met de bestrijding van de financieel-economische criminaliteit. Die eerste ontwikkelplannen van het Functioneel Parket
tendeerden ook in die richting. Nadien is de aandacht meer komen te liggen
op de gezagsfunctie van het parket naar de BOD’en maar de toon was al
gezet. Het beeld van een parket dat zich met alles op het terrein van financieel-economische criminaliteit gaat bezighouden is recent versterkt door
de verantwoordelijkheid voor de zaakskeuzen van de IFT’s onder te brengen
bij het Functioneel Parket.
De functie van LOvJ-MOT
De LOvJ heeft formeel geen invloed op wat er met verdachte transacties op
lokaal niveau wordt gedaan. Dat lokale beleid valt onder verantwoordelijkheid van de hoofdofficier van justitie wiens arrondissement het betreft.
De LOvJ zit in een positie van alleen maar te kunnen promoten en te
enthousiasmeren. Als de realisatie van de oorspronkelijke doelstelling achter
het BLOM, zijnde ‘het verhogen van het rendement van MOT-meldingen’,
vooral afhangt van de lokale situatie in de arrondissementen of politieregio’s
98

Het ei van Columbo? en W. Faber, De macht over het stuur, Onderzoek besturingssysteem aanpak
mensensmokkel, Oss, september 2002.
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(bijvoorbeeld als gevolg van prioritering en/of capaciteitsgebrek), dan kan
de LOvJ daarop formeel geen invloed uitoefenen. In het geval van een
operationele zaak, waarin op basis van een ontvangen melding via het MOT
acuut ingrijpen is gewenst, neemt de LOvJ contact op met de lokale zaaksofficier van justitie. De laatste blijft verantwoordelijkheid voor de beslissing
om al dan niet in te grijpen. Feitelijk is volgens respondenten van het BLOM
in een enkel geval als gevolg van de beslissing van de betrokken zaaksofficier om niet (tijdig) in te grijpen, de kans gemist om conservatoir beslag te
leggen op een grote som geld.
De LOvJ heeft over zijn portefeuille geen landelijk overleg met vertegenwoordigers van de arrondissementsparketten. De reikwijdte van het onderwerp is daarvoor ook te klein. Vertegenwoordigers van die parketten zijn
niet of nauwelijks op de hoogte van het bestaan van de LOvJ-MOT-functie,
laat staan dat ze weten wat die voor hen zou kunnen betekenen. De LOvJ
besteedt weinig aandacht aan accountmanagement binnen het OM.
Incidenteel vindt op verzoek van één van de accountmanagers van het
BLOM contact plaats met een parket.
99

In de evaluatie van de Wet MOT werd vastgesteld dat de meeste taken van
de LOvJ onvoldoende uit de verf waren gekomen. En dat is eigenlijk nog
steeds het geval, zo blijkt uit de gesprekken met de respondenten en uit de
nota’s waarin pogingen worden gedaan om de functie te onderbouwen
vanuit een bredere visie. De laatste twee jaar is de functie vooral gericht op
de financiële terreurbestrijding. In het onderzoek naar de besturing van de
aanpak van de mensensmokkel is een vergelijkbare LOvJ-functie uitvoerig
onderzocht. Met als centrale conclusie dat een LOvJ niet verantwoordelijk
kan worden gehouden voor de ontwikkeling van een bepaald beleidsterrein
en de uitvoering van zaken, als in de functie niet wordt beschikt over
bevoegdheden om die verantwoordelijkheid waar te maken. Het verkrijgen
van die bevoegdheden is gezien de taakuitoefening in de arrondissementsparketten en politieregio’s niet reëel, wat betekent dat de LOvJ ook niet op
bepaalde taken zou moeten worden aangesproken. De parallel met de
functie van LOvJ-MOT is groot.
100

Het Functioneel Parket bezint zich op de functie van de LOvJ-MOT. Een
van de voordelen van het feit dat de LOvJ-MOT daar is ondergebracht, heeft
te maken met de toezichtfunctie op de handelaren van grote waarde die
indirect ook onder verantwoordelijkheid valt van het FP, omdat zij wordt
uitgeoefend door de FIOD-ECD. Maar dat is slechts een gelegenheidsargument. Respondenten stellen vast dat de LOvJ-functie onder meer niet uit de
verf komt omdat het ontbreekt aan een netwerk, aan expertiseontwikkeling
99 G.J. Terlouw en U. Aron, Twee jaar MOT, 1996, p. 6.
100 FP, Toekomstvisie ‘MOT/BLOM’.
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en -verspreiding en aan invulling van een beleidstaak voor de witwasbestrijding naar het college. Vertegenwoordigers in het FEC vinden het verrassend
dat de LOvJ alles te weten kan komen over zeer gevoelige informatie in het
kader van bijvoorbeeld terreurbestrijding, maar geen inzage heeft in de
buffer bij het MOT.
Het ontstaan van de functie van LOvJ-MOT is in de tijdgeest van toen begrijpelijk. Thans ligt een nieuwe invulling voor de hand die meer in de lijn ligt
van de activiteiten van een BOOM en bestaat uit vervolgingsondersteuning
en accountmanagement. Integrale besturing van de keten uit oogpunt van
witwasbestrijding of transactie-informatie mag van de LOvJ niet worden
verwacht. Het aandachtsgebied is te smal om überhaupt als uitgangspunt
voor dat type sturing te nemen. Wanneer men de toepassing van transactieinformatie breder ziet dan uitsluitend in concrete opsporingsonderzoeken,
wordt integrale ketenbesturing ook minder noodzakelijk. In het verlengde
van de conclusies over de functie van LOvJ-mensensmokkel bevelen wij aan
om niet te veel coördinerende taken op te hangen aan een functie zonder
bevoegdheden. Dat maakt de functie steeds unieker met een evenredige
toename van het isolement van de functie ten opzichte van diens omgeving.
Dat naast het ene landelijk parket nog een ander landelijk parket is bedacht,
moet niet het uitgangspunt zijn voor een oplossing voor het gezag over de
witwasbestrijding. Anders wordt getracht op een lager niveau iets op te
lossen wat op een hoger niveau ingewikkeld is gemaakt. Er is organisatiekundig gezien geen reden om er gelijktijdig een Functioneel Parket en een
Landelijk Parket op na te houden.
Begeleidingscommissie MOT
Het onderzoek levert het beeld op van de Begeleidingscommissie MOT als
een sterk juridisch en voorfasegeoriënteerd overleg, en veel minder
praktisch en ketengeoriënteerd. In dat verband wreekt zich ook dat er
buiten de Begeleidingscommissie MOT om nauwelijks of geen aandacht is
georganiseerd rondom het onderwerp ongebruikelijke transacties. Aan de
sterk juridische en weinig justitiële benadering van de Begeleidingscommissie MOT wordt geen tegenwicht geboden door een andere oriëntatie. Het voorliggende onderzoeksrapport kan die functie alleen maar beperkt
vervullen op het moment van haar verschijning. Daarna is het aan de
spelers om een goed evenwicht te bereiken tussen de verschillende oriëntaties. Als onderzoekers zijn wij daarover niet optimistisch.
In de BC-MOT zijn strijdige belangen vertegenwoordigd, wat beperkend
werkt op haar invloed. Melders willen vanuit hun commerciële belang een
bepaalde interpretatie van wat de integriteit van het financiële stelsel is,
terwijl bijvoorbeeld het OM daar een eigen opvatting over heeft. De gedachte achter de commissie is dat er belangentegenstellingen worden overbrugd.
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Het is in die zin een soort klankbordgroep. Als iedereen het ergens over eens
is, bestaat er een morele verplichting om zich eraan te houden. Verder is het
een ontluchting voor een expansievat waardoor de druk niet te hoog oploopt.
Daarmee heeft de BC-MOT een belangrijk procesdoel. De eerste drie taken
van de commissie (onder a., b., en c.1) komen, afgaande op de verslagen
sinds 1996 en de opvattingen van respondenten daaromtrent, niet uit de verf.
En dat is ook niet verwonderlijk gezien de samenstelling van de commissie,
de belangen en de frequentie van haar samenkomen. In tegenspraak met de
begeleidende taak, houdt de BC-MOT afstand van het Meldpunt. Door o.a.
herhaaldelijk te benadrukken (bijvoorbeeld bij de behandeling van het
Jaarlijks Verslag) dat het hoofd zelf verantwoordelijk is. De beheerder van het
MOT (het ministerie van Justitie) wordt in de BC-MOT niet als zodanig aangesproken. Wederom afgaande op de vergaderverslagen, wordt in de BC-MOT
ook niet verslag gedaan van het ketenoverleg. Over onderwerpen als de
samenwerking MOT-BLOM en de opvolging van transactie-informatie door
de regio’s is wel eens een klagende opmerking gemaakt maar de vraagstukken
worden niet uitgediept. Deze voorbeelden betreffen bedrijfsvoeringsthema’s.
Dat men zich daarover minder druk maakt, is begrijpelijk vanwege het
beperkte zicht dat een commissie daarop kan hebben. Problematischer is het
dat de effectiviteit van de meldingsplicht in termen van de bijdrage aan de
integriteit van het financiële stelsel niet als referentiekader dient voor de
commissie. Was dat wel het geval, dan zou de dominante gerichtheid minder
bestaan uit bespiegelingen van vigerende regelgeving en haar consequenties
en meer uit het creëren van mogelijkheden (desnoods met gewijzigde wetgeving) om tot betere resultaten te komen.
De kwalificaties van de BC-MOT door vele respondenten (van departementen,
OM, toezichthouders, MOT en BLOM) zijn samen te vatten onder de noemer
‘juridisch navelstaren’. Een beeld waarbij wij ons iets kunnen voorstellen uit
analyse van de vergaderverslagen van de commissie. Met het vangen van
boeven (overigens ook niet het enig zaligmakende) heeft dat weinig te maken,
aldus de respondenten. De mazen van het net worden door de BC-MOT
geweven en versteld. Met als centrale vraag ‘hoe komen wij als melders niet in
de problemen’ in plaats van ‘hoe kunnen wij linksom of rechtsom het witwassen aanpakken’. Daardoor vindt er weinig exploratie plaats van taboegebieden
zoals het vraagstuk van de effectiviteit. En als die al plaatsvindt, is de
dominante oriëntatie een juridische in plaats van een justitiële.
De hoeveelheid overleg neemt door de nieuwe opzet van de BC-MOT fors toe.
Dat men een oplossing wil voor het grote aantal deelnemers is begrijpelijk.
De toename van het overleg verhoudt zich desondanks moeilijk tot de feitelijke bijdrage van de BC-MOT aan het totaal van de keten ongebruikelijke
transacties. Het getrapte representatieve karakter van de structuur heeft een
belangrijke symboolwaarde. Over bevoegdheden en taken van de verschillende commissies en groepen is nog weinig bekend. In het perspectief van
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het conceptueel model zoals in hoofdstuk 15 van dit rapport is gepresenteerd, zouden de benoemingsgroepen vooral het karakter moeten hebben
van een gebruikersraad die o.a. ook door het MOT en het BLOM gebruikt
zouden kunnen worden voor informatieoverdracht. Dat aspect wordt gemist
in de gewijzigde opzet. De werking van de structuur zou gebaat zijn bij een
duidelijk machtscentrum in de vorm van een eenduidige opdrachtgever.
Vanwege de oriëntatie van de keten op het voorkomen en bestrijden van
misdrijven ligt het ministerie van Justitie als opdrachtgever voor de hand.
Met als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat de overlegstructuur ook
gericht blijft op het centrale inhoudelijke doel.
Werkgroep indicatoren
Respondenten met een relatie naar BC-MOT en/of de werkgroep zijn over het
algemeen van mening dat de werkgroep indicatoren een nuttig instrument is.
Kennis van de processen bij de meldende instellingen is nodig om signalen
van witwassen te kunnen vertalen naar zinvolle indicatoren. In de werkgroep
hoort men ook wat er speelt in de bedrijfstakken. Wel wordt de inbreng van de
feitelijke opsporing daarbij gemist. In de werkgroep zelf is opgemerkt dat het
eigen belang van partijen in de vergaderingen een hoofdrol speelt.
De nieuwe structuur kent als risico dat benoemingsgroepen en subwerkgroepen elkaar gaan overlappen vanwege de geringe verschillen in de bestreken
bedrijfstakken. Een probleem dat ook al in de oude structuur speelde tussen
BC-MOT en de werkgroep Indicatoren. Als het indicatorenoverleg kan plaatsvinden in vier werkgroepen, is ook de vraag aan de orde waarom er dan
zeven benoemingsgroepen nodig zijn. De nieuwe structuur waarin de
subwerkgroepen rechtstreeks adviseren aan de (reguliere) BC-MOT roept
bovendien vragen op over de toegevoegde waarde van de plenaire vergadering. Een vereenvoudiging van de structuur die een efficiënte en betere
werking ten goede zou kunnen komen, is het integreren van de werkgroepen
en de benoemingsgroepen en het vervolgens afzien van de plenaire vergadering. Hoe dan ook is het raadzaam om de groepen te voorzien van een duidelijke opdracht en een opdrachtgever. Eén persoon binnen de reguliere
begeleidingscommissie aan wie men verantwoording aflegt.
Samenvattende conclusies
– De verschillende vertegenwoordigers van het OM werken weinig samen
op het terrein van de witwasbestrijding en beschikken daartoe niet over
explicite afspraken.
– Door actoren uit het bestuurlijk domein wordt weinig invloed uitgeoefend
om meer te doen met transactie-informatie of om de witwasbestrijding te
intensiveren.
– De toegevoegde waarde van de LOvJ-functie voor het verwerkingsproces
en voor het gebruik van transactie-informatie is zeer beperkt.
– De begeleidingscommissie maakt haar wettelijke begeleidende taak van
het MOT niet waar.

WODC_Onverdachte_versie10

25-02-2004

14:34

Pagina 139

8 Ketenpartners in het bestrijdingsdomein
Het onderzoek is onder andere vertrokken vanuit de hoofdvragen ‘Hoe
luiden de doelstellingen van de ketenorganisaties, wat zijn hun taken en
werkwijzen?’ en ‘Hebben de ketenorganisaties als geheel een uitvoerbare
taak, gezien de beschikbare capaciteit en expertise?’. Het achtste hoofdstuk
gaat in op deze vragen voor de organisaties die wij rekenen tot het bestrijdingsdomein omdat ze het feitelijk voorkomen dan wel aanpakken van
normschendingen als taak hebben. Uiteraard voorzover de verwerking en
het gebruik van transactie-informatie daaraan dienstbaar kunnen zijn. Hun
taken en inrichting worden beschreven evenals de samenwerkingsrelaties
die van hen uitgaan.

8.1 De melders
De melders staan aan het begin van de keten en zijn verantwoordelijk voor
het detecteren van ongebruikelijke transacties. De koepels waarin melders
zijn verenigd, zijn ook actief op het bestuursniveau (zowel binnen de eigen
sector als in de relatie naar de overheid), zoals de NVB, de KNB, en de
Bovag. Volstaan wordt met hier de aantallen meldingsplichtigen te noemen
per sector.
Tabel 4: Aantal meldingsplichtigen per sector (peildatum 14 november
2003)
Melders naar sector
Bank
Casino
Creditcardmaatschappij
Effectenbemiddelaar
Geldtransactiekantoor
Levensverzekeraar
Wisselkantoor
Handelaren in goederen van grote waarde**
– kunst en antiek
– sieraden/edelmateriaal
– voertuigen
– schepen
Vrije beroepsbeoefenaars***
– accountants
– notarissen
– makelaars og
– trustkantoren
– juridisch adviseur
– bedrijfseconomisch adviseur
– advocaat

Potentieel

Feitelijk*
37
1
4
2
7
3
18

3.782
2.105
9.684
900

13
11
1.397
26

6.000
8.760
3.500
100

7
15
2

9.000
2.500

1
2
4

Bronnen: * MOT **Belastingdienst/Economische Controledienst, Concept-nota Handhaving
MOT, 19 juli 2001 ***Staatsblad 2003, 94, p. 21
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8.2 De Belastingdienst
De Belastingdienst is binnen het ministerie van Financiën verantwoordelijk
voor het onderhouden en versterken van de bereidheid van belastingplichti101
gen tot nakoming van hun wettelijke verplichtingen (compliance). Van
compliance is sprake als de belastingplichtige fiscaal relevante feiten juist,
tijdig en volledig opgeeft en wanneer belastingschuldigen tijdig en het juiste
bedrag betalen. Onder de Belastingdienst ressorteren de douane en de
FIOD-ECD.
De nota Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding maakt melding
van een mogelijke samenwerking tussen de Belastingdienst, het MOT en het
BLOM, met als voorbeeld de structurele informatie-uitwisseling zoals die in
Australië plaatsvindt. De nota stelt voor om te bezien of introductie van een
meldingsplicht voor andere delen van de Belastingdienst aan het MOT
praktische betekenis kan hebben. Het gedrag van criminelen bij de plaatsings- en layering-fase van het witwassen en bij fiscale misdrijven loopt in de
praktijk in belangrijke mate parallel. Degene die fiscale misdrijven beoogt te
plegen heeft, net als de crimineel die witwast, er belang bij om geen sporen
na te laten en dus gebruik te maken van contant geld, toonderpapier,
ondoorzichtige constructies en off-shorelanden zonder toezicht op financiële
instellingen, met bankgeheim en andere elementen die een goede werking
van het financiële stelsel belemmeren. De Belastingdienst beschikt over veel
informatie waar de opsporing haar voordeel mee zou kunnen doen.

8.3 De FIOD-ECD
De bijzondere opsporingsdienst FIOD-ECD levert aan de rechtshandhaving
een bijdrage door de uitvoering van toezicht- en opsporingstaken. Ze is
onderdeel van de Belastingdienst die fungeert als toeleverancier van zaken.
Centraal in het functioneren van de FIOD-ECD staat het voorkomen en
bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving op
de volgende gebieden: fiscale en douanefraude, financieel-economische
criminaliteit, goederen- en commune criminaliteit (algemene strafrechtdelicten). Bij de bestrijding van commune delicten werkt de FIOD-ECD nauw
samen met de politie. In opdracht van vijf ministeries worden op financieeleconomisch terrein toezicht- en opsporingstaken uitgevoerd. Het gaat om
aandachtsgebieden als economische ordening, financiële integriteit en
102
goederenbewegingen. Met de integratie van de ECD heeft de FIOD-ECD
een dubbelfunctie gekregen in relatie tot witwascriminaliteit. Het controleert de naleving van de meldingsplicht en identificatieplicht door bepaalde
101 Jaarverslag Ministerie van Financiën 2002, Kamerstukken II, 2002-2003, 28 880, nr. 20, p. 59.
102 Kamerstukken II, 2002-2003, 28 880, nr. 20, p. 39.
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meldingsplichtige instellingen en is verantwoordelijk voor de opsporing van
economische delicten waaronder overtredingen van de Wet op de wisselkantoren, de Wet toezicht kredietwezen en de Wet toezicht effectenwezen.
Eind 2000 heeft de FIOD-ECD intern een kennisgroep witwassen in het
leven geroepen.
De nota Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding ziet de FIODECD en haar positie als concentratiepunt voor specialistisch financieel
rechercheren. Die positie zou volgens de nota ook kunnen worden aangewend ter vergroting van het rendement van de Wet MOT. Als voorbeeld
wordt daarvan genoemd het beoordelen van de output van het MOT door
de FIOD-ECD. Sinds 1994 heeft het KLPD (dCRI opgevolgd door dNRI) een
samenwerkingsconvenant met de FIOD betreffende het project Finpol, later
opgevolgd door het BLOM. Op basis van dit convenant (versie van 2 juli
1996) kan belastinginformatie worden toegevoegd aan verdachte transacties
om daarmee inzicht te krijgen in mogelijk achterliggende strafbare feiten.
Bij een concreet vermoeden van fiscaalstrafrechtelijke misdrijven kunnen
verdachte transacties worden verstrekt aan de FIOD voor verdere opsporing.
Bij het BLOM is één medewerker vanuit de FIOD gedetacheerd. Hetzelfde is
103
sinds 1 augustus 1998 het geval voor wat betreft het MOT.
Het toezicht op de naleving van de In-en Uitvoerwet en de Sanctiewet is ook
deels opgedragen aan FIOD-ECD. Primair is het toezicht erop gericht na te
gaan of handelingen in strijd met de sanctiebepalingen zijn verricht, dan
wel uitvoer zonder vergunning heeft plaatsgevonden. Bij constatering wordt
strafrechtelijk opgetreden en kan blijken dat zich rond de illegale activiteiten ook aan terrorisme gerelateerde praktijken manifesteren.
De opsporingstaak van de BUMA/Stemra is per 1 januari 2003 overgegaan
naar de FIOD-ECD. Onder de nieuwe naam ‘Team Opsporing Piraterij’ vormt
dit nu een onderdeel van de bijzondere opsporingsdienst. Een en ander
betekent een versterking van de fraudebestrijding op het terrein van het intellectuele eigendom.
De FIOD-ECD werkt op basis van een handhavingsarrangement samen met
het Openbaar Ministerie (OM). In dit handhavingsarrangement zijn afspraken opgenomen die overeenkomen met de afspraken met de verschillende
ministeries. Als de FIOD-ECD wordt geconfronteerd met witwaspraktijken
dan wordt, na overleg met de LOvJ-MOT, een strafrechtelijk onderzoek
ingesteld. De FIOD-ECD doet dit vanwege zijn taak als bijzondere opsporingsdienst van het ministerie van Financiën die, gezien het kabinetsbeleid
inzake de financiële integriteit, in dit opzicht een bijzondere verantwoordelijkheid heeft.
103 Startconfiguratie van het BLOM, p. 73.
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Een openlijk gevoerde discussie is het niet, maar in de beslotenheid van de
interviews ziet menig respondent een strategie op de achtergrond van een
toenemende macht van de FIOD-ECD in de richting van een financiële
politie. Als onomkeerbare stappen worden daarin gezien de integratie van
de ECD, de komst van het Functioneel Parket, de trots waarmee in de
Integriteitsnota 2001 (die volgens ingewijden ondanks de samenwerking
vrijwel volledig van de hand van het ministerie van Financiën komt) de
FIOD-ECD als belangrijkste actor naar voren wordt geschoven in de strijd
104
tegen het terrorisme vanuit de financiële kant, en de toenemende aandacht van de FIOD-ECD voor commune delicten. De beperkt doorgezette
deskundigheidsvorming op het terrein van financieel rechercheren binnen
de politie werkt de ontwikkeling en positie van de FIOD-ECD in de hand.
Een ontwikkeling die op hoog niveau binnen het OM wordt ontkend, maar
die hen zeker niet onwelgevallig is. Die ontkenning heeft te maken met de
pijn die de arrondissementsparketten en de politieregio’s al voelen als
gevolg van de vorming van de Nationale Recherche. De kernteams als trots
van de kernkorpsen blijven weliswaar beheersmatig onder hen ressorteren,
maar worden overigens een onderdeel van het KLPD. In die context is het
niet verstandig te beginnen over iets als financiële politie.
De FIOD-ECD en het ministerie van Financiën maken overigens handig
gebruik van incidentele gebeurtenissen en de tijdgeest voor het zetten van
langzame stappen in de aandacht voor met name witwasbestrijding.
Overigens lijkt volgens ingewijden de Belastingdienst er niet onverdeeld
gelukkig mee. Die ziet de aandacht van de FIOD-ECD bij voorkeur geconcentreerd op fiscale delicten. Saillant is overigens dat de commune delicten
die door de FIOD-ECD worden behandeld ook meetellen voor de resultaatafspraken met het OM.

8.4 De Financiële Taskforce
De Financiële Taskforce ter bestrijding van terrorisme is een recent multidisciplinair samenwerkingsverband van de FIOD en het KLPD. De belangrijkste
taak van de Taskforce is onderzoek te doen naar financiële infrastructuren die
ondersteunend kunnen zijn aan terrorisme. Van het BLOM wordt een
104 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 106, nr. 2, p. 34: ‘Zoals in het voorafgaande is geschetst, moet bij het idee
om de deskundigheid op het terrein van het financieel rechercheren te versterken c.q. te concentreren,
worden bedacht dat alle opsporingsdiensten, ook de politie, voor de uitvoering van hun taken een zekere
mate van deskundigheid op dit terrein nodig hebben. In het kader van de bestrijding van met terrorisme
verband houdende activiteiten op financieel terrein gaat het uitsluitend over hoogwaardige deskundigheid
op dit terrein. Deze vorm van deskundigheid is in hoofdzaak geconcentreerd bij FIOD-ECD en KLPD. Bij
deze organisaties ligt dan ook het voortouw als het gaat om het bestrijden van terrorisme in relatie tot de
daarop betrekking hebbende financiering. Tevens moet worden bedacht dat hoogwaardige kennis van
financieel rechercheren ook noodzakelijk is bij bestrijding van de georganiseerde criminaliteit die bij de
kernteams en vooral bij het KLPD is belegd.’
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substantiële deelname verwacht in strategische en tactische analyses die de
input van de Taskforce gaan leveren. De liaison van de FIOD, die bij BLOM
wordt geplaatst, krijgt de taak om strategische en operationele gegevens te
verzamelen over het meldgedrag van melders, om overtredingen te signaleren
en om in opdracht van de LOvJ-MOT onderzoeken te initiëren naar overtre105
ding van de Wet MOT en de WID bij de FIOD of de Financiële Taskforce.
Uitgegaan wordt van vijf onderzoeken per jaar. Verder moet het BLOM de
Taskforce voeden met onderzoeksvoorstellen.
De Taskforce is ingesteld naar aanleiding van de terroristische aanslagen op
11 september 2001. Het kabinet heeft besloten om de handhaving van weten regelgeving op het gebied van geld- en goederenstromen die raakvlakken
kunnen hebben met terroristische en/of criminele netwerken, te intensiveren. Bij de FIOD-ECD is een deel van de versterking van de handhavingsactiviteiten projectmatig opgepakt en ondergebracht in het project Dubbelspoor. In dit project is in 2002 samengewerkt met het KLPD, de Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), het kernteam Noord Oost Nederland en Europol. Het KLPD is het coördinatiepunt in Nederland voor aan
terrorisme gerelateerde rechtshulpverzoeken en strafrechtelijke onderzoeken
naar terrorisme en politiek activisme, naast criminaliteitsbestrijding vanuit
de financieel-economische invalshoek. Het samenwerkingsverband is aange106
gaan voor een periode van een jaar en bevat 15 tot 20 fte’s. Bij deze onderzoeken vindt enerzijds bundeling plaats van financiële en criminele informatie, anderzijds van financiële deskundigheid en recherchevakmanschap.

8.5 Overige bijzondere opsporingsdiensten
8.5.1 De Algemene Inspectie Dienst-Dienstonderdeel Opsporing
De AID is de controle- en inspectiedienst van het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij. Activiteiten concentreren zich op de sectoren
veehouderij, natuurbescherming, vlees en pluimvee, meststoffen, akkerbouw, tuinbouw en sierteelt, bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen en
diervoeders. De handhaving door de AID raakt vier belangrijke maatschap107
pelijke thema’s: voedselveiligheid, dierenwelzijn (inclusief het voorkomen
van besmettelijke dierziekten), bescherming van lucht-water-bodem en
bescherming van natuur. De kleine opsporing van strafbare feiten op deze
terreinen vindt plaats in de regionale inspecties; de zwaardere zaken worden
behandeld door het Dienstonderdeel Opsporing. De AID maakt naar eigen
zeggen nog te weinig gebruik van verdachte transactie-informatie.

105 Plan van aanpak MOT-BLOM, p. 9.
106 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 106, nr. 2, p. 34.
107 Jaarverslag AID 2001, p. 10.
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8.5.2 De VROM-Inlichtingen- en Opsporingsdienst
De VROM-IOD is de bijzondere opsporingsdienst van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Per 1 januari 2002 is
de dienst ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige Dienst
Recherchezaken, de opsporingscomponent van het Milieu Inlichtingen- en
Opsporingsteam en het Milieu Bijstandsteam (MBT). Het is een departementale, landelijk georganiseerde opsporingsdienst die in het kader van de strafrechtelijke rechtshandhaving primair belast is met de opsporing van ernstige
delicten (misdrijven), zoals deze voortvloeien uit de handhaving van de
beleidsinstrumentele wetgeving van VROM. In samenwerking met andere
handhavingspartners worden opsporingsonderzoeken en strafrechtelijke
financiële onderzoeken verricht die betrekking hebben op ernstige delicten
waarbij de veiligheid van mens en milieu in het geding is. Met betrekking tot
de handhaving van beleidsinstrumentele wetgeving verricht de dienst tevens
opsporingsonderzoeken naar mogelijke fraude ten aanzien van de door
108
opnames van het ministerie verstrekte subsidies aan personen of bedrijven.
De VROM-IOD maakt beperkt gebruik van transactie-informatie.
8.5.3 De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
De SIOD is belast met de handhaving van wet- en regelgeving van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De SIOD spoort
zware sectoroverschrijdende strafbare feiten op en levert hiermee een
bijdrage aan het behoud van het maatschappelijk draagvlak voor de sociale
zekerheid. Dat omvat het werkveld van de Arbeidsinspectie, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, en de Sociale Verzekeringsbank. De
formatie van de SIOD bestond op 1 januari 2003 uit circa 175 fte (waarvan
ongeveer 110 fte opsporingsambtenaren). Binnen het taakveld van SZW
opereren een aantal samenwerkingsverbanden. Deze speciale teams, zoals
o.a. het Westland Interventie Team, het Bouw Interventie Team, het Confectie Interventie Team en de Regionale Interdisciplinaire Fraudeteams werken
vaak samen met de Belastingdienst, de gemeentelijke sociale dienst en de
109
regiopolitie. Met name de sociale recherche van Amsterdam neemt regelmatig transactie-informatie af van het MOT.

8.6 De criminele inlichtingen-eenheden
Over de taak en werkzaamheden van de criminele inlichtingendiensten is
als gevolg van het rapport van de Enquêtecommissie Bijzondere
110
Opsporingsmethoden veel discussie gevoerd. Sindsdien wordt niet meer
108 Politiealmanak 2002/2003, K17.
109 Handhavingsarrangement OM-SIOD 2003.
110 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 072, nrs. 10-11.
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gesproken van CID (criminele inlichtingendienst) maar van CIE (criminele
inlichtingen- eenheid) met name omdat deze benaming beter aansluit op
artikel 5a van het Besluit beheer regionale politiekorpsen. Voortvloeiend uit
de artikelen 13 van de Politiewet 1993 en 148 van het Wetboek van Strafvordering, vindt de uitvoering van de CIE-werkzaamheden plaats onder het
gezag van het Openbaar Ministerie. Voor de BOD’en is dat ondergebracht bij
111
het Functioneel Parket. De CIE’s komen op verschillende plaatsen in de
keten voor. Bij de politieregio’s, de KMar, de bijzondere opsporingsdiensten
en op nationaal niveau bij het KLPD. De CIE’s van de BOD’en mogen onder
voorwaarden samenwerken met de overige criminele inlichtingeneenheden
bij de politie en Koninklijke Marechaussee. Met de aanstaande invoering
van de Kaderwet BOD’en worden ze aan elkaar gelijkgeschakeld. De nationale criminele inlichtingen-eenheid vervult een coördinerende en initiërende rol bij de samenwerking tussen de regionaal en landelijk opererende
criminele inlichtingen eenheden.
Ingevolge artikel 4 van de regeling verrichten CIE’s o.a. de volgende
werkzaamheden:
– het verzamelen en verifiëren van criminele inlichtingen;
– het registreren van gegevens in een register zware criminaliteit en in een
voorlopig register overeenkomstig de daartoe vastgestelde modelreglementen;
– het bevorderen van het gericht inwinnen en aanvullen van criminele
inlichtingen en andere gegevens die in het kader van de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde in aanmerking komen voor registratie op
grond van de Wet politieregisters;
– het analyseren van criminele inlichtingen en het aan de hand daarvan:
– signaleren van criminaliteitsontwikkelingen, voorzover het betreft
misdrijven als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van de Wet
politieregisters;
– periodiek verslag doen ten behoeve van criminaliteitsbeelden;
– het verstrekken van criminele inlichtingen overeenkomstig de daartoe
vastgestelde modelreglementen.
De CIE doet in meerdere regio’s de intake van verdachte transacties die
worden doorgemeld door het MOT. In een aantal regio’s, vooral die met
het beheer over een IFT, zitten financieel specialisten bij de CIE. Volgens
de respondenten uit het politieveld loopt de gemiddelde CIE-medewerker
niet warm voor het gebruik van verdachte transactie-informatie. Er zijn
regio’s waar verdachte transactie-informatie de status heeft van CIE-infor-

111 Regeling Criminele Inlichtingeneenheden, Staatscourant 12 oktober 2000, nr. 198, p. 14 10, Artikel 1: criminele inlichtingeneenheid: de eenheid bij de regionale politiekorpsen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het
Besluit beheer regionale politiekorpsen alsmede de eenheid bij het Korps landelijke politiediensten, bij de
bijzondere ambtenaren van politie (rijksrecherche) en bij de Koninklijke marechaussee, belast met de taak,
bedoeld in artikel 2.
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matie en daardoor beperkt is in te zien. Dat zou terug te voeren zijn op
een afspraak die is gemaakt in de Raad van Hoofdcommissarissen maar
die wij niet hebben kunnen achterhalen.

8.7 De politieregio
8.7.1 De recherche
De regionale divisie recherche
Elke politieregio kent onder uiteenlopende benamingen een regionale
divisie recherche. De divisie omvat een aantal recherchevoorzieningen die
zijn te onderscheiden in:
– ondersteuning van de opsporingsprocessen in de regio: o.a. technische
recherche, CIE, observatieteam, infodesk, financieel rechercheren,
digitaal rechercheren, jeugd- en zedenzaken, rechtshulp etc.
– zelfstandige uitvoering van onderzoeken: regionale rechercheteams en
recherchebijstandsteam.
Voor de distributie en het gebruik van transactie-informatie is de divisie
recherche van belang. Hoofdstuk 13 gaat in op de mate waarin regionale
recherche divisies gebruikmaken van transactie-informatie.
Het Bureau Financiële Recherche
Eind jaren tachtig ontwikkelde zich binnen de politie de visie dat de aanpak
van met name de georganiseerde misdaad meer moest worden gericht op
waar het de crimineel uiteindelijk om te doen was: zijn buit. Dit ‘buitgericht
rechercheren’ leidde tot experimenten met in de politiekorpsen ondergebrachte Bureaus Financiële Ondersteuning (BFO’s). In de BFO’s werkten
politie en Belastingdienst/FIOD samen. De BFO’s waren vooral gericht op
ondersteuning van de reguliere politie bij lokale of regionale onderzoeken
om de door criminaliteit verkregen winsten zichtbaar te maken en voor
ontneming in aanmerking te laten komen. Inmiddels hebben de BFO’s zich
in alle politieregio’s ontwikkeld naar Bureaus Financiële Recherche, waarin
het thema financieel rechercheren centraal staat. Inmiddels zijn er allerlei
vormen van samenwerking ontstaan tussen eenheden die zich bezighouden
met financieel rechercheren, zoals combinaties van IFT en Bureaus
Financiële Eenheid (BFE’s) en het gezamenlijk exploiteren van een BFR door
meerdere politieregio’s.
De infodesk
De infodesks hebben de functie van helpdesk voor de individuele politieambtenaar. Met de operationalisering van de infodesks in 1999 is aan een
voorwaarde voldaan om bovenregionaal (recherche-)informatie uit te wisselen. De infodesks verschillen qua taak en inrichting. Niet alle infodesks
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hebben inzage in niet-operationeel te gebruiken CIE-informatie (informatie
112
die herleidbaar is tot de informant).
De districtsrecherche
Onderzoeken met een geringe omvang die een beperkte inzet vragen aan
menskracht en deskundigheid worden door recherchemedewerkers op de
districten zelf verricht. Gerelateerd aan het gebruik van transactie-informatie is de korte looptijd van onderzoeken op districtsniveau een probleem.
Als transactie-informatie het district bereikt (bijvoorbeeld op basis van een
LOvJ-verzoek), bestaat de kans dat een onderzoek waarin het zou kunnen
worden betrokken al is afgerond.
8.7.2 De preparatie op de ontvangst van transactie-informatie
Het doormelden van verdachte transacties vindt sinds het jaar 2000 uitsluitend elektronisch plaats via het Intranet Verdachte Transacties (IVT). Voor
ons reden om in de eerste plaats na te gaan of het bevragen van dat IVT
werd vastgelegd (gelogd) en of daarvan analyses voorhanden waren. Het
antwoord op de eerste vraag was bevestigend en op de tweede vraag
ontkennend. In het kader van dit onderzoek is die analyse alsnog uitgevoerd.
Als indicator voor de wijze waarop met name politieregio’s zich hebben
geprepareerd op het gebruik van transactie-informatie, is het aantal autorisaties op het IVT als uitgangspunt genomen. Met als achterliggende
gedachte dat naarmate een politieregio zich meer afstemt op het gebruik
van verdachte transactieinformatie, dat ook leidt tot een (relatief) hoog aantal autorisaties op het
IVT als belangrijke informatiebron. Het resultaat over de politieregio’s staat
in kolom 2 van tabel 5.
Als extra objectivering is aan tabel 5 een aantal kolommen toegevoegd
waarin staat hoe het aantal autorisaties zich verhoudt tot:
– het aantal aan de regio als verdacht doorgemelde transacties voor de
jaren 2001 en 2002 (kolom 3 en 4);
– de feitelijke personeelssterkte van een regio per 31 december 2002
(kolom 5).
Het leggen van een relatie naar de ongebruikelijke transacties was niet
mogelijk omdat die niet op politieregio worden geregistreerd.

112 J.H.F. Kuipers en J.G.A. Nouwens, De opmars van de lnfodesk, Algemeen Politieblad, 27 februari 1999, nr. 5,
p. 18 t/m 20.
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Tabel 5: Autorisaties IVT naar soort, per afnemer (peildatum 25 juni 2003)
Afnemer

Rotterdam-Rijnmond
Haaglanden
Brabant-Zuid-Oost
Midden- en West-Brabant
Twente
Gelderland-midden
Friesland
Zaanstreek-Waterland
Kennemerland
Gelderland-zuid
Hollands-midden
Brabant-Noord
Amsterdam-Amstelland
IJsselland
Flevoland
Groningen
Noord-Holland-Noord
Utrecht
Limburg-Noord
Limburg-Zuid
Drenthe
Noord- en Oost-Gelderland
Gooi- en Vechtstreek
Zuid-Holland-Zuid
Zeeland
Totaal

Aantal
autorisaties

Aantal verdachte transacties
per autorisatie

Aantal
medewerkers
per autorisatie*

2001

2002

68
31
31
20
14
14
13
13
13
10
10
10
9
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4

36
32
4
34
2
6
4
17
8
250
19
18
238
13
33
10
349
39
66
146
12
40
10
60
26

82
82
47
89
6
7
8
110
17
11
140
22
583
28
55
27
75
62
75
124
282
161
33
118
33

78
150
62
136
110
117
121
59
122
123
186
148
588
188
147
274
232
641
235
381
271
405
172
317
238

317

3.473

4.279

5.501

Bronnen: Jaarlijks Verslag MOT 2003, extractie logfile IVT
* gebaseerd op feitelijk aantal medewerkers inclusief ATP en aspiranten

De autorisatiedichtheid
De politieregio Zaanstreek-Waterland kent relatief gezien de hoogste autorisatiedichtheid (aantal autorisaties per aantal medewerkers). De regio’s
Brabant-Zuid-Oost, Rotterdam-Rijnmond, Twente en Gelderland-Midden
komen respectievelijk op de tweede tot en met de vijfde plaats. De regio
Utrecht kent naar verhouding het laagste aantal autorisaties en scoort ook
absoluut gezien laag met vijf autorisaties. Dat is één meer dan de regio
Gooi- en Vechtstreek met het laagste aantal. In absolute termen scoort
Rotterdam-Rijnmond het hoogste aantal autorisaties en vindt daarbij twee
andere regio’s uit de relatieve top 5 aan haar zijde (Gelderland-Midden en
Brabant-Zuid-Oost).
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De transactiedichtheid
Uitgaande van het aantal transacties dat aan een regio is doorgemeld,
ontstaat een heel ander beeld. Twente en Gelderland-Midden, die in de top
vijf voorkomen qua autorisatiedichtheid, blijken in 2001 en 2002 nauwelijks
verdachte transacties te hebben ontvangen. Los van andere overwegingen,
zoals het willen kennisnemen van transacties die door andere politieregio’s
voor inzage zijn vrijgegeven, is dit te zien als een vorm van overpreparatie.
Het omgekeerde lijkt het geval met Drenthe, dat in 2002 op AmsterdamAmstelland na de meeste verdachte transacties heeft doorgemeld gekregen;
gevolgd door Noord- en Oost-Gelderland, Hollands-Midden en LimburgZuid.
Wanneer de relatieve en absolute autorisatiedichtheid en de transactiedichtheid (voor het jaar 2002) van dezelfde zwaarte worden geacht, dan zijn
volgens het gewogen gemiddelde Rotterdam-Rijnmond, ZaanstreekWaterland, Brabant- Zuid-Oost, Midden- en West-Brabant en Haaglanden
het best geprepareerd op de ontvangst van verdachte transacties. Minder
goed daarop voorbereid zijn Zeeland, Utrecht, Groningen, Gooi- en
Vechtstreek, Zuid-Holland-Zuid. Het aantal als verdacht doorgemelde trans113
acties is in principe niet beïnvloedbaar door een regio maar is toch
opgenomen in de weging omdat ze de regio wel zouden kunnen aansporen
om het aantal autorisaties aan te passen. Het aantal autorisaties zegt niets
over de intensiteit waarmee ze worden gebruikt. Wel zegt het iets over het
beleid in de regio waarvan uit de interviews naar voren komt dat de ene
regio de toegang tot bepaalde informatie bewust heeft beperkt tot een kleine
kring (Amsterdam-Amstelland bijvoorbeeld) en een andere een tegenovergesteld beleid voert (zoals Rotterdam-Rijnmond). Het aantal aan politieregio’s doorgemelde verdachte transacties kan ook sterk variëren. Een hoog
aantal in enig jaar kan zelfs voor rekening komen van één opsporingsonderzoek.
8.7.3 De houding t.o.v. het potentieel gebruik van transactie-informatie
De houding ten opzichte van witwassen in vergelijking tot fraude
114
In hoofdstuk 16 van de Evaluatie van het project Financieel Rechercheren
is een uitgebreide analyse opgenomen van de houding in het politieveld ten
aanzien van fraude en financieel rechercheren. De ernstbeleving van politiemensen over de bestrijding van fraude werd gerelateerd aan de volgende
factoren (de naamgeving tussen haakjes is nieuw toegevoegd):
– de afweging van de maatschappelijke gevolgen ten opzichte van andere
delictvormen (ontwrichtingsperceptie);
113 In principe, omdat wanneer een regio bijvoorbeeld een informatieverzoek neerlegt bij het MOT, dat voor
het meldpunt aanleiding kan zijn om ongebruikelijke transacties door te melden die tot dat moment niet
gedetecteerd waren als mogelijk verdacht.
114 Het ei van Columbo?, p. 283-288.
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– de mate waarin men zich afficheert met de aangever
(slachtofferperceptie);
– de aan de dader toegedichte economische motieven (daderperceptie);
– de mate waarin het onjuiste gedrag algemeen voorkomt (acceptatieperceptie).
Fraude in het algemeen kende een lage ernstbeleving omdat het als een
algemeen gebruik werd gezien, met geringe maatschappelijke effecten, waar
vooral mensen of onpersoonlijke instellingen die het toch al goed hadden
het slachtoffer van werden en waar de dader handelde uit een niet-gekwalificeerd economisch motief. Bij gelijkblijvende beoordelingen op de andere
dimensies, werd fraude als ernstiger gewaardeerd wanneer er sprake was
van een gekwalificeerd economisch motief: zelfverrijking ten koste van
minderbedeelden, het gebruik van chantage, misbruik van een hiërarchische positie, of misleiding van tussenpersonen. Als minder goed te duiden
variabelen speelden recidive en illegaliteit van het verblijf van de dader in
Nederland een rol bij de ernstbeleving.
In de evaluatie van het project Financieel Rechercheren was het aantal
waarnemingen veel groter dan in dit onderzoek naar de keten ongebruikelijke transacties. Wanneer we met inachtneming van die beperking en de
daaruit voortvloeiende restrictie voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten het delict witwassen beoordelen volgens dezelfde dimensies,
ontstaat het volgende beeld. Het ontwrichtende maatschappelijke effect van
witwassen wordt hoger ingeschat dan dat van fraude. Witwassen verbindt
men met een onderliggend delict waarmee veel geld wordt verdiend en met
ernstige maatschappelijke effecten. Drugshandel en mensenhandel zijn
daarvan voorbeelden. Delictsoorten die hoge affiniteit opleveren met de
slachtoffers. Bij fraude treedt die associatie niet op. Degene die witwast
wordt gezien als een vrij grote crimineel die op een continue basis de
beschikking krijgt over crimineel verkregen geld. In tegenstelling tot fraude,
dat in de perceptie van politiemensen door iedereen wordt gedaan, kent
witwassen een lage acceptatie onder politiemensen.
Zou beschikbare capaciteit en tijd geen rol spelen, dan zou het nog moeite
kosten om politiemensen aan te zetten tot de aanpak van fraude. Dat geldt
in veel mindere mate voor het delict witwassen. We hebben de meest
voorkomende uitspraken die de percepties in het onderzoeksveld over het
gebruik van transactie-informatie typeren onder elkaar gezet. Een uitspraak
is opgenomen wanneer door minimaal vijf respondenten dezelfde of een
soortgelijke opmerking is gemaakt. Dat maakt ze nog niet representatief
voor het totale onderzoeksveld maar dat was ook niet het uitgangspunt.
Op zijn minst vormen ze een staalkaart van hoe er in het veld tegen de
witwasbestrijding door de politie wordt aangekeken. Het betreft uitspraken
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uit het totale onderzoeksveld. Door deze vorm van weergeven is het overigens mogelijk dat constateringen elkaar tegenspreken.
– ‘Het is een probleem om een zaak weggezet te krijgen. Tijdens de euroconversie was dat anders. Toen werd er wat meer prioriteit aan gegeven.
Nu is de prioriteit eraf.’
– ‘Het beste is als de verdachte transacties aansluiten bij de criminele
handelingen in de regio. Op het moment dat de informatie past binnen de
regio is deze gemakkelijker weg te zetten.’
– ‘Een andere bottleneck is de gedateerdheid van het product. Maar waar
met een heterdaad wordt gekomen, pakken we wel op. Ook als het niet
eens zo heel erg gedateerd is wordt het lastig.’
– ‘Je ziet een soort hopeloosheid voor je (bij BLOM). Men smeekt bijna om
input uit het veld.’
– ‘Op het moment dat men in de regio’s zeker weet punten te kunnen scoren
en met een korte klap een zaak te kunnen draaien, is dat gemakkelijker van
de grond te krijgen dan wanneer één en ander nog ondoorzichtig is.’
– ‘Je zou bijna met contracten moeten werken met de regio’s, waarbij je
ruimte overlaat voor zaken die spontaan opborrelen. Het MOT en BLOM
kunnen het wel voor hun eigen hobby doen, maar dan heb je er niets aan.’
– ‘Kijk je naar politieland dan kan de MOT-informatie zo verschrikkelijk veel
verschillende doeleinden dienen. Je begrijpt niet dat men het niet
gebruikt.’
– ‘Waarom energie steken in dossiers als je nu al weet dat de politie er niets
mee doet?’
– ‘Bij het vervolgtraject is het ook niet altijd handig om gebruik te maken
van verdachte transacties. Een officier kan redeneren dat de extra
verdachte transacties alleen maar ballast zijn (als ze de dader al hebben).’
– ‘Langdurige onderzoeken worden te weinig gedaan. Financiële onderzoeken zijn veelal langdurige onderzoeken.’
– ‘Er hoeft ook niets te gebeuren (bijvoorbeeld een grote zaak) en je hebt
geen capaciteit meer.’
– ‘MOT-meldingen worden nauwelijks gebruikt, en dienen meer ter ondersteuning om het verhaal te kleuren.’
– ‘Binnen de ZwaCri is het gebruik van MOT-meldingen nog vrij nieuw en
wordt er nog weinig mee gedaan.’
– ‘Het is de schuld van de organisatie. Als je kijkt naar de Raad van de
Hoofdcommissarissen dan wordt daar iets beslist waaraan geen invulling
wordt gegeven door de individuele korpschefs.’
We voegen er nog twee uitspraken aan toe die naar voren kwamen uit de
115
evaluatie van het project Financieel Rechercheren:

115 Het ei van Columbo?, p. 286.
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– ‘De HARM-methodiek spreekt als korte klap niet alleen aan vanuit
recherchefilosofie, maar vooral ook vanwege de beperkte tijd die het
vraagt.’
– ‘Men ziet de HARM-methodiek ook als een poging om indruk te maken op
de banken. Om te laten zien dat er wel degelijk iets gebeurt met MOTmeldingen.’
De onmogelijkheden om als politie aan witwasbestrijding te doen in termen
van tijd en capaciteit zijn dezelfde als bij fraude. Maar kennis en kunde zijn
opvallend genoeg nauwelijks als redenen genoemd waarom het witwassen
niet zou worden opgepakt. In het veld vindt men het niet zozeer een moeilijke kwestie, als wel een tijdrovende en met een onzekere afloop. De HARMmethodiek heeft positief gewerkt op het enthousiasme voor de witwasbestrijding.
De houding ten opzichte van transactie-informatie als instrument van financieel rechercheren
In het politieveld is men positief over het nut van transactie-informatie. Dat
geldt vooral het (boven)regionale niveau (CIE, IFT/BRT, BFR). Op districtsniveau is men veel minder bekend met het fenomeen. De bijdrage van
transactie-informatie aan opsporingsonderzoeken wordt genuanceerd. Het
wordt vooral genoemd als stuurinformatie. Dat wil zeggen dat het helpt om
beelden te completeren waarop onderzoekskeuzes kunnen worden gebaseerd of beleidsrichtingen kunnen worden vastgesteld. Een opvallende constatering, waar de inspanningen van een BLOM veel meer gericht zijn op het
afzetten van transactie-informatie in concrete onderzoeken en minder als
algemene ‘intelligence’. Transactie-informatie is volgens de meeste respondenten uit het politieveld niet iets wat in de basispolitiezorg een rol speelt
en dat is naar hun idee ook terecht. In het politieveld ziet men het buiten de
financieel rechercheurs ook niet als een instrument van financieel rechercheren (zoals bijvoorbeeld het opstellen van kasvergelijkingen) maar als een
vorm van informatie zoals er zoveel informatie bijeen komt in onderzoeken.
Anders dan uit interviews opgetekende percepties is het lastig om de
houding ten aanzien van transactie-informatie als instrument te meten.
Afgaande op de mening van en het beeld uit de door ons geïnterviewde
respondenten uit de regio’s, wordt door de politie het gebruik van transactie-informatie vooral gezien als van belang voor de aanpak van witwassen
in met name onderzoeken op het regionale niveau (dus niet voor onderzoeken in de districten of afdelingen).
Door middel van een veldexperiment in vijf politieregio’s is in het kader van
dit onderzoek getracht daar indirect informatie over te verzamelen.
Gebaseerd op de perceptie uit de interviews, ging het experiment uit van
drie werkhypothesen:
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1 Het belang dat men toekent aan transactie-informatie zou mede kunnen
116
blijken uit de mate waarin het MRO is ingevuld, omdat het MRO een
belangrijke bron is met behulp waarvan de verdachtbepaling plaatsvindt.
Wanneer men voldoende bekend is met dat belang, zou dat kunnen
blijken uit een sluitend MRO-bestand. Omdat het MRO meer doelen
dient dan het beoordelen of transactie-informatie als verdacht kan
worden aangemerkt, is dit een nogal indirecte relatie.
2 Transactie-informatie zou niet alleen voor onderzoeken naar witwassen
van belang kunnen zijn, maar voor alle opsporingsonderzoeken. Als dat
kan worden aangetoond, heeft het veld een reden om er breder gebruik
van te maken.
3 Transactie-informatie zou niet alleen voor het regionaal niveau van nut
kunnen zijn, maar ook op districtsniveau. Als dat kan worden aangetoond, hebben ook districten een reden om er gebruik van te maken.
De eerste hypothese heeft een meer diagnostische achtergrond. De uitkomsten van het onderzoek naar de tweede en derde hypothese zijn vooral van
belang om het nut van transactie-informatie eventueel extra onder de
aandacht te brengen met als doel de afname van die informatie te vergroten.
Het experiment heeft eruit bestaan dat van alle subjecten die op enig
moment in een onderzoek op regionaal of districtsniveau een rol speelden
(totaal 381) is gecheckt of ze in het MRO stonden geregistreerd. Na een
correctie wegens het door een regio niet correct uitvoeren van het experiment, resteerden 367 subjecten. Van deze subjecten bleek 54% niet
geregistreerd te staan in het MRO. Het grootste deel daarvan (bijna 59%)
betreft subjecten uit onderzoeken op districtsniveau. Betrekken we bij de
interpretatie van deze aantallen de criteria die gelden voor melding aan het
MRO (onderzoeksduur meer dan 5 dagen; voorlopige hechtenis toegelaten;
regio-overstijgend karakter) dan is niet exact aan te geven hoeveel subjecten
in het MRO hadden moeten staan. Met name het laatste criterium is sterk
subjectief. Gezien het kaliber van de zaken waarin de subjecten voorkwamen, durven we de stelling aan dat het MRO slecht wordt gevuld. Als dit
een maat zou zijn voor de houding ten opzichte van het gebruik van transactie-informatie, dan is de uitkomst negatief.

116 Het MRO (Melding Rechercheonderzoeken) is een index waarin subjecten voorkomen die ergens in
Nederland voorkomen in onderzoeken van een bepaalde zwaarte. Met behulp van het MRO kunnen politieregio’s zien waar in het land eventueel nog meer interesse bestaat voor bepaalde subjecten. Als een subject
dat in het MRO voorkomt, een ongebruikelijke transactie heeft verricht, leidt dat automatisch tot de kwalificatie verdachte transactie.
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Tabel 6: Opname van subjecten in MRO versus verdachte transacties
Politieregio

1

2

3

4

5

MRO met
verdachte
transacties

MRO zonder
verdachte
transacties

Geen MRO;
wel verdachte
transacties

Geen MRO;
geen verdachte
transacties

Totaal

District
Regio
Overige

2
5
10

11
9
21

5
2
1

22
2
1

Totaal regio 1

17

41

8

25

District
Regio

12

17

0

0

Totaal regio 2

12

17

0

0

District
Regio

0
2

8
7

0
5

27
41

Totaal regio 3

2

15

5

68

District
Regio

0
1

3
14

0
1

62
20

Totaal regio 4

1

17

1

82

District
Regio
Overige

0

3

0

0

3

8

36

0

9

53

Totaal regio 5

8

39

0

9

40

129

14

184

Totaal

Het is de vraag wat het vanuit het oogpunt van transactie-informatie zou
hebben opgeleverd als het MRO volledig gevuld zou zijn. Als we eerst kijken
naar de subjecten die wel in het MRO waren geregistreerd, dan stond bijna
11% van hen in relatie tot transactie-informatie. Deze transacties had het
MOT ook keurig doorgemeld aan de regio’s als verdacht. Van de subjecten die
niet in het MRO waren opgenomen (189) bleek ruim 7% te relateren aan 51
ongebruikelijke transacties, waarvan 2,5% betrekking had op subjecten die
117
een rol speelden in districtsonderzoeken. Door het ontbreken in de MROindex zijn deze transacties niet automatisch doorgemeld, maar handmatige
doormelding door het MOT heeft wel plaatsgevonden. Ondanks de beperkte
betrouwbaarheid van het MRO heeft het veldexperiment geen subjecten
opgeleverd waarvan de aanwezige transacties niet waren doorgemeld.

117 Politieregio 2 heeft alleen de gevraagde informatie voor regionale onderzoeken aangeleverd.

40
18
33

29

35
55

65
36

367
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Van de subjecten waarvan transactie-informatie aanwezig was (wel en niet
MRO-geregistreerd bij elkaar opgeteld) had ruim 74% betrekking op de
delictsoorten verdovende middelen en overvallen. De veronderstelling dat
transactie-informatie vooral te relateren is aan financieel-economische
criminaliteit lijkt daardoor niet te worden onderschreven. Feitelijk mag die
conclusie niet worden getrokken want het MRO weerspiegelt de onderzoeken waar de regio’s mee bezig zijn en dat zijn door het gebrek aan prioriteitstoekenning geen onderzoeken naar financieel-economische criminaliteit. Daarop komen dus ook geen hits boven. Hypothese 2 is daarmee per
definitie bewezen, zo zou men kunnen zeggen, maar omdat onderzoeken
naar witwassen nauwelijks voorkomen, is die uitspraak onbetrouwbaar.
Tabel 7: Subjecten naar delictsoort
Delictsoort

Subjecten met verdachte
transacties
Abs.

Totaal subjecten

%

Abs.

%

Verdovende middelen
Overvallen
Schietwapens en munitie
(poging) Moord/doodslag
Heling
Inbraak
Zedendelicten en mensensmokkel
Fraude
Brandstichting
Witwassen
Geweld
Onbekend
Vuurwerk Onderzoek
Ontvoering

37
3
2
3
0
4
1
1
1
1
1
0
0
0

68,5
5,6
3,7
5,6
0,0
7,4
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
0,0
0,0
0,0

176
77
34
18
17
12
9
7
5
4
4
2
1
1

48,0
21,0
9,3
4,9
4,6
3,3
2,5
1,9
1,4
1,1
1,1
0,5
0,3
0,3

Totaal

54

100

367

100

Dan tot slot de derde hypothese. Van het totaal aan subjecten (54) dat in het
kader van het experiment gerelateerd kon worden aan transacties (wel en
niet MRO-geregistreerd bij elkaar opgeteld), had 13% (7 subjecten) betrekking op onderzoeken op districtelijk niveau. Van die subjecten betrof het in
ruim 9% (5 subjecten) transactie-informatie van subjecten die niet waren
geregistreerd in het MRO. Het betreft kleine absolute aantallen die de
hypothese beperkt onderschrijven.

8.8 De Nationale Recherche
In november 2002 hebben de ministers van BZK en van Justitie de Tweede
Kamer per brief geïnformeerd over de uitwerking van een Nationale
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Recherche en zes bovenregionale rechercheteams. De brief stelt een aantal
verbeteringen voor in de besturing en organisatie van de landelijke en
119
bovenregionale recherchezorg. Deze verbeteringen betreffen onder meer:
– prioriteitstelling en beheer met betrekking tot landelijk aan te pakken
criminaliteit worden eenvoudiger door de vorming van Nationale
Recherche;
– regio-overschrijdende criminaliteit zoals ramkraken, overvallen en
horizontale fraude wordt slagvaardiger aangepakt door de vorming van
vaste bovenregionale teams (BRT ’s);
– beter zicht op de afhandeling van rechtshulpverzoeken door uniformering van bureaus voor internationale rechtshulp (IRC’s) en inbedding van
deze bureaus in de structuur van nationale en bovenregionale recherche;
– een goede integratie tussen het landelijk en het (boven)regionaal niveau
door verbinding in gezag (prioritering, sturing) en beheer (organisatie,
werkwijze, informatiehuishouding);
– doelmatigheidswinst door betere uitwisselbaarheid van personeel en
middelen en samenwerking bij de instandhouding van dure rechercheondersteuning.
De Nationale Recherche is sinds 1 juli 2003 een feit en bestaat uit de huidige
zes kernteams, het Landelijk Rechercheteam (LRT), de Unit Mensensmokkel, de Unit Synthetische Drugs en de XTC-teams. De belangrijkste
taak is de bestrijding van zware en georganiseerde misdaad met een landelijk of internationaal karakter. De nieuwe organisatie houdt zich ook bezig
met de afhandeling van rechtshulpverzoeken en het leveren van recherchecapaciteit voor internationale samenwerkingsverbanden. Bijzondere
aandacht krijgt de productie en verspreiding van XTC, mede vanwege de
internationale aandacht voor de positie van Nederland in de productie van
deze drugs. De Nationale Recherche wordt rechtstreeks aangestuurd door
het Landelijk Parket. Het gezag over de eenheden wordt gedeconcentreerd
uitgeoefend door LOvJ’s van het Landelijk Parket bij de arrondissementsparketten. De Nationale Recherche heeft de aandachtsgebieden van de kernteams en van DRO overgenomen.
Voor zover is af te leiden uit de doormeldingen van het MOT, de dossiers bij
het BLOM en het aantal IVT-bevragingen, maken de teams waaruit de
Nationale Recherche bestaat maar beperkt gebruik van transactie-informatie.

8.9 De bovenregionale recherche
Met de vorming van de Nationale Recherche zijn bij zes centrumkorpsen
vaste bovenregionale rechercheteams ontstaan voor de aanpak van de regio118 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 250, nr. 4.
119 Introductiedossier bewindslieden deel 3, mei 2003, p. 55.
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overschrijdende middencriminaliteit. In deze permanente teams zijn de
structurele capaciteit van de IFT’s en de tijdelijke capaciteit van de BRT’s
(1% van de politiesterkte) ondergebracht. Daarmee wordt voorkomen dat bij
de start van een onderzoek op het gebied van de bovenregionale middencriminaliteit capaciteit uit de participerende regio’s moet worden vrijgemaakt.
De zogenaamde BRT/IFT-combinaties zijn beheersmatig ondergebracht bij
zes politieregio’s: IJsselland, Kennemerland, Brabant-Zuid-Oost, Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden. In dezelfde korpsen
zijn ook de gedeconcentreerde eenheden van de Nationale Recherche
gehuisvest. Een centrumkorps maakt deel uit van een samenwerkingsgebied
van verschillende korpsen die de sterkte leveren voor een BRT/IFT. Een
BRT/IFT is ingericht als één organisatieonderdeel binnen het centrumkorps.
De leiding van de BRT/IFT-combinatie en de ondersteuning vinden plaats
op de hoofdlocatie. In het samenwerkingsgebied rondom het centrumkorps
kunnen teams gedeconcentreerd worden gehuisvest. De BRT/IFT-combinaties verrichten opsporingsonderzoeken of rechtshulpverzoeken naar
vormen van middencriminaliteit of horizontale fraude die criminele groeperingen betreffen die in verschillende regio’s actief zijn of criminele verschijnselen betreffen die zich in samenhang voordoen in het gehele land en de
regionale recherchedienst van een politiekorps gedurende te lange tijd te
zwaar zou belasten. Daarnaast vervult de BRT/IFT-combinatie de expertisefunctie op het gebied van horizontale fraude en financieel rechercheren
voor het samenwerkingsgebied. Gezag en beheer van de BRT/IFT-combinaties zijn decentraal ingericht. Onderzoeken voor de bovenregionale recherche worden toegewezen door het bovenregionaal rechercheoverleg (BRO)
dat de taken heeft genomen van de commissie bovenregionale opsporing en
het voorbereidend prioriteitenoverleg/coördinatiecommissie fraude, de
huidige sturingsorganen voor bovenregionale criminaliteit- en fraudebestrijding. Het BRO staat onder voorzitterschap van het Openbaar Ministerie.

8.10 Organisaties belast met ontnemingstaken
In de BC-MOT van 30 juni 1999 werd al gesignaleerd dat bij het ontnemen
van illegaal verkregen vermogen het Meldpunt behulpzaam kan zijn.
Verdachte transactie-informatie kan de gehele ontnemingsprocedure
(waaronder ook matigingsverzoeken bijvoorbeeld) ondersteunen. Feitelijk
vindt dat nog niet plaats.
Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
Het CJIB is een agentschap van het ministerie van Justitie. Het innen van
verkeersboetes is haar grootste taak naast de tenuitvoerlegging van ontnemingsmaatregelen. De executie van ontnemingsmaatregelen is een, in
verhouding tot het totale takenpakket, zeer bescheiden taak. Eind 1994 zijn
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de taken van het CJIB uitgebreid met zaken volgens de Wet verruiming
vermogenssancties. Er bestaan gedachten om de bestanden van het CJIB te
matchen met het MOT-register. Met als doel om vermogen te traceren van
veroordeelden die een geldstraf of ontnemingsmaatregel open hebben
staan. Het MOT-register staat het opnemen van personen op wie het
Centraal Justitieel Incasso Bureau bevoegd is een vordering te innen dan wel
121
te verhalen toe.
Het Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken (BIRS)
Naast het CJIB bestaat het, eveneens bij het ministerie van Justitie ondergebrachte, Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken (BIRS). Het BIRS
is belast met de uitvoering van ontnemingsmaatregelen met internationale
consequenties. In het bijzonder betreft dat verzoeken tot het leggen van
conservatoir beslag in het buitenland vooruitlopend op de overdracht van
de executie van het ontnemingsvonnis aan het buitenland. BIRS is nog geen
afnemer van transactie-informatie.
Het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM)
122
Tot de kerntaken van het BOOM behoren:
– de beleidsmatige ondersteuning van het college;
– het bieden van algemene faciliteiten als een helpdeskfunctie, de verspreiding van jurisprudentie en de uitgave van een nieuwsbrief;
– zaaksgerichte ondersteuning van het OM met behulp van het BOOMadviesteam en het CEBES;
– ondersteuning van het Centraal Justitieel Incasso Bureau bij de executie
van ontnemingsmaatregelen.
Het BOOM is rechtstreeks gepositioneerd onder het College van PG’s. Er
bestaan ideeën om het onder te brengen bij het Functioneel Parket. Sinds
kort wordt eens per twee maanden een match gemaakt tussen het CEBESbestand van het BOOM en het OT-bestand van het MOT. Het doel daarvan
is om het conservatoir beslag te completeren. Bij het Functioneel Parket zal
een vertegenwoordiger van het BOOM alle onderzoeken gaan bekijken op
‘plukze’-waardigheid. Het BOOM wil zich meer gaan profileren op het
terrein van de witwasbestrijding. Net als in het geval van grote ontnemingszaken wil het deskundigheid gaan toevoegen aan de teams van OM en
politie die grote witwasonderzoeken doen of onderzoeken waar witwassen
een belangrijke rol speelt. Als tweede nieuwe ontwikkeling wil het BOOM
op basis van gegevens van o.a. het MOT en het BLOM zelf strafzaken gaan
doen. Het BOOM heeft geen onderzoekscapaciteit beschikbaar maar wel

120 Kamerstukken II, 1994–1995, 23 182, nr. 4, p. 2 (Brief van de minister van Justitie van 20 maart 1995).
121 Privacyreglement Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 1999, 3 juni 1999/Nr. 716573/DBZ/98, Artikel 5
onder j.
122 Het ei van Columbo?, p. 364.
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twee officieren van justitie. Het wil starten met de nieuwe visie in een
aantal onderzoeken met de FIOD-ECD.

8.11 De stuurgroep financiële instellingen
De stuurgroep financiële instellingen maakt deel uit van het Nationaal
123
Platform Criminaliteitsbeheersing. Ze geeft gestalte aan de samenwerking
tussen overheid en het bedrijfsleven bij de aanpak van financieel-economische criminaliteit. De doelstelling van de stuurgroep is het (meetbaar)
verhogen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van inspanningen op
het gebied van de beheersing van criminaliteit, waarbij financiële instellingen als slachtoffer of als intermediair zijn of kunnen worden betrokken.
Ook doet de stuurgroep voorstellen voor gebieden waarop uitwisseling van
informatie tussen overheid en bedrijfsleven dringend is gewenst en onderzoekt op welke wijze daaraan een juridische grondslag kan worden gegeven.
Ten slotte bevordert de stuurgroep de samenwerking bij voorlichting, opleiding en training die in het kader van het bereiken van de doelstelling nuttig
worden geacht. Lid van de stuurgroep zijn het OM (in de persoon van de
LOvJ-MOT), het ministerie van Justitie, het ministerie van Financiën, de
politie, het Verbond van Verzekeraars, de banken (Rabobank Nederland
BV/Fortis Bank Nederland/ING Bank BV), de Nederlandse Vereniging van
Banken, Interpay Nederland BV, de Erasmus Universiteit Rotterdam en
PriceWaterhouseCoopers.
Op dit moment ressorteert een zevental werkgroepen onder de stuurgroep
financiële instellingen die ieder zorgdragen voor een nadere uitwerking van
124
een door de stuurgroep geïnitieerd voorstel:
– informatie-uitwisseling verzekeringsbranche en justitie: op welke onderdelen van de bedrijfsvoering van verzekeringsmaatschappijen bestaat er
behoefte aan informatie die bij justitie aanwezig is en welke informatiebehoefte bestaat er bij justitie waarover verzekeringsmaatschappijen de
beschikking hebben;
– informatie-uitwisseling banken en justitie: op welke onderdelen van de
bedrijfsvoering van banken (in het financiële verkeer) bestaat er behoefte
aan informatie die bij justitie aanwezig is en welke informatiebehoefte
bestaat er bij justitie waarover de banken de beschikking hebben;
– internationale gegevensuitwisseling via internationale rechtshulp en
langs de private lijn: wat zijn de mogelijkheden en beperkingen om in de
123 Het NPC werd op 23 juni 1992 geïnstalleerd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie om als
overheid, bedrijfsleven en vakbeweging de krachten te bundelen in de strijd tegen de (georganiseerde)
criminaliteit. Het NPC probeert via overleg, voorlichting en advies de inspanningen van overheid en bedrijfsleven zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het NPC wordt voorgezeten door de minister van Justitie
(Bron: Wegwijzer in bankenland).
124 Overgenomen van www.minjust.nl/b_organ/npc/fininst/.
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–
–
–

–

publiek/ private samenwerking bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit gegevens langs ‘private lijn’ dan wel via de internationale rechtshulp uit te wisselen;
elektronische aangifte: het ontwikkelen van een elektronische aangifte
voor delicten gericht tegen financiële instellingen;
crimestoppers: de werkzaamheden van de werkgroep hebben geleid tot
het Meldpunt Misdaad Anoniem (www.meldmisdaad.nl);
stroomlijnen aangifte bank/creditcardfraude: hoe kan de aangifte worden
ingericht (en toegelicht) en volgens welke procedure kan die worden
gedaan bij de opsporingsdienst, opdat wordt voorkomen dat door deze
dienst (overbodige) werkzaamheden worden overgedaan;
scenario’s bestrijding financieel-economische criminaliteit in de 21e
eeuw: wat zijn de gevolgen van de technologische, sociaal-economische
en politiek-geografische veranderingen in de 21e eeuw voor de bestrijding van de financieel-economische criminaliteit.

8.12 Het landelijk ontnemingsoverleg
Het landelijk ontnemingsoverleg vindt tweemaandelijks plaats en heeft als
doel het vaststellen van het landelijk ontnemingsbeleid ter voorbereiding
van de besluitvorming door het college van procureurs-generaal. Deelnemers zijn de procureur-generaal, vertegenwoordigers van het BOOM,
diverse officieren van justitie, een advocaat-generaal van het ressortsparket
Leeuwarden, vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie, een
beleidsmedewerker van het Parket Generaal, het hoofd BIRS, en de lande125
lijke officier ontneming. Het LOO legt voorstellen voor aan het college van
procureurs-generaal, dat een besluit neemt.
Tot voor enige jaren bestond er een coördinatiecommissie ontnemingen.
Daarin hadden het BOOM zitting en vertegenwoordigers van de ministeries
van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën. Het doel van de commissie was afstemming van het beleid met de
departementen. De commissie is een zachte dood gestorven.

8.13 De coördinatiecommissie fraude en het voorbereidend
prioriteitenoverleg
De coördinatiecommissie fraude (CCF)
De CCF staat onder voorzitterschap van de PG-portefeuillehouder fraude en
is samengesteld uit de hoofden van de OM-fraudeteams, een OM-vertegenwoordiger van de tweede lijn, een OM-vertegenwoordiger van het Landelijk
125 www.openbaarministerie.nl..
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Parket (LP), en een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie.
De CCF komt zes maal per jaar bijeen. Zij is verantwoordelijk voor een goede
126
en adequate fraudebestrijding en heeft als taken:
1 coördineren inzake het bieden van een overzicht van het totale aanbod
van fraudezaken, de ernst daarvan en de daarvoor benodigde opsporingsen vervolgingcapaciteit zodat het OM goede afspraken kan maken in het
kader van de planning- en control-cyclus;
2 fungeren als schakel tussen beleid en uitvoering op het gebied van fraudebestrijding;
3 optreden als beslisorgaan daar waar bij de selectie van het landelijk loket
geen overeenstemming wordt bereikt met de interregionale fraudeteams
over de toewijzing van fraudezaken;
4 signaleren van ontwikkelingen op het gebied van fraude en fraudebestrijding;
5 innemen van standpunten inzake verschillende kwesties omtrent fraude
en fraudebestrijding, zoals het doen van voorstellen inzake het ontwikkelen van richtlijnen m.b.t. de fraudebestrijding;
6 doen van voorstellen voor de verdeling van de ter beschikking gestelde
gelden voor fraudebestrijding door het OM;
7 zorgdragen voor evenwichtigheid en samenhang in de met de partners af
te sluiten handhavingsarrangementen;
8 tot stand brengen van de criminele fraudekaart.
Informeel wordt de status van de CCF gelijk gesteld aan de Cczwacri, die ten
behoeve van het college van PG’s de zaakstoewijzing aan de kernteams voorbereidt. Naar aanleiding van de parlementaire enquête opsporingsmethoden, is de status van de Cczwacri formeel geregeld. De CCF ontleendt zijn
status aan interne afspraken binnen het OM. De CCF blijft nog tot eind 2003
bestaan om vervolgens op te gaan in het bovenregionaal rechercheoverleg.
Het voorbereidend prioriteitenoverleg
Dit is een maandelijks plaatsvindend operationeel overleg waaraan de IFT’s
(operationele chefs), het LBF en de BOD’en deelnemen. Het staat onder
voorzitterschap van de landelijk fraudeofficier van het Landelijk Parket.
Onderwerpen van gesprek zijn de zaakstoewijzing betreffende horizontale
fraude en uitwisseling van operationele informatie. Komt men in het VPO
niet tot een eensgezinde beslissing, dan is de CCF de beroepsinstantie met
een beslissende stem.

126 Het ei van Columbo?, p. 87.
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8.14 Het bovenregionaal rechercheoverleg
Door de institutionalisering van de bovenregionale recherche zullen de CCF
en het VPO opgaan in het bovenregionaal rechercheoverleg (BRO). Het BRO
staat onder voorzitterschap van het OM. De dagelijkse sturing (gezag en
beheer) vindt plaats door de regionale driehoeken van de centrumkorpsen.
Vanuit de regio’s worden onderzoeken voorgedragen. Via het Nationaal
Informatieknooppunt Politie komen onderzoeksvoorstellen bij het BRO. Het
BRO stelt onderzoeksprioriteiten vast en wijst onderzoeken toe aan de
verschillende BRT/IFT-combinaties. Het BRO zal bestaan uit twee hoofdofficieren van justitie, twee korpsbeheerders en twee korpschefs. Het heeft
127
als taken:
– benoemen van de aan te pakken dadergroepen c.q. specifieke delictseries;
– prioriteren van onderzoeken;
– identificeren van de tactische informatiebehoefte;
– vaststellen van de tactische beheersingsstrategie voor de aan te pakken
problemen;
– verdeling onderzoeken over de teams;
– allocatie van mensen, middelen en budgetten over teams;
– toekennen van gemeenschappelijke recherchevoorzieningen;
– voortgangsbewaking en eindevaluatie;
– bewaken samenhang in processen, systemen, opleidingen onderling en
in overleg met de Nationale Recherche.
Als gevolg van het besluit van het college van PG’s om de IFT’s onder het
gezag te brengen van het Functioneel Parket is er een dubbele gezagsrelatie
ontstaan naar de BRT/IFT-combinatie.

8.15 Het Financieel Expertise Platform Politie
Het Financieel Expertise Platform Politie (FEPP) is de opvolger van het BFOplatform. In 1998 en 1999 werd het platform omgevormd naar een instantie
die namens de Nederlandse politie haar mening geeft over nieuw beleid. In
het FEPP zijn de politieregio’s, IFT’s, kernteams en DRO vertegenwoordigd.
In mei 2000 is het FEC uitgenodigd om zitting te nemen in het FEPP, als lid
van het plenair overleg én als lid van het dagelijks bestuur (dat vooral als
128
agendacommissie fungeert). Het FEPP is opgezet als adviesorgaan ten
behoeve van de Raad van Hoofdcommissarissen (RvHc). Het adviseert deze
omtrent ontwikkelingen en trends in de financiële expertise op het gebied
van financieel rechercheren. Het FEPP doet daarbij aanbevelingen op het
127 Uitwerking nationale en bovenregionale recherche, p. 7.
128 Het ei van Columbo?, p. 89.
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complex van beleid tot activiteiten. De taken van het FEPP zijn enerzijds
beleidsadvisering en anderzijds informatie-uitwisseling op het terrein van
financieel rechercheren.
Onderwerpen van beleidsadvisering:
– het ontwikkelen en opzetten van een landelijk expertisecentrum;
– financieel rechercheren als ondersteuning voor andere vormen van
rechercheren (digitaal rechercheren, tactisch rechercheren);
– deskundigheidsbevordering;
– verder ontwikkelen van expertise voor de technische, tactische en strategische aanpak van zaken op operationeel niveau (opleidingen en instrumentarium);
– verder ontwikkelen van expertise op het terrein van financieel-economische criminaliteit (beleidsniveau).
Onderwerpen van informatie-uitwisseling:
– het realiseren van een communicatieplatform (expertise- en kennisuitwisseling);
– het realiseren van een klankbord voor deskundigheid en opleidingen;
– het voorbereiden en organiseren van studie- en themadagen.

8.16 Reflectie
De focus op bestrijding
Het oordeel over de opbrengst van de keten ongebruikelijke transacties
wordt door respondenten in hoge mate gebaseerd op percepties over het
concrete gebruik van transactie-informatie door actoren die gerekend
kunnen worden tot het bestrijdingsdomein. In dat domein bevinden zich de
organisaties die belast zijn met de uitvoering van de opsporing waaronder
de bestrijding van witwassen. Meer specifiek verwachten de respondenten
in meerderheid dat de politie in concrete onderzoeken met transactie-informatie aan de slag gaat of aan de hand van die informatie onderzoeken start.
Onder politie blijkt men dan vooral de politieregio’s te verstaan. Dat is
opvallend in een domein dat uit veel meer actoren bestaat dan de regio’s.
De bovenregionale en nationale recherche lijken, evenals de bijzondere
opsporingsdiensten, door de aard van hun werkzaamheden en het type
delicten waarop ze zijn gericht veel meer verwantschap te hebben met
transactie-informatie en witwasbestrijding. Verwachtingen over het gebruik
worden desondanks vooral geprojecteerd op de politieregio’s. Het onderzoek
geeft aanwijzingen voor een aantal onderliggende principes die op de
perceptie doorwerken:
– een gevoel van tegenstelling tussen het ‘enorme’ potentieel aan politiemensen dat zich hoofdzakelijk in de politieregio’s bevindt en het geringe
gebruik van transactie-informatie;
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– de idee dat vooral de criminelen die zich bezighouden met de middencriminaliteit nog zo ‘dom’ zijn om zich te laten betrappen door het doen
van transacties. Deze criminelen vindt men vooral op regionaal (en
bovenregionaal) niveau;
– de wetenschap dat de grotere aantallen onderzoeken worden gedraaid
door politieregio’s waardoor de theoretische mogelijkheid op het gebruik
van transactie-informatie daar het grootst is;
– het NRI-brede gevoel dat vooral binnen politieregio’s een verwrongen
beeld bestaat van haar nationale bijdrage en dat men (waaronder het
BLOM) graag wil ontzenuwen.
Dientengevolge concentreert de focus van voorlichting en accountmanagement zich ook op de politieregio’s. Zonder zich voldoende af te vragen
of met minder inspanningen gericht op andere partners uit het bestrijdingsdomein wellicht meer zou kunnen worden bereikt in termen van het
gebruik van transactie-informatie voor en in onderzoeken. De FIOD-ECD
heeft weinig aansporing nodig en ziet allerlei kansen voor het verder
uitnutten van transactie-informatie. De Integriteitsnota 2001 preludeert
daar ook stevig op. Mogelijk dat in het verlengde daarvan de interesse van
andere bijzondere opsporingsdiensten meer wordt benut. Evenals ten
aanzien van uitbreiding van het gebruik van transactie-informatie door de
bovenregionale en nationale recherche moet daarbij een kanttekening
worden geplaatst. Vooruitlopend op hoofdstuk 13 blijken maar weinig
verdachte transacties te worden doorgemeld aan deze teams en BOD’en.
Als dat komt omdat er maar weinig relatie bestaat tussen de subjecten uit
de onderzoeken waarop zij zijn gericht en transactie-informatie, dan
houdt het op. Die duidelijkheid kan nog niet worden geboden. Ons onderzoek bevat namelijk sterke aanwijzingen dat de aantallen doormeldingen
per afnemer verschillen met de kwaliteit en intensiteit van de relatie van
het BLOM met de respectieve ketenpartners uit het bestrijdingsdomein.
De ontwikkeling naar informatiegestuurde opsporing leidt mogelijk tot een
slimmer gebruik van transactie-informatie zodat die, meer dan op het
individuele niveau, gebruikt zal kunnen worden voor strategische analyse en
inzicht in dadergroepen en geldstromen. Daarvoor is het wel noodzakelijk
om de principes van informatiegestuurde opsporing vooral te blijven
betrekken op de inhoud van de criminaliteitsbestrijding en niet verwordt tot
uitsluitend papieren tijgers in de vorm van beschrijvingen van werkprocessen in het kader van Abrio.
Productdifferentiatie en alternatieve afnemers
De gerichtheid van de keten op repressie leidt tot een geringe differentiatie
binnen de producten die gebaseerd zijn op transactie-informatie. Dat
beperkt het aantal potentiële afnemers tot actoren die uitvoerend bezig zijn
met de concrete misdaadbestrijding. Daardoor mist men mogelijk klanten
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die eveneens gebaat zouden kunnen zijn met transactie-informatie in het
kader van met name het voorkomen van misdrijven. Welke feitelijke potentie
transactie-informatie voor dat type gebruik heeft, is niet met zekerheid te
voorspellen. Aan individueel doorgemelde transactie-informatie hebben
deze actoren minder. Hun vraag bestaat uit specifieke informatie- en kennisproducten zoals preventieadviezen, risicogroepen, detectiehulpmiddelen
etc. Wel staat vast dat de mogelijkheden om te komen tot productdifferentiatie en daarmee tot verbreding van het aantal afnemers van transactie-informatie onvoldoende zijn onderzocht. Met als belangrijke oorzaak de gerichtheid op één type aanwending van die transactie-informatie.
Oriëntatie in het bestrijdingsdomein op een keten
Over de werking van ketens zijn behalve procestechnische modellen nog
weinig fundamentele theorieën beschikbaar. Hetgeen er is, vertrekt vanuit
129
de veronderstelling dat actoren beseffen deel uit te maken van een keten.
De aandacht richt zich vervolgens op hoe een dergelijke keten te besturen.
In het geval van de keten ongebruikelijke transacties doet zich het probleem
voor dat vertegenwoordigers van het bestrijdingdomein zich niet als onderdeel zien van die keten. De handhavingsketen staat voor hen centraal
waaraan transactie-informatie zoals vele andere vormen van informatie
dienstbaar is. Het is niet primair een tekort aan voorstellingsvermogen of
onbekendheid dat men zich geen onderdeel weet en vindt van een keten
ongebruikelijke transacties. In dat geval zou met wat extra voorlichting dat
beeld eenvoudig kunnen worden aangebracht. Maar transactie-informatie
heeft voor de hoofdstroom van het handhavingsproces een te geringe
betekenis om de inrichting en werkwijze in dat proces te kunnen beïnvloeden. De samenhang met of afhankelijkheid van transactie-informatie in het
handhavingsproces is betrekkelijk. Waar MOT en BLOM hameren op het zijn
van een keten, heeft de politie dat gevoel niet. Feitelijk is het ook niet zo dat
slechts in onderlinge samenhang van de keten ongebruikelijke transacties
gekomen zou kunnen worden tot handhavingsproducten. Iets is niet een
keten als ze zo wordt gedefinieerd, maar wanneer ze zo functioneert.
Beperkte afstemming van politieregio’s op de keten ongebruikelijke transacties blijkt ook uit de manier waarop ze zich op de ontvangst van die informatie hebben voorbereid. De toegang tot informatie blijkt vooral te verlopen via
tussenpersonen die de waarde van de informatie voor hun klanten niet altijd
goed weten te taxeren. Autorisaties op het IVT zijn hoofdzakelijk beperkt tot
mensen met een informatiefunctie. De vraag is of gesproken kan worden
van het ontsluiten van informatie wanneer het kennisnemen van die informatie niet in de macht ligt van de persoon die het uiteindelijk moet gebruiken. Professionalisering lijkt te betekenen dat de toegang tot informatie

129 J.A. de Bruijn, E. F. ten Heuvelhof, Management in netwerken, Utrecht, 1999.
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verder wordt verbijzonderd tot specialisten. In plaats van het ter beschikking
stellen van tools aan de tactische opsporing zelf waarmee informatie op
eigen initiatief en naar eigen inzicht kan worden aangewend. Verruiming
van het autorisatiebeleid naar vertegenwoordigers van de tactische opsporing zou het concrete gebruik van transactie-informatie in opsporingsonderzoeken ten goede kunnen komen.
Verbijzondering van de witwasbestrijding
De mate waarin het bestrijdingsdomein gebruikmaakt van transactieinformatie en aandacht besteedt aan de witwasbestrijding is, getuige de
documenten en verslagen die wij hebben doorgenomen, al jaren een bron
van zorg. Het wekt vervolgens enige verbazing dat deze zorg niet heeft geleid
tot een nadrukkelijke plaats voor witwasbestrijding in de beleidsafpraken
tussen ministers en korpsbeheerders c.q. het OM en korpsen. Die afspraken
kunnen achterwege zijn gebleven vanwege het geringe effect dat men
daarvan verwacht. Als deze veronderstelling juist zou zijn, is de verwachting
gerechtvaardigd dat op andere wijze dan door een beroep te doen op regio’s
zou zijn voorzien in de aandacht voor witwasbestrijding. Bijvoorbeeld door
het verstrekken van afzonderlijke beleidsopdrachten aan Interregionale
Fraudeteams of door het formeren van (al dan niet tijdelijke) opsporingseenheden voor het specifieke doel van de witwasbestrijding. Pas in de
Integriteitsnota 2001 is in het kader van de terreurbestrijding een duidelijke
verwijzing te vinden naar de FIOD-ECD en het KLPD als alternatieven voor
de reguliere opsporing. De algemene ontevredenheid over de aandacht voor
de bestrijding van de financieel-economische criminaliteit leidt steeds meer
tot het doen van een beroep op de FIOD-ECD. Of dit een juiste ontwikkeling
is kan moeilijk worden beoordeeld, nu het aan achterliggend beleid
ontbreekt over wat het maatschappelijk gewenste effect zou moeten zijn van
bijvoorbeeld witwasbestrijding.
Terugkoppeling door het bestrijdingsdomein
De politie maakte zich volstrekt niet druk over de registratie van de bijdragen
van transactie-informatie aan onderzoeken. Er is ook weinig kans op succes
om die registratie voor elkaar te krijgen. We onderscheiden op basis van ons
onderzoek vijf elementen die daarvoor bepalend zijn. In de eerste plaats
vraagt terugkoppeling van de politieregio’s extra inspanning zonder dat er
naar hun mening opbrengsten tegenover staan. Het ontbreekt aan ruil. Ten
tweede is een praktisch probleem binnen opsporingsorganisaties wie er zou
kunnen en moeten terugkoppelen. Het is lastig vast te stellen wie feitelijk
zicht heeft op het gebruik van de ontvangen transactie-informatie. Vaak is dat
niet degene die de transactie-informatie in ontvangst neemt. Wat er daarna
eventueel in onderzoeken mee gebeurt, speelt zich vaak buiten hun gezichtsveld af. Het vraagt om extra communicatie om de juiste persoon te traceren
en dan nog is, op basis van ons onderzoek, de vraag of deze kan aangeven
waaruit de bijdrage van transactie-informatie bestaat.

WODC_Onverdachte_versie10

25-02-2004

14:34

Pagina 167

Ketenpartners in het bestrijdingsdomein

Een derde element van het terugkoppelingsprobleem is onduidelijkheid
over wat er moet worden teruggekoppeld en in het kader van welk doel. Dat
hangt nauw samen met het vierde element: men weet niet waneer er moet
worden teruggekoppeld. Een onderzoek doorloopt verschillende fasen met
elk hun eigen mogelijkheden voor o.a. het gebruik van transactie-informatie. Wanneer welke terugkoppeling zou moeten plaatsvinden is niet duidelijk. En tot slot is het probleem dat informatie die teruggekoppeld dient te
worden niet direct toegankelijk is. De informatie zit opgesloten in hoofden
van mensen of in teksten en is niet uniek ‘gecodeerd’. Dat vraagt om een
tijdrovend zoekproces.
Het Actieplan MOT/BLOM maakt melding van inspanningen die moeten
leiden tot meer en betere opvolging van meldingen over witwascriminaliteit.
Volgens het plan zal het BLOM onder leiding van de LOvJ-MOT de voorgestelde resultaatafspraken van het college van procureurs-generaal met de
politieregio’s moeten bewaken omdat zij als enige instantie het benodigde
centrale overzicht zou bezitten. In haar pogingen om in beeld te houden wat
de politie met specifiek onder de aandacht gebrachte dossiers doet, loopt
ook het BLOM tegen de vijf genoemde problemen aan. De afspraak in het
Actieplan getuigt van weinig realiteitszin en ontbeert een kosten-batenanalyse.
Samenvattende conclusies
– Er bestaan grote verschillen in de mate waarin bestrijdingsorganisaties
zich op de ontvangst van transactie-informatie hebben ingericht.
– Het gebruik van transactie-informatie wordt nauwelijks geassocieerd met
preventieproducten.
– Het aantal afnemers van transactie-informatie kan binnen het
bestrijdingsdomein verder worden vergroot.
– Registratie van de bijdragen van transactie-informatie aan onderzoeken
vindt door de politieregio’s niet plaats. Er is ook weinig kans op succes
om die registratie voor elkaar te krijgen.
– De volledigheid van het MRO-register laat zeer te wensen over.
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9 Ketenpartners: het inlichtingendomein
Het vierde domein omvat de organisaties of onderdelen daarvan met een
inlichtingentaak. Een schematisch overzicht is opgenomen in hoofdstuk 2.
De organisaties die vooral worden geassocieerd met de verwerking van transacties zoals het BLOM en het MOT zijn in dit domein en dus ook in dit hoofdstuk prominent terug te vinden. Hun taken en inrichting worden beschreven
evenals de onderlinge samenwerking binnen het domein vanuit het perspectief van twee hoofdvragen uit de probleemstelling: ‘Hoe luiden de doelstellingen van de ketenorganisaties, wat zijn hun taken en werkwijzen?’ en ‘Hebben
de ketenorganisaties als geheel een uitvoerbare taak, gezien de beschikbare
capaciteit en expertise?’ Afsluitend wordt gereflecteerd op de inrichting en
samenwerking binnen het inlichtingendomein.

9.1 Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)
9.1.1 De positionering
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet MOT op 1 februari 1994, is
ook het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) in het leven geroepen.
In eerste instantie was het de gedachte om het centraal meldpunt onder te
brengen bij de DCRI. Omdat het zoals de Memorie van Toelichting bij de
Wet MOT verwoordt ‘vanuit staatsrechtelijk oogpunt bezien niet wenselijk is
particuliere instellingen te verplichten ongebruikelijke transacties van
130
burgers rechtstreeks te melden bij de politie, heeft deze gedachte geen
doorgang gevonden. Vele ongebruikelijke transacties zouden namelijk
bonafide blijken en het zou moeilijk te rechtvaardigen zijn deze bij een
opsporingsinstantie neer te leggen. Qua beheersverantwoordelijkheid werd
het MOT in eerste instantie ondergebracht bij de Directie Politie van het
ministerie van Justitie. In 1995 is het MOT overgegaan naar de Directie
Bestuurszaken van dat ministerie om het onafhankelijke karakter van het
meldpunt te benadrukken. Fysiek werd het meldpunt gehuisvest bij de
toenmalige DCRI. Om de relatie naar de rechtshandhaving te benadrukken
131
werd het MOT per 2000 gepositioneerd onder het directoraat-generaal
rechtshandhaving van het ministerie van Justitie. Het MOT is een
uitvoeringsorganisatie en past qua aansturing niet zo direct onder het
ministerie. Het is voor het departement lastig om er een detailsturing van
het MOT op na te houden. Daarop is het niet ingericht. Op de Nederlandse
Antillen valt het MOT onder Financiën. Dat zou in Nederland ook mogelijk
zijn, maar brengt hetzelfde vraagstuk mee als onder Justitie.

130 Kamerstukken II, 23 009, 1992-1993, § 6.2.
131 Nieuwsbrief MOT, januari 2000.
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9.1.2 De taak
De taak van het MOT staat in artikel 3 van de Wet MOT als volgt beschreven
(samengevat):
a het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens,
teneinde te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor de
voorkoming en opsporing van misdrijven;
b het verstrekken van persoonsgegevens en andere gegevens;
c de melders berichten over de afdoening van de melding;
d het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen en heling van geld en naar de verbetering van de methoden om
witwassen en heling van geld te voorkomen en op te sporen;
e 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 witwassen en heling van geld;
f het geven van voorlichting omtrent de voorkoming en opsporing van
witwassen en heling van geld:
1 aan de bedrijfstakken en beroepsgroepen;
2 aan het Openbaar Ministerie en de overige ambtenaren belast met de
opsporing van strafbare feiten;
3 aan het publiek;
g het onderhouden van contacten met buitenlandse van overheidswege
aangewezen politiële of niet-politiële instanties die een vergelijkbare taak
hebben als het meldpunt;
h het jaarlijks uitbrengen van een verslag van zijn werkzaamheden en van
zijn voornemens voor het komende jaar.
De taken onder a t/m c hebben betrekking op de verwerking van transactieinformatie en zijn uitgegroeid tot de kern van de werkzaamheden van het
MOT. Dat zijn ook de taken waarin tot nu toe weinig te kiezen viel: ze
kwamen op het MOT af, of men wilde of niet. Van de taken onder e t/m f,
die het veel bredere terrein van de witwasbestrijding betreffen en zich niet
autonoom aandienden, is in de praktijk veel minder terechtgekomen. Door
respondenten wordt dat geweten aan de grote toestroom van meldingen
waarvan de verwerking veel personele aandacht heeft opgeëist. De taak
onder g heeft een leidende positie opgeleverd van het MOT in het internationale netwerk van meldpunten uit verschillende landen.
9.1.3 Organisatie en formatie
Het MOT heeft eerder een functiestructuur dan een organisatiestructuur.
De afdelingen die in het, door ons geconstrueerde, organigram zijn opgenomen, hebben in de dagelijkse praktijk nauwelijks een structurerende betekenis. Ze kennen ook geen nadrukkelijke afdelingshoofden. De bezetting van
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het MOT is zo klein (25 fte), dat een strikte scheiding tussen afdelingen het
risico op kwetsbare soloposities vergroot (en die kwetsbaarheid is al groot)
en zich ook niet verhoudt tot de veelheid aan subtaken die er te verdelen
zijn. Voor het MOT reden om een extra claim te leggen van 7 fte voor de
uitvoering van extra inspanningen ter bestrijding van terrorisme (naast de
bestaande formatie van 22 fte op 1 februari 2002). Een claim die overigens
slecht is onderbouwd en vooral bestaat uit wensen die binnen het MOT al
langer leefden.
Tabel 8: Organieke formatie van het MOT per 1 januari 2003
Leiding:

Beleid & Analyse:

Financieel onderzoek:

Systeembeheer

Hoofd MOT (1)

Senior beleids
medewerker (1)
Beleidsmedewerker (1)

Senior financieel
onderzoeker (SFO) (4)
Financieel
onderzoeker (FO) (5)
Assistent financieel
onderzoeker (AFO) (5)
FIOD-medewerker (1)

Functioneel systeem
systeembeheerder (2)
Data-entry
medewerker (1)

Directiesecretaresse (1)
Administratief medewerker (1)

Senior strategisch
analist (1)
Strategisch analist (2)

Systeembeheer

Bron: Jaarlijks Verslag 2003 MOT

In de praktijk zien we dat terug in het grote aantal nevenfuncties dat een
aantal personen naast de hoofdtaak dient te verrichten. De omvang van die,
vooral aan de persoon gekoppelde, neventaken is zo groot dat de hoofdtaak
erdoor in de verdrukking komt. Nemen we als voorbeeld één van de senior
financieel onderzoekers, dan heeft die als neventaken: de nieuwsbrief, de
website (hoofdredactie), de communicatie richting nieuwe melders, participatie in het testen van een nieuw systeem, participatie in een FEC-werkgroep. Daarnaast is de persoon verantwoordelijk voor de standaardisaties,
de handleidingen en de procesbeschrijvingen. Het MOT draait op combinaties van dit soort uiteenlopende taken waardoor het ook niet verwonderlijk
is dat er voor diepgaande analyse van meldingen in de buffer weinig tijd
resteert. De organisatiestructuur van het MOT heeft door de jaren heen
nauwelijks verandering ondergaan en dat is ook wel logisch omdat er geen
structurerende betekenis van uitgaat.
Ondanks dat het MOT verschillende functies kent, is de feitelijke functiedifferentiatie klein. Dat komt vooral door de onduidelijke functiescheiding
tussen de SFO’s, FO’s en de AFO’s. Theoretisch houden de FO’s zich bezig
met de beoordeling van transacties, richten de AFO’s zich op de automatische doormelding en houden de SFO’s zich bezig met LOvJ-verzoeken,
participatie in projecten en het blootleggen van netwerken. Dat levert een
weinig scherp onderscheid op, dat in de praktijk ook niet als zodanig
herkenbaar is. En dat is ook wel begrijpelijk gezien de veelheid aan taken.
De opvolgende functies van financieel onderzoeker lijken eerder een
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loopbaanperspectief aan te geven dan strikte functiescheidingen. Het MOT
heeft nog de karakteristieken van de pioniersorganisatie, wat zich niet
verhoudt tot de omvang van de binnenkomende meldingenstroom. Dat
blijkt ook uit de manier waarop het systeembeheer is weggezet bij feitelijk
één persoon (en sinds kort formatief 2). En dat voor een organisatie die zo
sterk afhankelijk is van de geautomatiseerde verwerking van gegevens. Door
de jaren heen zijn er medewerkers bijgekomen maar dat heeft de functiestructuur alleen maar versterkt. Een andere interne structuur die meer
gericht is op de werkstroom zou wenselijk zijn. Met een afzonderlijke plaats
voor bulkverwerking (inclusief intake, kwaliteitscontrole en automatische
doormelding) door routineprofessionals; improvisatieprofessionals die zich
bezighouden met de bijzondere analyses, en beleidsmedewerkers die als
taak hebben de ontwikkeling van kennisproducten en typologieën. Een
calculatie van de benodigde personele sterkte uitgaande van te bereiken
beleidsdoelen is een voorwaarde om tot een juiste verhouding te komen
tussen werkaanbod en formatie. Als het MOT haar bij wet opgelegde taken
allemaal even goed zou willen vervullen, is de huidige personele bezetting
daarvoor volstrekt ontoereikend. Omdat normering van die taken ontbreekt,
is het bepalen van de formatie van het MOT vooral een uitkomst van onderhandelen en meeliften op actuele gebeurtenissen.
Figuur 3: Organigram MOT per 1 oktober 2003
Directoraat-Generaal
Rechtshandhaving

Hoofd MOT

Systeembeheer
Intelligenceunit i.o.

Financieel
onderzoek

Beleid &
Analyse

Secretariaat

MBA-unit

Phare-team

9.2 De intelligence unit
De nota Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding kondigt de
introductie van een nieuwe afdeling aan binnen het MOT: de intelligence
unit. Volgens het Concept Actieplan 2002 MOT/BLOM moeten de taken van
de unit bestaan uit:

Dutch
FIU-desk
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– het ontvangen van spoedmeldingen in het kader van HARM-zaken;
– quick alert-acties wanneer uit meldingen een risico valt af te leiden voor
andere melders;
– rechtstreeks en dagelijks in contact treden met melders over aard en
achtergronden van gemelde en te melden transacties;
– waar nodig melders assisteren bij het analyseren op meldwaardigheid
van complexe of omvangrijke geldstromen;
– doen ontwikkelen, implementeren en onderhouden van detectiesystemen op girale en interbancaire transacties.
De noodzakelijkheid van de unit lijkt te zijn ontstaan door de ontwikkeling
van een rule-based naar een risk-based georiënteerd meldsysteem. In het
nieuwe systeem met alleen hoofdindicatoren ligt het initiatief voor het
melden namelijk geheel bij de melder. Om de informatiepositie van het
MOT niet te verliezen zou de intelligence unit de melders moeten stimuleren om te melden. Wordt de taakopsomming nader bekeken, dan lijkt ze
sterk op de huidige taken van het MOT, waar onvoldoende aan toe wordt
gekomen. De intelligence unit lijkt dan ook een voorbeeld (net als het totale
Actieplan) van hoe meeliftend op actuele situaties extra aandacht en geld
kan worden verkregen voor iets wat in feite al lang had moeten gebeuren als
onderdeel van het bestaande takenpakket.
De ontwikkeling van de unit verkeert nog (per september 2003) in de brainstormfase. Het wordt gezien als een eenheid die zich in de tijd ontwikkelt.
Welke richting dat exact uit gaat, is volgens direct betrokken respondenten
nog niet helemaal duidelijk. Zoals geldt voor de totale MOT-structuur is ook
de intelligence unit eerder een noemer om een aantal taken onder te definiëren, dan dat het gaat om een afzonderlijke afdeling. Zo is de zogenaamde
‘belbak’ van transacties, waarover nader contact met de melder is gewenst
wegens het ontbreken van essentiële informatie, ook ondergebracht in de
intelligence unit. Voorlopig worden twee senior financieel onderzoekers,
vier financieel onderzoekers en vier assistent financieel onderzoekers voor
een deel van hun tijd tot de unit gerekend. Eens per twee weken wordt
overlegd en verder heeft een ieder zijn of haar eigen taken.
Het begrip unit roept een ander beeld op dan het in feite is: een deeltijdsamenwerking van mensen met andere primaire taken. Zolang ze alleen
bestaat uit een herschikking van taken onder een andere noemer is het de
vraag wat er precies verandert. Belangrijker dan de structuur is wat de unit
moet gaan doen. Ons is niet gebleken dat er ook is nagedacht over een
mogelijk ander type deskundigheid dat daarvoor nodig zou kunnen zijn en
dat bijvoorbeeld binnen het MOT nog niet aanwezig is. Ondanks de externe
gerichtheid van de unit is het opzetten en bemensen ervan een voorbeeld
van de interne gerichtheid van het MOT.
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9.3 Het BLOM
Gezien de aanzienlijke uitbreiding van de taak van de LOvJ, achtte de
Integriteitsnota van 1997 een goede ondersteuning van belang. De nota
beschrijft dat als volgt: ‘Hiertoe zal een bureau worden opgericht (15 fte) dat
de LOvJ zal bijstaan en hem zal adviseren. Het wordt van belang geacht dat
in dit bureau expertise aanwezig zal zijn van alle disciplines die bij de strijd
tegen het witwassen van geld betrokken zijn: de financiële instellingen, de
toezichthouders, de ECD, de FIOD, de Centrale Recherche Informatiedienst
en het OM.’ Een dergelijk multidisciplinair samengesteld onderdeel is er
nooit van gekomen. Uit het ex ante-onderzoek naar het BLOM is gebleken
dat zonder toevallig contact tussen de LOvJ van destijds en de minister van
Financiën er waarschijnlijk nooit een BLOM was gekomen.
9.3.1 De positionering
132

De ontwikkeling van het BLOM is turbulent verlopen. Wat aanvankelijk is
begonnen met het idee van een eigen bureau voor de LOvJ, is op basis van
argumenten betreffende de noodzaak tot het hebben van opsporingsbevoegdheid, het hebben van toegang tot politieregisters, en het onderdeel
uitmaken van de nationale CID, in feite een normale afdeling geworden
133
binnen de toenmalige DCRI. In het Organisatie & Formatieprapport van
het BLOM-rapport was dat ook zo voorzien, met de gebruikelijke gezagsrelatie naar de hoofdofficier van het Landelijk Parket, en de beheersrelatie via
de korpschef naar de minister van Justitie als korpsbeheerder. Om nog enig
recht te doen aan het oorspronkelijke uitgangspunt en om te benadrukken
dat het om ondersteuning van de LOvJ gaat bij de uitvoering van diens
taken, is een beheersconstructie gecreëerd. De afspraak tussen het ministerie van Financiën en van Justitie dat de door Financiën naar Justitie overgehevelde gelden alleen ter ondersteuning van de LOvJ zouden mogen
worden aangewend, heeft daarin meegespeeld. Bij haar toezegging ging
Financiën ervan uit dat het BLOM rechtstreeks onder de LOvJ zou worden
gepositioneerd. Nadat was vastgesteld dat het bureau van de LOvJ om
eerder in dit verslag beschreven redenen beter binnen het KLPD paste,
ontstond het risico dat de door Financiën beschikbaar gestelde gelden ook
anders aangewend zouden worden. Voor Financiën was dat niet acceptabel,
wat mede bijdroeg aan de uiteindelijk geconstrueerde beheersvorm.
De LOvJ zou over een instemmingsrecht beschikken aangaande ‘de aanstelling van sleutelfunctionarissen, keuze van huisvestingslocatie en besluiten
over substantiële uitgaven voorzover die niet de jaarlijks voorzienbare
134
beheerskosten of exploitatiekosten betreffen’.

132 De inhoud van deze paragraaf is voor een groot deel ontleend aan ‘De startconfiguratie van het BLOM’.
133 KLPD/DCRI, Organisatie & Formatierapport, juli 1998 versie 0.8.
134 Organisatie & Formatierapport, juli 1998, p. 19.
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Sinds de beheersovergang van Justitie naar BZK ressorteert het BLOM in de
KLPD-lijn onder BZK. Dat departement heeft geen directe bemoeienis met
BLOM-aangelegenheden. Ook van invloed via de driehoek van het KLPD is
betrokken respondenten niet gebleken. Dat is opmerkelijk omdat BZK
bijzonder actief is op het gebied van de terrorismepreparatie waarin het
BLOM ook een bepaalde betekenis is toegedicht.
9.3.2 De taak
De missie van het BLOM luidt: ‘Het bureau voor politiële ondersteuning van
de LOvJ-MOT (BLOM) draagt bij aan de bestrijding van het witwassen van
illegaal vermogen door informatie en deskundigheid bijeen te brengen over
(de aanpak van) witwascriminaliteit, teneinde te bevorderen dat gegevens
over verdachte transacties, voorzover afkomstig van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, optimaal worden benut voor opsporing en vervol135
ging.’
Het BLOM heeft van haar missie een aantal ambities afgeleid die ook in het
Organisatie & Formatierapport staan beschreven:
– het zijn van een deskundige partner van het MOT met eerbiediging van
de wettelijke bufferfunctie;
– het leveren van volledige, betrouwbare en bruikbare informatieproducten
aan nationale en internationale instanties, betrokken bij de aanpak van
witwassen;
– het bijdragen aan een actueel en representatief totaaloverzicht van
(inter)nationale opsporingsgegevens inzake witwascriminaliteit in relatie
tot Nederland;
– het optimaliseren van multidisciplinaire samenwerking op het gebied van
informatie-uitwisseling.
De overkoepelende taak van het BLOM werd door de minister van Justitie bij
brief van 3 februari 1998 aan haar ambtgenoot van Financiën min of meer
geformuleerd als: ‘het verrichten van operationele en beleidsmatige
werkzaamheden ter vergroting van de efficiëntie en effectiviteit van de Wet
Melding Ongebruikelijke Transacties onder direct gezag van de Landelijk
Officier van Justitie-MOT’. Om te voorkomen dat een te brede taakdefinitie
de aandacht van het BLOM zou versnipperen over tal van activiteiten, werkt
de eindversie van het Organisatie & Formatierapport de definitie uit in twee
hoofdtaken:
1 veredelen en analyseren van gegevens ten behoeve van verdachte transacties ter fine van opsporing;
2 ondersteunen van de LOvJ-MOT bij de sturing op de output van het
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties uit hoofde van diens gezag over de
opsporing.
135 Organisatie & Formatierapport, 17 maart 1999, p. 2.
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136

Met ingang van 5 juli 1999 is daaraan wegens omslachtigheid van de tot
dat moment gevolgde werkwijze als nieuwe taak toegevoegd:
3 de ondersteuning van de LOvJ bij de coördinatie en afhandeling van
verzoeken tot verstrekking van gegevens ter uitvoering van artikel 14a van
het Besluit politieregisters aan de toezichthouders van financiële instellingen in Nederland. Deze verzoeken hebben betrekking op het toetsen
van de betrouwbaarheid van (aspirant-) bestuurders en van financiële
instellingen.
De derde taak van het BLOM maakt geen deel uit van dit onderzoek omdat
ze niet wordt gerekend tot de keten ongebruikelijke transacties. Maar als
‘neventaak’ heeft ze wel consequenties voor de veredeling van verdachte
transacties. Omdat de taak binnen het BLOM plaatsvindt, staat de uitvoe137
ring ervan als communicerende vaten in verbinding met de overige taken.
Als gevolg van 11 september 2001 is het aantal betrouwbaarheidsonderzoeken toegenomen. De laatste jaren laten bijna een verdubbeling zien ten
138
opzichte van 2000 (van 1.176 naar ruim 2.000).
Omdat het MOT, in tegenstelling tot het BLOM, niet beschikt over de toegang tot bepaalde politieregisters, en bovendien het MOT qua omvang niet
is toegerust om grote aantallen verdachte transacties zover te veredelen dat
een opsporingsinstantie ermee aan de slag kan, heeft het BLOM de volgende
subtaken opgedragen gekregen:
a. het verzamelen van gegevens uit opsporingsregisters, fiscale registers en
open bronnen ter aanvulling op en verbetering van de gegevens over
verdachte transacties die door het MOT aan opsporingsinstanties zijn
verstrekt;
b gestructureerd vastleggen van gegevens gerelateerd aan MOT-meldingen
om bij te dragen aan nationaal inzicht over witwascriminaliteit;
c waarderen en analyseren van verzamelde gegevens om te komen tot
onderzoekshypotheses;
d doen van onderzoeksvoorstellen aan opsporings- en vervolgingsinstanties in binnen- en buitenland.
De ondersteunende taak ten opzichte van de LOvJ-MOT bij de sturing op de
output van het MOT is afgeleid van de verantwoordelijkheid van de LOvJMOT voor de bevordering van een rechtmatig, efficiënt en effectief gebruik
van gegevens over verdachte transacties. De LOvJ-MOT toetst of het MOT
verdachte transacties rechtmatig doorleidt naar opsporingsinstanties en
meer in het bijzonder of gegevens rechtmatig zijn verkregen en inhoudelijk
voldoende kwaliteit hebben om als opsporingsgegevens gebruikt te worden.
Het beoogd gevolg dient volgens het Organisatie & Formatierapport een

136 Landelijk Parket, Uitbreiding Formatie & Taakstelling BLOM, 5 juli 1999.
137 Over de uitvoering van betrouwbaarheidsonderzoeken is begin 2003 commotie ontstaan. Met name door
een brief van de Raad van Toezichthouders van 11 februari 2003 waarin deze zich beklaagde over de lange
doorlooptijd.
138 FP, Brief aan de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, 7 april 2003, nr. 32.
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gerichte inzet te zijn van opsporingscapaciteit. De ondersteuning van de
sturing op de output van het MOT valt voor het BLOM in een aantal subtaken uiteen:
a het namens de LOvJ-MOT een systematiek ontwikkelen en steekproefsgewijs toepassen om de rechtmatigheid van doorgeleidingen te controleren;
b het namens de LOvJ-MOT beoordelen of er eventueel ongewenste
interferentie tussen opsporingsbelangen kan optreden wanneer verstrekking van de verdachte transacties door het MOT naar meerdere
opsporingsinstanties plaatsvindt. Daartoe coördineert het BLOM namens
de DCRI (inter)nationaal de informatiestromen ten aanzien van witwassen verband houdende met verdachte transacties;
c het leveren van opsporingsinformatie en/of -deskundigheid aan het
MOT:
1 ter ontwikkeling van typologieën voor de beoordeling van ongewenste
transacties;
2 voor het afstemmen van de output van het MOT op de wensen van het
opsporingsveld;
3 om niet-naleving van de meldingsplicht te signaleren;
d het ondersteunen van de LOvJ-MOT bij aansturing van controles door de
ECD op de naleving van de meldingsplicht.
De status van het Organisatie & Formatierapport, waaruit deze taakomschrijvingen zijn afgeleid, was na het verschijnen al onduidelijk en lijkt
anno 2003 in de vergetelheid te zijn terechtgekomen. Het wisselen van
chefs is daarvoor één van de redenen, evenals de twee gebeurtenissen die
het BLOM in de afgelopen jaren hebben beziggehouden: de euroconversie
en de terrorismebestrijding. Vervanging door een ander document heeft
niet plaatsgevonden, dus ondanks onduidelijkheid over de status is het
‘formeel’ nog steeds het enige uitgangspunt.
Ten opzichte van de start is door het BLOM vooral het doen van onderzoeksvoorstellen als taakelement bijgesteld. In de praktijk is gebleken dat
met name de politieregio’s niet zitten te wachten op helemaal uitgewerkte
voorstellen. Het hart van het BLOM bestaat sindsdien uit het accountmanagement en het min of meer als extra personele analysecapaciteit fungeren
voor de regio. De accountmanagers worden in het politieveld gewaardeerd
om hun enthousiasme en betrokkenheid. Maar vooral ook omdat ze extra
capaciteit vormen op een aandachtsgebied waar teams zelf niet over alle
deskundigheid en zeker niet over tijd beschikken. De bijdrage van het BLOM
zit tussen accountmanagement en zaaksondersteuning in, met een steeds
groter accent op het laatste. Het BLOM noemt dit ‘rechercheadvisering’.
Verder signaleren respondenten dat het accountmanagement gemiddeld
vooral insteekt op het operationeel niveau binnen politieregio’s, terwijl op
dat niveau de beleidsprioriteiten niet worden gesteld en ook geen keuzes
worden gemaakt voor aan te pakken onderzoeken. Beïnvloeding op het
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hogere abstractieniveau vraagt om een ander type accountmanagement,
naast de zaaksondersteuning zoals die er nu uitziet. En dat vraagt ook om
andere deskundigheid. Opvallend genoeg kiezen de accountmanagers ook
hoofdzakelijk één account in de regio. Terwijl men ook contact zou kunnen
onderhouden met vertegenwoordigers van verschillende niveaus waaronder
de districten. Praktisch is dat wellicht lastig omdat de intake van verdachte
transacties in de regio verloopt via de CIE, infodesk of BFR. Regio’s hebben
liever niet dat daaromheen wordt gewerkt, wat als gevolg heeft dat op
teamniveau de bekendheid met het BLOM veel minder is dan op CIEniveau. En op het niveau van de teams ligt de informatievraag.
Binnen het BLOM bestaat zorg dat de eigen accountfunctie mogelijk zou
moeten worden geïntegreerd in een NRI-brede vorm van relatiebeheer naar
de politieregio’s. Meer in overeenstemming met de werkelijkheid zou in dat
verband beter kunnen worden gesproken van zaaksondersteuning dan van
accountmanagement. In die richting zou het accountmanagement zich ook
verder moeten ontwikkelen, met meer gerichte afspraken over de output van
de accountmanager. Volgens een aantal respondenten is daarop thans weinig
toezicht en zijn de vrijheden van de accountmanager in het kiezen van
werkzaamheden en de inzet voor regio’s te groot. Elders in dit rapport is al
geconstateerd hoe de cijfers van de politieregio’s vooral ook de activiteiten van
de accountmanager lijken te weerspiegelen.
9.3.3 De organisatie en formatie
Per augustus 2003 bestond de formatie van het BLOM uit 34 medewerkers.
In februari van het jaar daarvoor was dat nog 23. Elf extra medewerkers zijn
geclaimd ter uitvoering van de Integriteitsnota 2001. In deze uitbreiding is
ook de ondersteuning van de Financiële Taskforce opgenomen. Eenzelfde
opmerking als gemaakt bij de claim van het MOT geldt ook voor het BLOM.
De onderbouwing van de uitbreiding heeft maar weinig relatie met terreurbestrijding. Zo geeft het Actieplan 2002 aan dat in de toenmalige situatie
netto 0,5 fte van de 2 fte voor strategische analyse ook daadwerkelijk
beschikbaar was. Per oktober 2003 is het BLOM bijna op sterkte (op twee fte
na). Dat is net geen twee jaar nadat de nota Integriteit Financiële Sector en
Terrorismebestrijding verscheen op basis waarvan tot uitbreiding werd
besloten.
Organieke formatie BLOM per augustus 2003:
– Teamleider tactische opsporing (1)
– Adviseur expertise (1)
– Senior specialist expertise (8)
– Senior specialist analyse (3)
– Specialist informatievoorziening (4)
– Analist (2)
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– Informatieverwerker B (4)
– Informatieverwerker A (9)
– Medewerker gegevensbeheer (2)
De taak van het BLOM geeft op geen enkele manier houvast voor het vaststellen van de personele omvang. Dat is het grote probleem bij het beoordelen van de organisatie van het BLOM. Reden voor een aantal ingewijde
respondenten om het niet populaire standpunt in te nemen dat het BLOM
op dit moment over te veel menskracht beschikt. Een perceptie die wij niet
kunnen bevestigen of ontkennen: het is maar net wat men van het BLOM
verwacht en bij welke hoogte men vindt dat aan die verwachting is voldaan.
En daarvan is het probleem dat zich zeer moeilijk een kwantitatief beeld te
vormen is van de output en bijdrage van het BLOM. Daarom is het ook
moeilijk om te bepalen of het BLOM over de juiste mensen beschikt.
Figuur 4: Organigram (bij benadering) BLOM per 1 oktober 2003
KLPD

Nationale
Recherche
Informatie

Unit Financiële
Criminaliteit

Landelijk
Bureau Fraude

Kenniscentrum
Financieel
Rechercheren

Strategische
Analysegroep

BLOM

Productgroep
zaaksvoorbereiding
en zaaksoverdracht

Oorspronkelijk bestond de organisatiestructuur van het BLOM uit respectievelijk een meldpuntgroep, intermediairgroep en een auditgroep. Daarachter
lag bij de kennis van toen een redelijk onderbouwde visie. In de ex ante
evaluatie van het BLOM werd zelfs gewaarschuwd voor een mogelijk te rigide
werking van een geformaliseerde structuur in een organisatie die nog maar
net van start is gegaan. Daarop lijkt men wel heel letterlijk te hebben geanticipeerd, want van een interne structuur is binnen het BLOM weinig sprake.
De oorspronkelijke opzet is min of meer verdampt. In het Concept Actieplan
2002 komen en passant benamingen van afdelingen aan de orde maar ook
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die hebben geen feitelijke betekenis meer. Het BLOM heeft nog meer dan het
MOT een functiestructuur. Door gelijksoortige functies gegroepeerd te bezien
lijkt er iets te ontstaan van functieafdelingen.
139

Zoveel wordt wel duidelijk dat aanbeveling 5.3 uit de ex ante evaluatie om
de ontwikkeling van het BLOM nadrukkelijk te monitoren, niet is opgevolgd.

9.4 De MOT-BLOM-analyse-unit
Op 17 december 2001 is gezamenlijke analyse door MOT en BLOM van start
gegaan als pilot rond de euroconversie. Doel was om met kennis en expertise van beide zijden dagelijks nieuwe meldingen te beoordelen op HARM
en andere aanpakwaardige zaken. Deze zaken worden dan direct uitgezet.
Ook moeten LOvJ-verzoeken worden verwerkt via deze unit. Tussen de
hoofden MOT en Unit Financiële Criminaliteit is een samenwerkingsovereenkomst getekend. In het Concept Actieplan 2002 van MOT en BLOM, dat
de uitwerking bevat van delen uit de Integriteitsnota 2001, wordt als gewenste vorm van onderlinge samenwerking een permanente MOT-BLOM
analyse-unit voorgesteld. Het doel van de unit is het genereren van een
effectievere output van MOT-gegevens. Feitelijk was dat ook de reden om
destijds het BLOM op te richten. Ook de uitwerking van het doel roept
herkenning op. De unit moet meer transacties doormelden die bruikbaar
zijn voor de politie en bijzondere opsporingsdiensten. Daarnaast heeft de
unit als taak vanuit de aanbodkant trends en typologieën te ontdekken
(evenmin een nieuwe taak).
Per 1 januari 2003 is de MBA-unit officieel gestart. Ze staat onder algehele
leiding van de hoofden van het MOT en BLOM en onder coördinatie van de
LOvJ-MOT. De unit vormt in de keten geen autonome eenheid maar werkt
wel zelfstandig. MOT en BLOM leveren vaste medewerkers die bij toerbeurt
zitting nemen in de unit en dan specifieke werkzaamheden uitvoeren.
Het MOT stelt vooralsnog zeven medewerkers beschikbaar: twee senior
financieel onderzoekers, twee financieel onderzoekers, van wie één tevens
de functie van operationele analist heeft, twee assistent financieel onderzoekers en een strategisch analist. Het BLOM stelt eveneens zeven
medewerkers ter beschikking: drie informatiecoördinatoren en vier informatieverwerkers. Indien zij werken voor de unit, vallen de medewerkers
onder verantwoordelijkheid van het hoofd MOT. Accountmanagers zitten
139 Aanbeveling 5.3: ‘Voorzie in nadrukkelijke monitoring van het BLOM via de Strategische Beleidsgroep
Witwassen, of de Begeleidingscommissie MOT als adviesorgaan naar de korpsbeheerder/het driehoeksoverleg van het KLPD. Niet vanuit wantrouwen naar het BLOM, maar om te voorkomen dat er binnen het BLOM
zich knelpunten manifesteren die te laat bekend worden en wellicht een gevolg zijn van externe factoren die
door anderen buiten het BLOM zijn te beïnvloeden. Laat het BLOM periodiek rapporteren aan de beleidsgroep of de begeleidingscommissie.’
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niet in de MBA-unit maar moeten wel zorgen voor aansluiting op regionale
prioriteiten. Alle medewerkers van de unit hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Deze houdt voor de BLOM-medewerkers in dat zij wat
betreft alle informatie waarvan zij kennisnemen uit de buffer, verplicht zijn
tot geheimhouding, totdat bedoelde informatie door het hoofd MOT of
diens plaatsvervanger verdacht is verklaard. Voor de MOT-medewerkers
geldt dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van alle informatie waarvan
zij kennisnemen uit andere dan de doorgaans ter beschikking staande
politieregisters. De unit heeft direct toegang tot alle registers van MOT en
BLOM. De informatiepositie van de unit is aan MOT-zijde afhankelijk van
de melders en de kwaliteit van de meldingen. Het onderhouden van de
contacten met de melders is de primaire taak van de op te richten intelligence-unit. De informatiepositie aan de kant van het BLOM is vooral
140
afhankelijk van wat de accountmanagers aan informatie aanleveren.
De bruikbaarheid van transactie-informatie in de opsporing wordt in hoge
mate afhankelijk gesteld van de actualiteit van de doorgemelde transacties.
Daarom bekijkt de unit iedere dag de nieuw binnengekomen transacties
om vervolgens de meest interessante die als verdacht kunnen worden
bepaald te selecteren. De voorselectie in MOTION wordt uitgevoerd door
een unitmedewerker van het MOT die de functie assistent financiële onderzoeker (AFO) heeft. In beginsel doet de medewerker op de hele database
een selectie op registratiedatum. Alle transacties die in de voorselectie
terecht komen, mogen niet langer dan drie maanden voor de datum van de
voorselectie zijn gedaan. Bij de dagelijkse bezetting en bij ongewijzigd
beleid is het verwachte aantal nieuw geregistreerde unieke subjecten per
sessie gemiddeld ongeveer 150. Deze schatting is exclusief subjecten die
betrokken zijn bij moneytransfer. De eerstvolgende handeling in het selectieproces is erop gericht de set gevonden subjecten te verkleinen. In de
eerste plaats kunnen de medewerkers een top-zoveel samenstellen door
punten te geven op basis van objectieve criteria zoals de hoogte van het
transactiebedrag, de frequentie waarmee een subject voorkomt en de
lengte van de tekst van de situatiebeschrijving bij de transacties. Dit wordt
uitgevoerd door een (senior) financiële onderzoeker en informatiecoördinatoren. Zij maken het rapport op waarin zij onderbouwen waarom zij op
een bepaald profiel of thema willen selecteren. De dagelijkse leiding van de
unit moet eerst goedkeuring geven voor selectie. De medewerkers van de
unit geven aan dat meestal alles boven de 10 punten wordt bekeken. De
criteria zijn eenvoudig (vrij letterlijk gekoppeld aan terrorisme, drugs en
mensensmokkel) en weinig doorontwikkeld. De verwachting is dat het
BLOM dit gaat doen maar wij vragen ons af of het BLOM hiervoor de juiste
expertise in huis heeft. Een belangrijke aanwijzing voor twijfel is het tot nu

140 MOT, Blauwdruk MBA-unit, december 2002.
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onvoldoende uit de verf komen van BLOM-taken die vergelijkbaar zijn met
die van de MBA-unit. Steeds is dat geweten aan het gebrek aan personele
capaciteit. Dat argument gaat niet meer op zodat er ook een situatie
ontstaat van ‘met de billen bloot’. Wij hebben tijdens ons onderzoek geen
fundamentele beschouwingen van het BLOM over typologieën of trends
aangetroffen.
De afspraak in de unit is, dat er dagelijks maximaal twee uur naar transacties wordt gekeken, dat er dan mee wordt gewerkt om vervolgens maximaal
twee zaken te genereren. Niet zelden is, volgens medewerkers die in de unit
werken, de vraag of er geen derde bij kan. Dat wat men oppakt moet ook
dezelfde dag worden afgewerkt. Door een aantal factoren wordt dat bemoeilijkt. Iedere ochtend heeft het BLOM operationeel overleg met als gevolg dat
de unit pas later kan starten. Ook zijn er dagen met vergaderingen etc. In
sommige gevallen moeten er artikel 10-vragen gesteld worden waarop de
ene melder sneller reageert dan de ander, maar wat gemiddeld genomen
veel langer duurt dan een dag. Als het bevragen van het buitenland wenselijk wordt geacht, duurt het legaliseren van informatie soms maanden.
De behandeling van LOvJ-verzoeken vindt ook in de MBA-unit plaats,
omdat die worden gezien als een rechtstreekse vraag uit de politieregio’s die
aangeeft wat men belangrijk vindt.
Het succes van de MBA-unit staat en valt met het vermogen om zaken te
selecteren waar de politieregio’s op aan slaan. En dat is nu net het probleem
waar ook de MBA-unit tegenaan loopt. Optimalisering aan de voorkant in
de keten leidt tot een steeds beter product, maar als de afnemers het niet
consumeren, is er toch een probleem. Nog steeds is men binnen het MOT
en BLOM te optimistisch over de mogelijkheden van politieregio’s om zaken
op te pakken en de mogelijkheid van het BLOM om de regio’s daarop te
beïnvloeden. Hier en daar lukt dat redelijk maar tot grote volumes leidt het
niet. Het zich mede richten op andere afnemers, of het op hoger niveau
besluiten tot afzonderlijke aandacht voor witwasbestrijding, lijkt na jaren
ervaring de enige mogelijkheid om tot substantiële vermeerdering te komen
van concrete strafzaken (nog los van het feit of het genereren van strafzaken
wel het voornaamste doel zou moeten zijn).
De samenwerking in de unit wordt in zijn algemeenheid toegejuicht en in
personele zin verloopt de samenwerking goed. De resultaten vinden direct
betrokken respondenten nog te mager. Er wordt naar hun mening te weinig
geëvalueerd hoe er binnen de MBA-unit gewerkt wordt. Nu is de input nog
rijp en groen en is het selecteren van transacties en subjecten afhankelijk
van de medewerkers die in de unit dienst doen. Daarmee is men weer terug
bij hetzelfde probleem als waarom de unit er is gekomen. Wat in eerste
instantie vooral een capaciteitsprobleem leek, blijkt ook (en naar ons inzicht
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hoofdzakelijk) een inhoudelijk aspect te kennen. Er bestaat in de sfeer van
de verwerking van transactie-informatie een voorkeur om knelpunten met
behulp van structuuraanpassingen op te lossen. Inhoudelijke verkenningen
van delictsoorten en daaruit voortvloeiende typologieën hebben wij desondanks beperkt aangetroffen. Het heeft er alle schijn van dat men eigenlijk
niet weet hoe daaraan invulling te geven. Dat is geen schande als het maar
wordt gesignaleerd en breder in het veld kennis wordt gemobiliseerd om in
de inhoud te duiken. Bijvoorbeeld uit politieregio’s, van het FEC, de FIODECD en de Belastingdienst. Dat was destijds ook de gedachte achter de
multidisciplinaire opzet van het BLOM.
De afspraken over de samenwerking in de unit tonen aan dat ook op een
andere wijze dan uitsluitend fysieke scheiding tussen MOT en BLOM de
integriteit van de buffer kan worden gewaarborgd. Dat sluit aan op de
141
analyse uit de ex ante evaluatie waarin al het precedent werd gesignaleerd
dat aan deze ontwikkeling vooraf ging, toen de FIOD-gedetacheerde vanaf
1998 op soortgelijke titel inzage kreeg in de buffer.
De grote winst voor het BLOM is dat het via de MBA-unit als opsporing
invloed kan uitoefenen op de prioritering en onderkenning van wat
verdachte transacties zijn. Per week investeert het BLOM er 30 manuren in,
waarvan het zich nog wel afvraagt of het resultaat voldoende de moeite
waard is.

9.5 De Dutch FIU-desk
Internationale aspecten zijn in de onderzoeksopdracht buiten beschouwing
142
gelaten, maar we gaan kort in op de ontwikkeling van de Dutch FIU-desk

141 Startconfiguratie van het BLOM, p. 35-36: ‘Wat ons in het onderzoek opvalt is dat het in stand houden van
de buffer steeds gelijk is gesteld aan een fysieke afbakening tussen het MOT en BLOM. Vanuit het
ontstaansperspectief van het MOT is dat begrijpelijk, maar een dergelijk vertrekpunt ontneemt ook het zicht
op mogelijke alternatieve oplossingen die in relatie staan tot hetzelfde doel. En ondertussen hebben zich
ook de nodige nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Met het wegvallen van Finpol bleek het MOT zelf een
aantal taken te zijn gaan uitvoeren die in de lijn liggen van het huidige BLOM. Volgens het MOT levert
dat geen formele problemen op met haar doelstelling en is voor veredelingstaken ook geen opsporingsbevoegdheid vereist. Bovendien is bij het MOT een gedetacheerde vanuit de FIOD werkzaam die zowel
inzicht heeft in de ongebruikelijke transacties als in de systemen van de fiscale opsporingsdienst. Deze
‘dubbele pet’ is bij convenant met de FIOD geregeld. Blijkens het Jaarlijks Verslag 1999 (MOT, 1999, 8) zijn
detacheringen bij het MOT überhaupt mogelijk op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook
wanneer het politiemensen betreft.
In een interne notitie van het hoofd MOT d.d. 9 april 1998 wordt zelfs uitgebreid de mogelijkheid
beschreven dat onder strikte geheimhouding het ‘Bureau van de LOvJ’ (in casu het BLOM) kennisneemt
van potentiële verdachte subjecten en transacties.
De weerstand tegen de oorspronkelijke gedachte om in de ondersteuning van de LOvJ te voorzien, lijkt
vooral te zijn ontstaan door de inzage van de LOvJ in het MOT-register te benoemen als controle. Daardoor
leek direct de onafhankelijke positie van het MOT, en daarmee de buffer, in gevaar te komen.
142 Blauwdruk Dutch FIU-DESK, versie juni 2003.
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(Financial Intelligence Unit). Die benadrukt niet alleen het belang van internationale ontwikkeling maar is ook weer een voorbeeld van samenwerking
tussen MOT en BLOM.
Een van de kenmerken van witwassen is dat het een grensoverschrijdend
karakter heeft. Informatie-uitwisseling met andere meldpunten is een
belangrijk hulpmiddel voor het financiële onderzoek binnen het Nederlandse Meldpunt. De 53 officieel erkende meldpunten hebben niet allemaal
dezelfde status en plaats in de nationale administraties. Sommige zijn, zoals
in Nederland, administratief, andere zijn politieel of justitieel. De raad van
de EU heeft onlangs het raadsbesluit CRIMORG134 aangenomen. In dit
besluit staat onder andere dat de FIU’s alle relevante informatie voor het
bestrijden van witwaspraktijken met elkaar moeten gaan delen. In Nederland is het MOT verantwoordelijk voor de beoordeling van de ongebruikelijke transacties op de vraag of deze verdacht zijn. Het BLOM begeleidt het
vervolg van doorgemelde verdachte transacties. Dit kan voor het buitenland
verwarring opleveren wanneer zij informatie met Nederland uitwisselen.
Om tot een optimale stroomlijning te komen hebben het Meldpunt en
BLOM daarom besloten samen met het Functioneel Parket een virtuele desk
op te richten, de Dutch FIU-Desk. De desk is fysiek ondergebracht in de
werkruimte van de MBA-unit. De desk beoordeelt aan de hand van internationale verdragen, Europese richtlijnen en nationale wetgeving of een
binnengekomen verzoek wordt doorgeleid naar het MOT, het BLOM of naar
beide. De Dutch FIU-Desk verzamelt ook verzoeken aan het buitenland en
registreert deze centraal. De medewerkers van de Dutch FIU-Desk krijgen
een extra geheimhoudingsplicht, ook ten opzichte van hun eigen collega’s.
De overeenkomst tot samenwerking in de FIU is op 30 juni 2003 door MOT
en BLOM getekend. De FIU is op 1 januari 2003 operationeel geworden.

9.6 Het Financieel ExpertiseCentrum (FEC)
Het FEC bestaat sinds 31 december 1998. Het is ingesteld in het verlengde
van de Integriteitsnota 1997. De negatieve uitstraling van de strafrechtelijke
onderzoeken als het clickfonds op de financiële sector zouden de positie
van de financiële instellingen in Nederland en in het buitenland ernstig
kunnen aantasten. Daarnaast bleek het van belang te zijn om meer structureel de integriteit van de financiële sector te versterken. De algemene
doelstelling van het FEC is het leveren van een bijdrage aan de integriteit
van de financiële sector. In FEC-verband vinden onderzoeken plaats naar
integriteitbedreigend gedrag vanuit het perspectief van de deelnemende
organisaties en de aan hen opgedragen wet- en regelgeving. Het FEC is een
samenwerkingsverband van de volgende participanten: de Nederlandsche
bank, de Autoriteit Financiële Markten, de Pensioen- en Verzekeringskamer,
het OM, de Belastingdienst/Grote ondernemingen Amsterdam, De FIOD-
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ECD, de politieregio Amsterdam-Amstelland, het KLPD en het MOT. Het
FEC is het door de minister van Financiën en van Justitie beoogde samenwerkingsverband tussen de drie financiële toezichthouders, de fiscaliteit en
de relevante opsporings- en vervolgende organisaties. Het MOT en
inmiddels de AIVD completeren het geheel. Het FEC heeft de volgende
144
taken:
– het onderling uitwisselen van informatie over onderzoeksmethoden,
fraudeprofielen, trends en marktontwikkelingen, teneinde de taakuitoefening van de betrokken organisaties te versterken;
– het bevorderen dat mogelijk strafbare feiten die door elke instantie afzonderlijk onvolledig worden onderkend, beter in beeld worden gebracht;
– het ontwikkelen van expertise ten behoeve van de uitvoering van en
bijstand aan opsporingsonderzoeken.
Het FEC verricht niet zelfstandig onderzoeken maar verzamelt en veredelt
informatie, gericht op neerslag van crimineel geld en op bepaalde fraudevormen, met als doel te komen tot overzicht en inzicht en tot voorstellen
voor opsporingsonderzoeken. Het betreft uitsluitend opsporingsonderzoeken die zijn gericht op financiële instellingen in de hoedanigheid van
mogelijk verdachte van strafbare feiten. De feitelijke samenwerking vindt
plaats binnen het informatieoverleg en het selectieoverleg.
Het FEC was in eerste instantie een virtueel centrum met een kleine kern
die voornamelijk diende ter ondersteuning van een tweetal overlegstructuren waaraan de participanten deelnemen: een informatieoverleg en een
selectieoverleg. De taak van de FEC-kern is, naast het voeren van het secretariaat van de overleggen, het initiëren en coördineren van alle activiteiten
die nodig zijn voor de goede taakuitoefening van het FEC. De kern bestaat
formatief uit 12 medewerkers en feitelijk uit 10 waarvan zes beleidsmede145
werkers die de diverse werkgroepen ondersteunen. Volgens de Integriteitsnota 2001 zou het FEC moeten worden uitgebreid met een aantal coördinatoren om zodoende van het FEC een dynamischer expertisecentrum te
146
maken. Om de in 2002 gegroeide FEC-kern beheersmatig te positioneren
werd voorlopig een plaats gevonden binnen het ministerie van Financiën,
i.c. de Generale Thesaurie. Inmiddels is besloten het FEC voor wat betreft
het informatieoverleg te positioneren onder de Autoriteit FM, en voor wat
betreft het selectieoverleg onder het Functioneel Parket.
In de Integriteitsnota 1997 heeft het parket Amsterdam de specifieke verantwoordelijkheid voor de opsporing en vervolging van delicten m.b.t. de

143
144
145
146

R.L.N. Westra, De bewuste staat, p. 4.
Staatscourant 32 van 16 februari 1999, Instellingsbesluit FEC, 31 december 1998.
Jaarverslag FEC 2002, § 1.1.
Jaarverslag FEC 2001, § 1.3.
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financiële sector toegewezen gekregen. Dit betrof zowel fiscale, financieeleconomische als commune delicten. Met de komst van het Functioneel
Parket is hierin een wijziging gekomen. Dit heeft ook consequenties voor de
samenwerking in het FEC. Omdat het FEC zich richt op de integriteit van de
financiële sector en daarmee op fiscale, financieel-economische en
commune delicten, zijn zowel het Functioneel Parket als het arrondissementsparket Amsterdam gaan deelnemen in het FEC.
Begin 2002 zou aanvankelijk een evaluatie van de werkzaamheden en de
resultaten van het FEC plaatsvinden. In 2001 is, vooruitlopend op de evaluatie, in opdracht van de ministeries van Financiën en Justitie een onderzoek
uitgevoerd teneinde belemmeringen met betrekking tot informatie-uitwisseling te inventariseren en oplossingsrichtingen hiervoor aan te dragen.
Doelstelling is informatie-uitwisseling te optimaliseren, rekening houdend
147
met de mogelijkheden. Dat leverde vier ontwikkelingsscenario’s op,
waaronder de keuze voor een wet op het FEC. Naar die keuze ging de
148
voorkeur van de Begeleidingscommissie uit.
Begeleidingscommissie FEC
Het FEC kende een begeleidingscommissie (onder voorzitterschap van het
ministerie van Financiën, het ministerie van Justitie is vice-voorzitter, het
ministerie van BZK is lid) waarin alle participanten op bestuurlijk niveau
zijn vertegenwoordigd. Het hoofd MOT nam tevens aan de begeleidingscommissie deel. De commissie was verantwoordelijk voor beleidsmatige
aansturing van het FEC. De Begeleidingscommissie is na november 2002
niet meer bijeen geweest. Inmiddels is er een stuurgroep die de doorontwikkeling van het FEC als opdracht heeft. De begeleidingscommissie zal in de
plannen waarschijnlijk worden vervangen door een FEC-raad.
Informatieoverleg
Het informatieoverleg richt zich op het uitwisselen van informatie over
fraudetrends, fraudeprofielen, nieuwe fraudemechanismen, en niet-subjectgebonden fraudesignalen. Met als doel gezamenlijk de risico’s te inventariseren en waar mogelijk prioriteiten te duiden. In 2002 werd het informatieoverleg voorgezeten door de Autoriteit Financiële Markten. Sinds het najaar
van 2002 is de AIVD ook participant van het informatieoverleg. Er wordt
tweemaandelijks vergaderd. Het informatieoverleg kent twee werkvormen
om onderwerpen uit te werken: werkgroepen en projectgroepen. De
werkgroepen inventariseren en beschrijven mogelijke integriteitsrisico’s
door het samenbrengen van branchekennis, onderzoek van regelgeving en
het in kaart brengen van bevoegdheden en elkaars taakuitoefening.

147 Informatie-uitwisseling in het kader van het Financieel Expertise Centrum, Rapport Centrum voor
Rechtshandhaving en Europese Integratie, Universiteit Utrecht, p. 114-119.
148 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 106, nr. 2, p. 42.
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Werkgroepen rapporteren in de vorm van afgeronde analyses en beschrijvingen. Achtereenvolgende jaarverslagen van het FEC maken melding van de
volgende onderwerpen die in werkgroepverband zijn behandeld: remisiers,
gevolmachtigd (verzekerings)agenten, geldelijke overmakingen (moneytransfers), criminele infiltratie beursinstellingen, back-to-backleningen,
fiscale informatie voor de toezichthouders, niet-geregistreerde groene instellingen en participatieregelingen, MOT-informatie voor FEC-participanten,
niet-westers financieel verkeer, en transacties bij wisselkantoren. Het MOT
participeert in het informatieoverleg en evenals het BLOM in werkgroepen
zoals naar moneytransfers en wisseltransacties.
De projectgroepen hebben een verdiepend karakter. In de projectgroepen
kunnen bijvoorbeeld de bevindingen van een werkgroep worden getoetst
aan de praktijk. Voor de projectgroep is het essentieel dat zij gebruik kan
maken van de bevoegdheden van de deelnemende participanten. Te denken
149
valt aan het instellen van controles en onderzoeken.
Selectieoverleg
In het selectieoverleg wordt, met inachtneming van ieders taken en wettelijke bevoegdheden, subjectgebonden informatie uitgewisseld en worden
ten aanzien van concrete gevallen keuzes gemaakt voor te nemen maatrege150
len van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke aard. Het betreft het uitwisselen van subjectgebonden informatie voorzover dat volgens de wet en
richtlijnen van de afzonderlijke participanten in het FEC is toegestaan.
De werkgroep prioritering heeft bij de start van het selectieoverleg criteria
ontwikkeld om vast te stellen of het zinvol is een subject in te brengen.
Het overleg staat onder voorzitterschap van het OM en komt maandelijks
bijeen. Het BLOM participeert in het overleg.
Het selectieoverleg is een plaats waar op subjectniveau zaken besproken
worden om te zorgen dat er meer zaken gegenereerd worden die anders niet
zouden ontstaan. Tijdens het eerste jaar in het functioneren van het selectieoverleg is een aantal problemen onderkend, vooral verband houdend met de
wettelijke beperkingen om onderling subjectgebonden informatie uit te
kunnen wisselen. Door de geheimhoudingsbepalingen in de toezichtwetten,
de belastingwetten en de wetgeving met betrekking tot opsporing en vervolging is het niet altijd mogelijk subjectgebonden informatie die bij de participanten beschikbaar is met alle deelnemers uit te wisselen.

9.7 De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
Ter optimalisering van de financiële informatiepositie van de AIVD is in
149 Jaarverslag FEC 2002, § 2.1.
150 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 106, nr. 2, p. 41.
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november 2002 een convenant tussen de AIVD en het MOT in werking getre151
den. Door de AIVD worden bij een beperkt aantal mensen binnen het MOT
analyseverzoeken neergelegd. Informatie wordt door het MOT verstrekt als
intelligence. De AIVD mag deze informatie ontvangen en gebruiken, maar
niet zonder toestemming van het MOT beschikbaar stellen aan derden.
Voorzover is af te leiden uit de verslagen van de BC-MOT is de informatieuitwisseling met de AIVD nooit een bespreekpunt geweest in de begeleidingscommissie. Dat is opvallend omdat men wel meer dan uitgebreid heeft
gesproken en spreekt over informatievoorziening aan de toezichthouders.
Volgens een aantal respondenten lijkt het alsof de melders meer begaan zijn
met hun eigen positie dan met die van hun cliënten, wier gegevens bij de
AIVD kunnen komen te liggen. Reden van bespreking zou ook geweest
kunnen zijn dat de LOvJ MOT tegen het convenant met de AIVD was.
De AIVD werkt ook samen met het FEC. Uitwisseling van informatie kan
volgens de Integriteitsnota 2001 voor beide partijen bij het onderzoek naar
de financiering van terrorisme van belang zijn. Zowel voor het FEC als voor
de AIVD kan samenwerking een voordeel betekenen voor de eigen informatiepositie. Aangezien de participanten aan het FEC ook in kleinere deelverbanden zullen samenwerken, kan de bijzondere positie van de AIVD hierin
152
goed tot zijn recht komen.

9.8 Het Kenniscentrum Financieel Rechercheren (KFR)
Medio 1998 ging, als spin off van het project Financieel Rechercheren, het
Kennispunt Financieel Rechercheren van start. Het kennispunt was een
samenwerkingsverband tussen verschillende opsporingsdiensten en ondergebracht bij de Divisie Recherche i.o., afdeling innovatieve projecten, van
het KLPD. Als primaire afnemers van kennis werden gezien: de IFT’s, BFO’s,
financiële afdelingen van de kernteams, LRT, RIF’s, forensisch accountants,
BOD’en, ministerie van VROM en private instellingen. Het ging van start
met een bezetting van twee medewerkers, wat zou moeten worden aangevuld tot zeven. De mate waarin men het Kennispunt met vragen wist te
153
bereiken stemde niet geheel tot tevredenheid. De kritiek bestond eruit dat
een visie van het KLPD op de plaats binnen het korps ontbrak en dat de
ontwikkeling van het kennispunt en het opvullen van de bezetting te weinig
aandacht kregen. Aangedrongen werd om het Kennispunt te benoemen tot
kernactiviteit van het KLPD en dus op het verder ontwikkelen van plannen
tot realisatie. Door de implementatiestuurgroep financieel rechercheren
werd de voorkeur gegeven aan integratie met de overige voorzieningen voor

151 Jaarverslag AIVD 2002, p. 98-99.
152 Kamerstukken II 2001-2002, 28 106, nr. 2, p. 43.
153 Project Financieel Rechercheren, vierde kwartaalrapportage 1999, april 2000, p. 12.
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financieel rechercheren van het KLPD, zoals de toen nog op te richten dienst
Financieel Forensische Expertise, het LBF en projectmatige voorzieningen
zoals het ontwikkelen van financieel instrumentarium. Aan het begin van
het jaar 2000 is besloten de opzet van het Kennispunt aan te passen.
De functionaliteit van het Kennispunt diende onderdeel te worden van een
hernieuwd initiatief om te komen tot een Kenniscentrum. In de nota ‘Naar
een landelijk kenniscentrum financieel rechercheren’ wordt het Kenniscentrum gezien als een bundeling van expertise op het terrein van financieel
rechercheren die landelijk wordt aangestuurd en eveneens landelijk dienstbaar is. De expertise zou kennis moeten bevatten van en inzicht in: methoden en technieken, relevante netwerken en partners, marktgevoelige info
inzake geld- en goederenstromen, onderzoeksevaluaties en relevante open
en gesloten bronnen. Het Financieel Expertise Platform Politie zagen de
opstellers als aandeelhoudersvergadering van het kenniscentrum. De functionaliteit van het kenniscentrum is ten dele een herschikking van het
bestaande kennispunt.
Het Kenniscentrum zou niet moeten streven naar integratie van alle voorzieningen, maar naar netwerkvorming met andere expertisecentra (bij
FIOD, douane, BOD’en). De input moet het Kenniscentrum mede verkrijgen
uit een research- en developmentfunctie (het permanent scannen van de
omgeving op het ontwikkelen van instrumenten en beschikbaar stellen aan
de opsporingsdiensten) en een accountmanagementfunctie (interactie met
opsporings- en vervolgingsveld). De output zou raadpleegbaar moeten zijn
via intranet, persoonlijke consultatie (kenniscentrum als bron of als intermediair) en inbreng in opleidingen (overleg met LSOP/SSR over vertalen
van kennis in eindtermen). Beschikbare kennis omvatte volgens de nota:
– kennis van en inzicht in methoden en technieken, de juridische waarde
en opsporingswaarde ervan, de toelaatbaarheid en de praktische toepasbaarheid;
– kennis van en inzicht in het relevante netwerk en de relevante partners;
– kennis van marktgevoelige informatie inzake geld- en goederenbewegingen;
– inzicht in de resultaten en conclusies van onderzoeksevaluaties;
– kennis van en inzicht in relevante open en niet-open informatiebronnen.
Op 4 januari 1999 is het Kenniscentrum officieel van start gegaan met als
154
doel het ondersteunen van opsporingsambtenaren en beleidsfunctionarissen met betrekking tot financieel rechercheren, door het aandragen van
strategische kennis en het bijdragen aan de ontwikkeling van methoden en
technieken. Als kernactiviteiten werden gedefinieerd: makelen van informatie, adviseren, initiëren en uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling.

154 Nieuwsbrief Financieel Rechercheren, jaargang 2, nr. 3.
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9.9 Het Nationaal Informatieknooppunt (NIK)
De ontwikkeling van een Nationaal Informatieknooppunt is van recente
datum. Het gaat om één loket voor de coördinatie van de informatievoorziening rond veiligheids- en openbare-ordevraagstukken met een landelijke
impact. In het verleden vond die coördinatie alleen ad hoc plaats wanneer er
zich een dergelijk vraagstuk aandiende. De MKZ-crisis is daarvan een voorbeeld. In het kader van de aanleg van de Betuwelijn was bij het politiekorps
Gelderland-Zuid al een semi-permanente vorm van informatiecoördinatie
voorzien ten behoeve van de regio’s door wiens verzorgingsgebied de spoorlijn werd aangelegd. Acties tegen de aanleg vormden het belangrijkste aandachtspunt. De aanslagen op 11 september 2001 in Amerika en die op 6 mei
2002 in Nederland en grootschalige operaties in relatie tot BSE, euroconversie
en vogelpest hebben de behoefte doen voelen aan permanente coördinatie.
Daarvoor is het NIK in het leven geroepen als onderdeel van een getrapte
vorm van informatiecoördinatie. Het richt zich niet primair op het verzamelen van informatie maar op analyseproducten en coördinatieactiviteiten.
De korpsen dienen informatie te verzamelen, te veredelen en aan te leveren
De opzet van het NIK maakt deel uit van het Project landelijke Informatie155
coördinatie DNP. De relatie naar de keten ongebruikelijke transacties is
gelegd door het voormalig hoofd van het BLOM die als kwartiermaker voor
het NIK is aangesteld. Inmiddels ontvangt het NIK wekelijks een kopie van
de verdachte transactie-informatie die is opgenomen in Winston (het automatiseringssysteem van het BLOM). Het NIK wil (financiële) informatie
integreren in traditionele criminele inlichtingen en ze zodoende integereren
in onderzoeksvoorstellen voor bovenregionale rechercheteams en kernteams.
Een taak die sterk lijkt op die van het BLOM, de Cczwacri en het VPO.

9.10 Europol
Politiemensen uit de landen van de Europese Unie werken samen in het
Europese Politie Bureau (Europol) dat op 1 juli 1999 in zijn huidige vorm is
gestart. De organisatie is gevestigd in Den Haag. Daar heeft ieder land zijn
eigen ‘desk’. Medewerkers van de Dienst Internationale Netwerken (IN) van
het KLPD bemannen de Nederlandse desk. Europol ondersteunt de rechtshandhavende instellingen van de leden van de Europese Unie bij de voorkoming en bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. Het richt zich op
de bestrijding van ernstige vormen van georganiseerde misdaad, waarbij twee
156
of meer landen van de Europese Unie zijn betrokken. Kerntaken zijn:

155 Project Landelijke informatiecoördinatie De Nederlandse Politie (DNP), versie 1.2, 15 november 2002.
156 Criminaliteitsbeheersing, Investeren in een zichtbare overheid, Ministerie van Justitie, Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 26 juni 2001, p. 68.
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– uitwisseling van inlichtingen en informatie;
– het verrichten van analyses van internationale misdaad;
– ondersteunen met deskundigheid van gezamenlijke onderzoeksteams van
landen van de Europese Unie;
– aan Europese landen verzoeken specifieke onderzoeken te verrichten.
Europol richt zich op de bestrijding van handel in verdovende middelen, illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen, illegale immigratie, mensenhandel, handel in gestolen voertuigen, bepaalde terroristische misdrijven,
valsemunterij en de aan deze vormen van criminaliteit verbonden witwasactiviteiten. Europol is beleidsmatig betrokken bij internationale ontwikkelingen binnen de Europese Unie op het terrein van witwassen. In 1996 is
voorgesteld een internationale verwijzingsindex voor verdachte transacties te
ontwikkelen. In 1998 is daarmee in beginsel ingestemd door de EU-landen.
Tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad van Ministers te Tampere op
15 en 16 oktober 1999 is de wens uitgesproken de bevoegdheid van Europol te
verruimen tot het witwassen van geld in het algemeen, ongeacht het soort
misdrijf waarvan de witgewassen opbrengsten afkomstig zijn. Het jaarverslag
van Europol over 2000 maakt melding van genomen stappen ter voorbereiding
van de oprichting van een gegevensbank voor verdachte transacties. Ook heeft
Europol voorstellen opgesteld voor de ontwikkeling van een statistisch kader
157
voor informatie betreffende het witwassen van geld.
Europol (en ook Interpol) hebben vooral met het BLOM te maken voor de
internationale uitwisseling van politiegegevens aangaande verdachte transacties. Wanneer Interpol verzoeken om informatie ontvangt van buitenlandse
opsporingsinstanties, speelt ze die door aan het BLOM. Wekelijks gaat een
extractie van de verdachte transacties uit het Winston-systeem van het BLOM
naar Europol.
In de JBZ-Raad van september 2001 is politieke overeenstemming bereikt over
de uitbreiding van het mandaat van Europol in de strijd tegen zware internationale criminaliteit zoals neergelegd in annex II van het Europol Verdrag.
Bij deze uitbreiding behoort ook witwassen, voor zover te relateren aan de
hiervoor genoemde delictsoorten. Tevens is in dezelfde raad politieke overeenstemming bereikt over een aantal wijzigingsvoorstellen van het Europol
Verdrag. Een van deze amendementen houdt in de bevoegdheid van Europol
uit te breiden met witwassen zonder een relatie naar een onderliggend delict.
Het wijzigen van dit verdrag is afhankelijk van een ratificatieprocedure.
Hiervoor ligt de primaire verantwoordelijkheid bij het ministerie van Justitie.
Europol vult haar archieven en computerfiles met informatie uit politiebestanden van de lidstaten. Het gaat niet alleen om gegevens over strafrechte157 Raad van de Europese Unie, Europol Jaarverslag, 7267/01, Brussel, 20 maart 2001, p. 7-8.
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lijke feiten, zoals boetes en veroordelingen, maar ook over de zogenaamde
‘zachte’ informatie, verzameld door de criminele inlichtingen-eenheden.

9.11 Het ketenoverleg
Zonder een directe afgeleide te zijn van het driehoeksoverleg KLPD, bestond
oorspronkelijk op tactisch niveau ook een driehoeksoverleg tussen het MOT,
het BLOM en de LOvJ. Doel van dit overleg was detailsturing en afstemming
binnen een deel van de MOT-keten. Na tweemaal te hebben plaatsgevonden
is besloten de samenstelling van het driehoeksoverleg aan te passen en er
een ketenoverleg van te maken waaraan ten opzichte van de eerdere samenstelling van de driehoek als extra participanten het ministerie van Justitie en
de FIOD-ECD deelnemen. Het betreft een informeel overleg dat 4 à 5 maal
per jaar plaatsvindt met als doel de hiaten in de justitiële keten te bespreken
vanaf het moment dat een verdachte transactie het veld in moet. Ondanks de
suggestie die van de naam uitgaat, bestrijkt het ketenoverleg niet het hele
justitie/opsporingsdeel van de witwasketen. De politieregio’s zijn bijvoorbeeld niet vertegenwoordigd. Na het verschijnen van de ex ante evaluatie van
het BLOM is de directeur Opsporingsbeleid van het ministerie van Justitie
voorzitter geworden van het overleg. Thans wordt deze rol waargenomen
door het hoofd van het cluster Financieel-Economische Criminaliteit en
Computercriminaliteit van het ministerie van Justitie. Het overleg voorziet in
een behoefte. Zeker voor het BLOM, dat als klein onderdeel binnen de totale
NRI en het KLPD niet altijd weerklank vindt.

9.12 Het overleg Justitie/MOT/CUMOT (OJ-MOT)
Het OJ-MOT staat voor overleg tussen vertegenwoordigers van het MOT, het
ministerie van Justitie, het ministerie van Financiën, Rabobank Nederland,
ING bank, ABN AMRO bank, en de landelijke officier. De participatie door
de banken vindt plaats vanuit de Commissie Uitvoering Wet MOT
(CUMOT): een intern overleg van de banken over uitvoering van de Wet
MOT. Het doel van het overleg is het samenbrengen van de publieke en de
private sector met betrekking tot beider betrokkenheid bij MOT-meldingen.
Partijen bespreken ontwikkelingen, trends, opvallende zaken en aandachtspunten op het gebied van witwassen. Het overleg heeft een informeel karakter waarin iedereen vrijuit zijn wensen en kritieken kan uiten. Binnen dit
overleg worden tevens voorstellen ten behoeve van andere overlegstructu158
ren voorbereid. Ten opzichte van de benoemingsgroepen en van de
Begeleidingscommissie MOT en de subwerkgroepen van de werkgroep
indicatoren bestaat er risico van overlap.

158 Functioneel Parket, Toekomstvisie MOT/BLOM, p. 5.
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9.13 Het Sanctiewet-overleg
Financiële sanctieregimes verbieden, beperken of beïnvloeden anderszins het
verlenen van financiële diensten aan bepaalde landen, bedrijven of personen.
De regimes kunnen ook een gebod inhouden tot het bevriezen van tegoeden.
In Nederland gelden verschillende financiële sanctieregimes jegens landen
en/of gebieden. In sommige gevallen zijn de sanctieregimes de facto uitsluitend gericht tegen een aantal concreet aangegeven personen. Aan sanctieregimes liggen resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en
verordeningen van de Europese Unie ten grondslag. De verordeningen
hebben een rechtstreekse werking. Overtreding van de verordeningen is in
Nederland strafbaar gesteld op grond van de Sanctiewet 1977 en de Wet op
159
de economische delicten. Ten gevolge van de terroristische aanslagen in
de Verenigde Staten van Amerika dienen wereldwijd ondernemingen en met
name financiële instellingen ervoor te waken zaken te doen of transacties te
verrichten met dan wel ten behoeve van personen die gerekend worden tot
de Taliban van Afghanistan en andere organisaties. Zowel nationaal als internationaal zijn inmiddels voorschriften uitgevaardigd om dit te bewerkstelligen. Ter uitvoering daarvan bestaat het zogenaamde Sanctiewet-overleg.
Daarin hebben zitting de LOvJ-MOT, de AIVD, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Justitie, het ministerie van Financiën
(voorzitter).

9.14 De Egmont-groep
Omdat de samenwerking tussen verschillende landen problemen opleverde
vanwege de verschillende typen meldpunten (administratieve, politiële en
gemengde) is in 1995 de Egmont-groep opgericht; genoemd naar de eerste
plaats van samenkomst in België. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van
meldpunten (Financial Intelligence Units) uit verschillende landen. Het bevorderen van de ontwikkeling van meldpunten en hun onderlinge samenwerking
160
is het doel. De Egmont-groep kent een werkgroepenstructuur. Een deel van
de meldpunten is aangesloten op een specifieke internetsite (FIU-net).

9.15 Reflectie
De psychologische betekenis om te behoren tot een keten
De ketenmetafoor spreekt in de praktijk niet alleen aan om er technischrationeel een proces mee te duiden, maar ze heeft ook een psychologische
betekenis. Activiteiten die behoren tot een keten krijgen zin omdat ze deel
159 www.dnb.nl.
160 Internationaal Juridisch Handboek Witwassen & Voordeelontneming, Deel 1, p. 36.
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uitmaken van een opeenvolgende serie bewerkingen. Het eindresultaat van
die bewerkingen zou er zonder die activiteiten niet zijn. En dat maakt het fijn
om tot een keten gerekend te worden. Binnen de cultuur van de politie krijgt
de ketengedachte grote nadruk. De achtergrond daarvan is terug te voeren
op verschillende ontwikkelingen. Aanvankelijk bestond er een sterk beleefd
en benadrukt waardeverschil tussen executief personeel en ‘burger’personeel. Onder invloed van functievervaging tussen beide categorieën lijkt dat
zich verder te hebben verfijnd tot een waardeverschil tussen wel of niet
behorend tot het primair proces waarin directe productiviteit de norm is.
De ontwikkeling van integraal management binnen de politie versterkte dat
door de lijnverantwoordelijkheid centraal te stellen en de ondergeschiktheid
van de staf daaraan te benadrukken. Het belang van ‘blauw op straat’
vestigde ten slotte het beeld van ondersteuners die waren onttrokken aan het
belangrijke primair proces en daarom voortdurend hun bestaansrecht
dienden te bewijzen.
Het algemene referentiekader dat mede een gevolg is van deze ontwikkelingen werkt door op het verwerkingsproces van ongebruikelijke transacties.
Niet alleen op het besef om onderdeel van een keten te zijn (en door anderen
zo te worden gezien) maar ook op de gewenste plaats in de keten. De frontlinie die wordt gevormd door de opsporingsteams heeft daarin een grote
aantrekkingskracht. Het BLOM beweegt zich graag in die frontlinie en heeft
haar verwerkingsactiviteiten daarop afgestemd. Door de regio’s wordt de
inzet van het BLOM gezien als een welkome aanvulling van de onderzoekscapaciteit. Voor het BLOM is het een legitimatie om vooraan te staan waar
het echte werk gebeurt. Gelijktijdig verschaft het haar een argument om het
MOT te bestempelen als ver afstaand van de opsporing. Op deze manier is
het BLOM sterk in de operatie getrokken met een toegevoegde waarde die
minder is gaan samenhangen met transactie-informatie en meer uit zaaksondersteuning in algemene zin is gaan bestaan. Daar is inhoudelijk niets mis
mee, maar het is niet de reden waarom het BLOM destijds in het leven is
geroepen. Het onderscheid ten opzichte van andere ondersteuners is daarmee aan het vervagen. Naarmate de bijdrage van het BLOM minder is gekoppeld aan transactie-informatie neemt het risico om op te gaan in andere
afdelingen van de NRI met een soortgelijke, meer algemene taakstelling toe.
De frontlinie van de opsporing trekt ook aan het MOT. Sinds een interventie
van een voormalige LOvJ op de relatie van het MOT met de politie, krijgt dat
in de praktijk vorm door zich enerzijds te afficheren met andere betrokken
en dan de traditionele opsporing (FEC, toezichthouders, FIOD-ECD), anderzijds door de frontlinie bij de melders als uitgangspunt te nemen. Voor het
veredelen van transactie-informatie staan het MOT daartoe nauwelijks
minder systemen ter beschikking dan het BLOM. In die zin heeft het BLOM
onbewust slim ingespeeld op het afnemende verschil tussen de veredelingsmogelijkheden tussen haar en het MOT. De exclusiviteit van het BLOM is
verplaatst naar iets anders: daadwerkelijke opsporingsondersteuning met
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haar opsporingsbevoegdheid als belangrijkste troef ten opzichte van het
MOT.
De beeldvorming tussen MOT en BLOM
In de startnotitie van het WODC die aan dit onderzoek ten grondslag ligt,
werd gerefereerd naar gevoeligheden in de sfeer van samenwerking tussen
het MOT en het BLOM. Uit de interviews kwamen voorbeelden naar voren
van moeizame en goed lopende samenwerking. Respondenten voerden
spanningen in de onderlinge betrekking tussen MOT en BLOM terug op
persoonlijke verhoudingen. Ons onderzoek geeft sterke aanwijzingen voor
meer objectieve factoren als gevolg waarvan persoonlijke verhoudingen extra
op de proef worden gesteld:
– de grote vrijheidsgraad van het MOT (beleidsruimte, bestedingsruimte,
keuze voor het kiezen van eigen personeel), versus het binnen de NRI
ingekapselde BLOM met beperkte vrijheidsgraden;
– de taak van het MOT (afscherming van de informatie in de buffer) versus
de taak van het BLOM (vergroten van de informatie om zo veel mogelijk
opsporingsonderzoeken te genereren);
– de taakstelling van het MOT (het aantal doorgemelde verdachte transacties) en de mate waarin zij die taakstelling zelf in de hand heeft, versus de
taakstelling van het BLOM (de regio’s aanzetten tot opsporen) die zij niet
zelf in de hand heeft;
– de mogelijkheden van het BLOM om zich te bewegen op het niveau van
de feitelijke opsporing (crimefighting), versus ‘het verbod’ aan het MOT
om zich te bemoeien waar het eigenlijk om draait: boeven vangen;
– de departementale belangstelling voor het MOT (o.a. tot uiting komend
in financiële speelruimte) en de beperkte belangstelling voor het BLOM
(ook vanuit de eigen dienst);
– het bestuurlijk niveau waarop het MOT is verankerd versus het operationeel niveau waarop het BLOM zich hoofdzakelijk beweegt;
– de internationale status en activiteiten van het MOT versus die van het
BLOM.
De structurele spanning die deze factoren met zich meebrengen, wordt
voelbaar in de persoonlijke verhoudingen, maar dat gebeurt bijna ongeacht
met welke personen je te maken hebt. Er is nogal wat lenigheid en incasseringsvermogen nodig om een neutrale, collegiale en open positie jarenlang
te handhaven. Degenen die dat het beste lijkt te lukken zijn de mensen die
niet uitsluitend binnen de organisatie of de locatie van de eigen organisatie
opereren (accountmanagers, gedetacheerden).
Het verstrekkingenregime MOT/BLOM
De verschillen in autorisatie rond ongebruikelijke en verdachte transacties
waren aanleiding om twee met dat onderscheid parallel lopende organisaties op te richten: het MOT en het BLOM (eerst Finpol). Vruchtbaarder is het
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om het onderscheid te zien als verschillende verstrekkingenregimes met
hun eigen regels. Ook in een ziekenhuis zijn er delen met een regime van
mondkapjes en quarantaine. En er zijn afdelingen waartoe men alleen
volgens speciale regels toegang heeft. Maar het blijft één en hetzelfde
ziekenhuis. Het post-Van Traa-tijdperk heeft een ware hausse ingeleid van
regels en functiescheidingen. Daardoor zijn nieuwe vormen van verzuiling
ontstaan waarin de professionele normen van mensen zelf vergaand zijn
vervangen door fysieke belemmeringen. Onmachtgevoelens over incidenteel misbruik zijn omgezet in regels en objectieve afspraken die het professionele oordeel deels uitschakelen.
In de keten ongebruikelijke transacties is sprake van twee regimes: een
ongebruikelijke-transactie-regime en een verdachte-transactie-regime. In
plaats van ze samen te laten vallen met het onderscheid in MOT en BLOM
zouden de regimes ons inziens samen moeten vallen met de gezamenlijke
grenzen van MOT en BLOM. Zoals in feite al plaatsvindt in de MBA-unit.
Binnen het MOT/BLOM mag in dat geval alles worden ingezien en gecombineerd. Het regime gaat gelden zodra er informatie naar buiten gaat. En dan
gelden voor het ene type informatie andere eisen dan voor de andere.
Als tussenstap op weg naar dit type professionaliteit kan men ervoor kiezen
om bepaalde verwerkingsprocessen voorlopig te laten samenvallen met de
fysieke grenzen tussen afdelingen. Om effecten van cultuurverschillen en
animositeit te voorkomen is in dat geval aan te bevelen dat men beurtelings
in de verschillende afdelingen met de eveneens verschillende regimes
werkzaam is. Dat zou nu ook al kunnen met het MOT-BLOM: men is
bijvoorbeeld wisselend een half jaar binnen het ene regime (het MOT) en
een half jaar in het andere regime werkzaam (het BLOM). De normen ten
aanzien van het gebruik van ongebruikelijke transactie-informatie buiten
het MOT/BLOM gelden onverkort. We draaien het denkmechanisme dus
om: niet van twee organisatie er één maken maar zich als éne organisatie op
die momenten waarop het nodig is gedragen alsof het er twee zijn.
Er bestaan in dat geval geen MOT en geen BLOM. Er bestaan wel ongebruikelijke transacties en verdachte transacties met elk hun eigen regime. Dat
heeft ook allerlei praktische voordelen voor de gezamenlijke bedrijfsvoering:
continuïteit, doorgroeimogelijkheden, automatisering etc.
Het MOT/BLOM moet goed willen zijn in het ondersteunen van anderen en
niet in wat anderen al doen. De uniciteit zit in het type informatie dat wordt
beheerd en de combinaties die met dat materiaal kunnen worden gemaakt.
Daarna is het aan de opsporingsdiensten, hoe leuk en spannend dat proces
ook is. Het MOT/BLOM kan onderscheid maken in afnemers op basis van
de doelen van die afnemers en de ouderdom van informatie. Zo kan men
aan het OM besturingsinformatie geven, aan CIE’s oudere informatie die
inzicht geeft in netwerken en aan teams concrete operationele en actuele
informatie.
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Door de huidige fysieke scheiding tussen MOT en BLOM is een parallelle
schakel ingebouwd in de keten. Die vraagt om eigen aansturing en eigen
positionering. Daardoor neemt de coördinatiebehoefte toe. In een omgeving
die daarin al niet sterk is, heeft dat een averechts effect. Gelukkig hebben
beide organisaties dat ook door en schuiven ze in de praktijk steeds verder
naar elkaar op.
Figuur 5: De mate van samenvallen van de verstrekkingenregimes van
ongebruikelijke en van verdachte transactie-informatie
Oorspronkelijke
situatie

MOT

Huidige
situatie

MOT

Gewenste
situatie

BLOM

MBA

BLOM

MOT/BLOM

Wel of niet een fusie is niet zozeer de kwestie: als de MOT-functie en BLOMfunctie materieel maar gaan werken alsof het één functie betreft. Gezien wat
er allemaal aan organisatorische constructies wordt bedacht, moet het ook
mogelijk zijn die materiële werking organisatorisch te regelen. Bij voorkeur
zonder dat daarvoor slepende discussies nodig zijn zoals in de aanloop naar
het huidige BLOM. Het gaat niet primair om een structuurverandering. Als
materieel een bepaald effect bereikt kan worden terwijl anders een heel
circus zou ontstaan, dan is dat prima. Laat de tijd ook maar voor zich
werken net als dat gebeurt met de Nationale Recherche. Nu praktisch
regelen en vervolgens volledig concentreren op de inhoud. Daarin liggen
ook het bestaanrecht, het overleven en de kansen. Elke oplossing zal overigens suboptimaal blijven. Onder druk van ‘het integrale’ bestaat de neiging
verantwoordelijkheden breed te spreiden en te kiezen voor collectieve
(representatieve) aansturing. Met vaak een onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling als gevolg, evenals de vraag: wie moet ik waarvoor aanspre-
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ken? Als gevolg van het niet kunnen accepteren van een suboptimale structuur bestaat het risico dat een dergelijke organisatie voortdurend in reorganisatie verkeert omdat men van suboptimaal naar optimaal wil.
Als fundamentele conclusie dient zich aan dat de behoefte aan integrale
organisaties toeneemt. De Financiële Taskforce is daarvan een voorbeeld,
maar ook het FEC, de MBA-unit en de Nationale Recherche. Maar alle
integraliteit ten spijt: een dergelijk verband moet hiërarchisch ergens
worden ondergebracht. Vandaar dat een MOT drie verschillende posities
heeft gehad binnen het ministerie van Justitie en dat een FEC eerst werd
ondergebracht bij de Generale Thesaurie en nu bij de Autoriteit FM en het
Functioneel Parket. De traditionele ordeningen zijn niet toereikend en
nieuwe zijn nog niet voorhanden.
Men zou het MOT en het BLOM zowel kunnen plaatsen bij het OM, als bij
de politie. En daarmee is het nog geen politieel meldpunt. Het essentiële
verschil tussen een administratief meldpunt en een politieel meldpunt zit
niet in de locatie waar het is ondergebracht, maar in het type meldingen dat
het ontvangt en de regimes die daarvoor gelden. Dat is niet de juiste formele
uitleg, maar men komt er wel een stuk verder mee in de richting waar het in
essentie om gaat: boeven vangen. De vraag is gerechtvaardigd waarom het
Openbaar Ministerie wel zou kunnen omgaan met de ene zachte informatie
(CIE) en niet met de andere.
MOT en BLOM hebben op dit moment te veel taken die afleiden van waar
het om gaat: inhoudelijk duiken in de transactie-informatie. Dat laatste is
een onzeker avontuur dat raakt aan de grenzen van ervaring en inzicht.
Vandaar dat het zo verleidelijk is om zich in de neventaken te verliezen
zodat er geen tijd overblijft voor het moeilijke stuk waar het eigenlijk om
gaat. Sterkte-uitbreiding leidt dus niet automatisch tot concentratie op waar
het om gaat; verbinding met andere actoren in het veld met een andere kijk
op zaken wellicht wel.
BLOM en MOT hebben nog de organisatieopbouw van een pioniersorganisatie. Het MOT is die nooit kwijt geraakt en het BLOM is behoorlijk geformaliseerd van start gegaan om vervolgens de kenmerken van een pioniersorganisatie weer aan te nemen. Geconfronteerd met grote projecten als
euroconversie en terrorismebestrijding is dat begrijpelijk. Maar ondertussen
blijft de noodzakelijkheid van een routineproces dat de vele duizenden
transacties op een efficiënte manier verwerkt. Binnen beide organisaties is
te weinig duidelijke taakscheiding. En ook dat komt overeen met een
pioniersorganisatie. Want waarom zou men voor taakscheiding kiezen als
iedere medewerker toch weet wat er gedaan moet worden? Het vraagstuk
van de omvang en inhoud van transacties vraagt om een ander type organisatie. Duidelijkere lijnen, functiedifferentiatie, arbeidsdeling op basis van
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werkstromen. Dat zal voor een aantal mensen vervelend zijn want er is niets
leuker dan binnen een breed functieprofiel zelf de invulling te kunnen
kiezen. Wederom kenmerkend voor een pioniersorganisatie: de mensen
bepalen, op basis wat ze aan bagage meebrengen, zelf voor een groot deel
de richting van de organisatie. Het zijn overigens ook deze mensen die het
MOT en het BLOM drijvende hebben gehouden. Ze zijn niet alleen zeer
betrokken bij hun organisatie; zij zijn die organisatie. Door toenemende
professionalisering wordt het er niet voor iedereen fijner op. Het karakter
van de pioniersorganisatie neemt af; de sfeer van het zijn van één grote
familie verandert. De één past zich beter aan en de één past er ook beter in.
Professionalisering houdt in dit geval ook in dat bazen afstand doen van
hun directe invloed op de werkvloer en de wens om alles wat eruit gaat te
beheersen en te willen zien. Dat kan niet met de volumes waarmee MOT en
BLOM te maken hebben en is bovendien niet noodzakelijk.
De verwarring is opgetreden dat een goed beheer en afschermen van de
buffer zoiets nodig maakt. De buffer wordt gebruikt als alibi om de organisatie op een aantal cruciale punten niet op orde te brengen. Zowel intern als
extern.
Het MOT en het BLOM zouden niet zozeer zelfstandige organisaties moeten
zijn, maar per definitie moeten zijn opgebouwd uit het veld (melders, toezichthouders, politie, Openbaar Ministerie). De landelijke officier van justitie zou naar analogie van het BOOM een inhoudelijke bijdrage moeten
leveren vanuit kennis van de vervolging van witwassen, en van het Openbaar Ministerie.
Voor de personele uitbreidingen die door MOT en BLOM worden geclaimd
valt op dat het om kwantiteit gaat en niet om een ander kwalitatief deskundigheidsniveau. Dat is een miskenning van het vraagstuk waarom bepaalde
zaken als typologieontwikkeling niet van de grond komen. Het rijke scala
aan veldorganisaties biedt op dat punt kansen. Het FEC heeft ten opzichte
van verwante organisaties als het MOT en het BLOM het voordeel van
verankering op een beter niveau in een omgeving die meer ‘financieel
rechercheren-minded’ is. Aan die verankering ontleent het FEC prestige en
aanzien. Verder staat het FEC niet voor de onmogelijke taak om de Nederlandse politie te mobiliseren. Die ondankbare opdracht berust wel bij het
BLOM. In tegenstelling tot de beide andere organisaties heeft het FEC geen
voortbrengingsproces op basis van een werkstroom. Het levert wel producten, maar het is geen schakel in een proces van verwerking dat stokt op het
moment dat men het werk niet doet. Het FEC kent ook geen waan van de
dag, in tegenstelling tot MOT en het BLOM. En tot slot heeft het FEC een
personele bezetting die op een hoger abstractieniveau in de deelnemende
organisatie opereert dan het BLOM en in minder mate het MOT.
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Veel sneller dan het zelf opbouwen van expertise kan men die verkrijgen
door zich te verbinden met anderen. Dat was de gedachte destijds achter
een multidisciplinair BLOM en zou ons inziens nog steeds het uitgangspunt
voor oplossingen moeten zijn. Wat dat betreft adviseren wij om niet te
spreken van organisaties waardoor de fysieke scheiding ten opzichte van die
van anderen wordt benadrukt, maar van functies. Dan komt er ook ruimte
om het aanzien en de beleidsmatige capaciteit als functie van bijvoorbeld
het FEC te verbinden met de MOT-functie en de BLOM-functie.
Ondertussen staat ook een BOOM klaar om in het gat in de markt te springen dat de arrondissementsparketten laten vallen. Het BOOM heeft al een
lange traditie met accountmanagement in een bepaalde hoek van het financieel rechercheren: de ontneming. Betrekt men daar ook nog een kennisfunctie bij zoals die is belegd bij het Kenniscentrum en die in combinatie
met andere kennisgebieden nog aan waarde zou kunnen winnen, dan is een
deel van wat we in hoofdstuk 15 een conceptueel kader noemen compleet.
Zo wordt de criminaliteitsbestrijding ondersteund met een vloot in plaats
van op zichzelf varende fregatten.
Samenvattende conclusies
– Er is behoefte aan integraal werkende functies binnen het inlichtingendomein.
– De functies en doelstelling van de actoren in het inlichtingendomein zijn
onvoldoende op elkaar betrokken.
– Een aantal taken van het MOT en het BLOM komen niet uit de verf.
– De organisatie en formatie van het MOT en het BLOM zijn onvoldoende
ontwikkeld (qua samenhang, functiedifferentiatie en deskundigheidsniveau) en onvoldoende onderbouwd.
– De samenwerking tussen MOT en BLOM ontwikkelt zich in de goede
richting.
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10 Sturing van de keten
In de voorgaande hoofdstukken kwamen de diverse betrokken of mogelijk te
betrekken actoren bij de keten ongebruikelijke transacties aan de orde. In
dit hoofdstuk gaat het om de rode draad die verschillende besturingsoptieken en vraagstukken uit de onderscheiden domeinen met elkaar verbindt.
Met als achterliggende gedachte dat het naast eventuele tekortkomingen in
de keten vooral van belang is in hoeverre men in staat is om aan de hand
daarvan bij te sturen. Dat besturend vermogen en de beïnvloedbaarheid van
de keten komen in dit tiende hoofdstuk aan de orde. Daarmee sluiten we
aan op de hoe-vraag naar de verbetering van de effectiviteit van ketenorganisaties en de keten als geheel. Het hoofdstuk vormt de afsluiting van een
beschouwing van de keten op het niveau van organisaties en hun samenwerking.

10.1 De keten als besturingssysteem
Besturing wordt in dit onderzoek gedefinieerd als: enigerlei vorm van
161
gerichte beïnvloeding. In de praktijk wordt besturing vaak geassocieerd
met hiërarchische verhoudingen: de baas stuurt en de ondergeschikte wordt
bestuurd. De besturingstheorie kent een ander uitgangspunt. Besturing
wordt gezien als een kenmerk van een relatie ongeacht of er sprake is van
boven-, onder-, of nevenschikking. De wijze waarop partijen elkaar
beïnvloeden staat centraal.
Het definiëren van de verwerking en het gebruik als keten heeft vanuit de
besturing een aantal voordelen. In een keten werken de achtereenvolgende
bewerkingen conditionerend op elkaar. Een tussenschakel is afhankelijk van
de input van de voorganger. Dat leidt tot een sterke wederzijdse afhankelijkheid waarbij schakels tot op zekere hoogte elkaar besturen. Dit principe
vinden we in de keten ongebruikelijke transacties terug. De sturing van de
keten is geconcentreerd op de voorkant. Een Begeleidingscommissie MOT
richt zich op het MOT, de LOvJ op het BLOM en van het BLOM wordt
verwacht dat die de afnemers van transactie-informatie in de goede richting
beïnvloedt. Figuur 6 illustreert dit besturingssysteem.
Om effectief te kunnen besturen moet volgens de besturingstheorie voldaan
zijn aan een vijftal voorwaarden. Vertaald naar de keten ongebruikelijke
transacties zijn dat de volgende:
1 een ketendoel en een manier om dat te meten;
2 weten hoe de keten werkt;
3 weten hoe de keten en de omgeving ervoor staan;
4 beschikken over instrumenten om de keten te beïnvloeden;
5 informatie uit en over de keten kunnen verwerken.
161 A.C.J. de Leeuw, Organisaties: management, analyse, ontwerp en verandering, een systeemvisie,
Assen/Maastricht, 1990, p. 108.
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Figuur 6: Schematisch overzicht besturingsverloop
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Wanneer aan één of meerdere voorwaarden niet is voldaan, zal de besturing
van de keten niet succesvol zijn. Maar ook al is aan alle voorwaarden
voldaan, dan nog hangt de uiteindelijke effectiviteit samen met de eigenschappen van het besturingssysteem ongebruikelijke transacties.

10.2 Voorwaarde 1: Een ketendoel en een manier om dat te meten
10.2.1 Het ketendoel
Bij besturing van en binnen het systeem ongebruikelijke transacties horen
veronderstellingen over de effecten waartoe die besturing zal leiden. Een
doel waarvan men moet kunnen vaststellen of dat ook wordt bereikt. Om
van besturing te kunnen spreken is het niet nodig dat de beïnvloeding
slaagt. Lang niet altijd slaat besturing aan, ook al had men daarvan vooraf
een bepaalde verwachting. De zelfstandige strafbaarstelling van witwassen
bijvoorbeeld pakt in de praktijk anders uit dan men had verwacht.
Kijken we naar de keten ongebruikelijke transacties, dan treffen we nauwelijks expliciete doelen aan die het uitgangspunt kunnen vormen voor de
besturing. Het is onduidelijk wat de keten en de afzonderlijke ketenpartners
dienen bij te dragen aan de bestrijding van witwassen of het gebruik van
transactie-informatie. Behoudens een na te streven productie van de MOT162
BLOM-analyse-unit van 500 dossiers per jaar (later bijgesteld tot 300) zijn
er geen streefwaarden gedefinieerd. In de keten bestaan weinig noties
waarvan mogelijke streefwaarden kunnen worden afgeleid. Het gevolg is dat
het MOT en het BLOM autonoom hun doelstellingen bepalen, wat vervolgens weer leidt tot kritiek zoals valt op te tekenen uit de gesprekken met
162 Blauwdruk MBA, p. 15.
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respondenten, maar ook uit verslagen van de Begeleidingscommissie MOT.
Wegens het ontbreken van een alternatief spiegelen het MOT en het BLOM
zich vooral aan cijfers in termen van aantal ontvangen ongebruikelijke
transacties, aantal doorgemelde verdachte transacties en aantal onder de
aandacht van politieregio’s gebrachte dossiers.
Afgaande op de verslagen van de BC-MOT en wat direct betrokken respondenten in interviews hebben gezegd, lijkt de effectiviteitsvraag te worden
vermeden. Enerzijds omdat er nu eenmaal op grond van de internationale
verplichting moet worden gemeld, of men het leuk vindt of niet. Anderzijds
omdat men zichzelf onmachtig waant in het beïnvloeden van het als grootste ervaren probleem: de opvolging door de politie. Dus wordt er ook niet
aan begonnen. En tot slot omdat men bang is voor het aan het licht komen
van povere resultaten, met alle discussie die daar een gevolg van zal zijn
over het nut van indicatoren, de terughoudende opstelling van de politie en
het nut van de meldingsplicht als geheel. Rendement wordt vrijwel uitsluitend vertaald in het gebruik van transactie-informatie in concrete opsporingsonderzoeken door de politie. Dat gebruik zal altijd beperkt zijn en niet
in verhouding staan tot de omvang en toename van ongebruikelijke transacties in de buffer. Het is overigens onjuist om het MOT en het BLOM af te
rekenen op het gebruik van transactie-informatie in opsporingsonderzoek.
De indicatoren voor het afrekenen moeten gezocht worden in zaken die
liggen binnen de eigen invloedssfeer. Op de snelheid waarmee analyseverzoeken van de politie worden beantwoord bijvoorbeeld. Of de tevredenheid
van de politie over de informatie naar aanleiding van een analyseverzoek.
10.2.2 Evaluatiemechanismen
Het beschikken over een doel heeft alleen betekenis wanneer men in staat is
te meten in hoeverre besturingsmaatregelen aan dat doel bijdragen. Bij een
evaluatiemechanisme gaan de gedachten al snel uit naar informatiesystemen.
In termen van de besturingstheorie is die beperking niet aan de orde.
De diverse rapportages aan de hand waarvan monitoring wellicht zou kunnen
plaatsvinden, hebben wij op de bruikbaarheid als evaluatiemechanisme
onderzocht. Nog los van het feit dat dergelijke rapportages eigenlijk alleen zin
hebben wanneer er ook een norm is, waarmee ze kunnen worden beoordeeld.
In het algemeen zijn de rapportages probleemvermijdend en opgewekt van
toon. De gelijkluidende boodschap is dat ‘alles goed gaat en onder controle is’.
En als er al onvermijdelijk een knelpunt naar buiten moet worden gebracht,
dan is de teneur ‘we lossen het op’.
Voortgangsrapportages fraudebestrijding en terrorisme van het kabinet
De rapportages met enige raakvlakken naar transactie-informatie betreffen
vooral de fraudebestrijding en het actieplan terrorisme. Beide rapportagetypen zijn voor de Kamerleden informatief, maar zijn voor besturing van de
keten te algemeen. Vaak bestaan ze uit bijdragen die door ketenpartners zelf
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zijn aangeleverd of opgesteld. Over de verwerking en het gebruik van transactie-informatie staat er weinig in.
Jaarverslagen ministeries
Over de keten ongebruikelijke transacties in relatie tot de integriteit financiële sector is het meeste terug te vinden in het jaarverslag van het ministerie van Financiën. Passages uit het jaarverslag 2002 sporen nauwgezet met
de inhoud van de nota Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding. In kwantitatieve en kwalitatieve zin heeft het jaarverslag indirect
betekenis voor monitoring van de keten. Het bevat op een hoog abstractieniveau resultaten van de inspanningen door de toezichthouders, de
Belastingdienst, de FIOD-ECD als onderdeel daarvan, het FEC, en internationale partijen als de FATF. Als bron voor effectieve besturing zijn de
jaarverslagen te algemeen maar ze dragen wel bij aan politieke beeldvorming. In de BC-MOT worden ze, afgaande op de vergaderverslagen, niet
besproken en ook niet betrokken op de overige resultaten van de keten
ongebruikelijke transacties.
Mutual evaluation FATF/IMF
Het ministerie van Financiën, de melders en in mindere mate het ministerie
van Justitie ervaren het als een knelpunt dat maar weinig inzicht bestaat in
de opvolging van verdachte transacties. Nederland wordt op die opvolging
aangesproken in het kader van de zogenaamde mutual evaluation. In het
najaar van 2003 vindt die voor de derde maal plaats; ditmaal door het IMF.
Internationaal is de impact van de rapporten groot. Met name door het
ministerie van Financiën wordt die impact serieus genomen. De examinaties hebben volgens betrokken respondenten meer een politieke betekenis
dan dat ze inhoudelijk bruikbaar zijn.
Verslaglegging arrondissementen en politieregio’s
Over witwasbestrijding of de bijdrage van transactie-informatie voor de
opsporing wordt in de jaarverslagen en beleidsplannen van arrondissementsparketten en politiekorpsen nauwelijks iets gezegd. Dat is gebleken uit
een exercitie die in 2002 in het kader van de evaluatie van het project
Financieel Rechercheren heeft plaatsgevonden op alle jaarverslagen van de
politieregio’s en van een deel van de arrondissementsparketten.
Witwasbestrijding komt ook niet in de nationale prioriteiten voor zodat men
ook niet verplicht is daarover te rapporteren.
Jaarlijks verslag van het MOT
Het MOT slaagt er ieder jaar opnieuw in om het Jaarlijks Verslag zich te laten
onderscheiden van andere. Het ziet er goed verzorgd uit, wat op zichzelf
bijdraagt aan het als partner serieus genomen worden. Zeker in de wereld
van de banken is dit type beeldvorming belangrijk. Het is ook de enige
rapportage van betekenis die een beschrijving bevat van de resultaten
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(hoofdzakelijk het begin) van de keten Gelijktijdig constateren wij dat de
bijdrage aan de beleidsvorming van het Jaarlijks Verslag beperkt is. In conceptvorm wordt het altijd besproken in de BC-MOT. Uit de jaarlijkse verslagen is goed af te leiden waarop het MOT zichzelf afrekent en gezien de
minutieuze behandeling in de BC-MOT kennelijk ook door anderen wordt
aangesproken. In de vergadering van de BC-MOT van 31 mei 1997 wordt
daarover één van de spaarzame opmerkingen gemaakt waarvan niet kon
163
worden vastgesteld wat het heeft opgeleverd. Afgaande op de vergaderverslagen en wat respondenten daarover hebben opgemerkt, concentreren de
besprekingen zich op mogelijk verkeerd uit te leggen zinsneden. De inhoud
van de witwasbestrijding en het daarbij te volgen beleid komen nauwelijks
aan de orde. Eerdere beelden van de BC-MOT als een vooral juridisch
gericht orgaan in plaats van justitieel, worden hierdoor bevestigd. Ondanks
de taakstelling uit artikel 3 van de Wet MOT, zijn in het Jaarlijks Verslag van
het MOT maar weinig beleidsvoornemens te vinden. Dat is terug te voeren
op de status van het verslag als publiek stuk waarmee de minister niet voor
164
de wielen mocht worden gereden. De geringe aandacht die er voor
beleidsvorming in de keten bestaat, doet afbreuk aan de potentiële waarde
van het Jaarlijkse Verslag. Het stimuleert de opstellers niet om er een
beleidsdocument van te maken.
Worden de verslagen vanaf 1996 (toen het eerste verscheen over de jaren
1994-1995) tot en met 2003 naast elkaar gelegd, dan laten ze zich min of
meer als de jaarringen van een boom lezen. De inhoud van de verslagen en
de mate waarin ze beleidsuitspraken bevatten, varieert met de werkdruk
van het MOT. De euroconversie en de internationale ontwikkelingen op het
gebied van terreurbestrijding hebben indirect een impuls gegeven aan het
Jaarlijks Verslag van 2003, dat qua diepgang positief afsteekt ten opzichte
van de jaren daar direct aan voorafgaand. De jaarlijkse verslagen bevatten
over opeenvolgende jaren redelijk veel herhaling waar het de uitleg betreft
van het meldsysteem. Voor de doelgroep van niet-ingewijden is dat plezierig. In de verslagen wordt veel ruimte gegeven aan de rubriek cijfermatige

163 Begeleidingscommissie MOT, 31 mei 1997: ‘… wijst erop dat het niet het doel is het aantal doormeldingen
te maximaliseren, zoals uit meerdere plaatsen in het Jaarlijks Verslag afgeleid kan worden maar het effect
van de wet (opsporing, veroordeling e.d.) Tevens wijst hij erop dat er bij de evaluatie van de wet MOT in
oktober 1996 aan de Tweede Kamer was toegezegd dat in het Jaarlijks Verslag de hele keten inclusief de
betrokkenen (opsporings) instanties beschreven zou worden. Hij heeft echter de indruk dat het Jaarlijks
Verslag alleen ingaat op de activiteiten van het meldpunt. Als daarvoor wordt gekozen, dient het duidelijker
tot uitdrukking te worden gebracht. … reageert daarop door te zeggen dat het Jaarlijks Verslag zich beperkt
tot de meldingen en doormeldingen omdat de vervolgde acties van andere instanties in andere jaarverslagen behandeld zouden moeten worden, bijvoorbeeld dat van het Openbaar Ministerie.’
164 Begeleidingscommissie MOT, 31 maart 1999: ‘… vraagt zich af of het Jaarlijks Verslag het juiste instrument
is voor beleidsontwikkelingen op grond van analyses. De beleidsontwikkeling is in handen van de ministeries, waarvoor de ministers politieke verantwoordelijkheid dragen. Enige jaren geleden is in de begeleidingscommissie naar voren gebracht dat er in het Jaarlijks Verslag geen beleidsvoornemens thuishoren.
De voorzitter is van mening dat in de begeleidingscommissie meer over beleid kan worden gediscussieerd.
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analyse. Een benaming die de inhoud niet goed dekt. Hoofdzakelijk bestaat
ze uit een opsomming van gestegen en gedaalde aantallen meldingen en
doormeldingen. De verklaringen voor bewegingen in de cijfers hebben we
voor de verschillende jaarlijkse verslagen van het MOT achter elkaar gezet.
Met als resultaat een grillig beeld van jaren met veel en met weinig verklaringen, en verklaringen die elkaar over achtereenvolgende jaren lijken
tegen te spreken. Zelfs op het niveau van één verslag is in het woud van
aaneengesloten dalingen en stijgingen nauwelijks een lijn te ontdekken of
een handreiking tot welke beleidskeuzes ze eventueel zou moeten leiden.
Het uitgangspunt voor de beschrijving is niet de justitiële bijdrage maar de
administratieve. Daar is weinig lijn voor de besturing uit af te leiden. Vooral
bedrijfsvoeringstechnische verklaringen worden gegeven. Inhoudelijke
achtergronden en de impact van inhoudelijke ontwikkelingen op de
witwasbestrijding komen maar beperkt aan bod.
Dat het Jaarlijks Verslag wordt genoemd naar het jaar waarin het is verschenen en niet waarover het rapporteert, is voor veel respondenten lastig in de
communicatie over het verslag. Het wordt gezien als een eigenaardigheid
die niets toevoegt aan de gebruikswaarde.
Jaarverslag BLOM
Het verslag van het BLOM maakt integraal deel uit van het jaarverslag van
de Unit Financiële Criminaliteit. Qua omvang is het een stuk beperkter dan
dat van het MOT. Voor een deel verwijst het naar dezelfde onderwerpen:
euroconversie, 11 september 2001, IVT en internationale samenwerking. Het
jaarverslag doet letterlijk verslag van sterkteaanpassingen en gebeurtenissen
met consequenties voor het BLOM. Het bevat geen onderliggende analyse in
relatie tot bijvoorbeeld witwasbestrijding. Als beleidsdocument is het van
weinig waarde voor de besturing. Volstrekt ondergeschikt aan de inhoud is
natuurlijk de vormgeving. Maar bij het verslag van het MOT steekt dat van
het BLOM zowel qua vorm als inhoud schril af. In de marktsector, waarin
representatie belangrijk wordt gevonden en vertegenwoordigers op relatief
hoog niveau over de meldingsplicht met elkaar van gedachten wisselen,
roept het BLOM-verslag niet een beeld op van degelijkheid. Het jaarverslag
van het BLOM wordt niet besproken in de BC-MOT.
Kwartaalrapportage van het MOT aan het ministerie van Justitie
Tot aan 2002 rapporteerde het MOT één maal per kwartaal aan het ministerie van Justitie. De rapportage bestond uit niet meer dan een A4-tje met de
cumulatieve aantallen meldingen en doormeldingen over de voorliggende
maanden. Zaken over het MOT zelf en eventuele knelpunten stonden er niet
in. De rapportage is met ingang van 2002 vervangen door een viermaandelijks overzicht. In opdracht van de dagelijkse leiding produceert de strategisch analist van het MOT één keer per maand en één keer per kwartaal een
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165

overzicht met kengetallen van de MBA-unit. Het maandoverzicht bevat de
status van de behandelde transacties (hoeveel zijn doorgemeld, hoeveel zijn
er nog in onderzoek en hoeveel zijn onderzocht en niet verdacht gebleken),
de status van de behandelde LOvJ-verzoeken (hit of geen hit), en de doorlooptijden.
De aangehaalde verslagen en rapportages geven geen beeld van een ander
ketendoel dan witwasbestrijding. Voor het monitoren van dat doel zijn ze
minder geschikt en worden ze ook niet gebruikt. Sprekend van een keten
ongebruikelijke transacties zou ter vervulling van de besturingsvoorwaarden, integrale monitoring van het ketenproces voor de hand liggen. Die
hebben wij niet aangetroffen evenmin als veel pogingen daartoe. Het belang
ervan wordt vooral gezien door de melders en het ministerie van Financiën.
De melders willen weten waartoe, oneerbiedig gezegd, het hele circus leidt
dat is opgezet rond de meldingsplicht. Het ministerie wil zien hoe onderwerpen van mogelijke nationale en internationale kritiek zich in de praktijk
ontwikkelen en worden opgelost. Om te kunnen monitoren moet er een
referentiekader zijn met behulp waarvan de waargenomen resultaten
worden beoordeeld. Een dergelijk referentiekader ontbreekt in relatie tot het
gebruik en verwerking van transactie-informatie. Misschien is er wel over
nagedacht, maar wij hebben niet kunnen vaststellen welke veiligheidsvraagstukken, buiten terreur en witwassen om, vooral gediend zouden zijn met
een bijdrage op basis van transactie-informatie. Van deze twee terreinen
noch van die van andere is teruggevonden waaruit de bijdrage zou kunnen
bestaan, welke omvang die zou moeten hebben en waaruit is af te leiden of
die bijdrage wordt geleverd c.q. aan het doel beantwoordt.
De verantwoordelijkheid voor monitoring van de keten is niet nadrukkelijk
belegd op politiek niveau en ook niet op het bestuurs- of bestrijdingsniveau,
maar op het informatieniveau bij het BLOM. Besturende organen als de
BC-MOT projecteren hun verwachtingen op het BLOM, zonder het overigens in die richting ook nadrukkelijk te beïnvloeden. De taak en verantwoording van het BLOM zijn niet of nauwelijks onderwerp van bespreking
166
in de begeleidingscommissie. Bij de oprichting van het BLOM is overwogen om een afzonderlijke begeleidingscommissie in te stellen. Ook is in die
tijd voorgesteld om de taakuitvoering van het BLOM te laten monitoren
door de Strategische Beleidsgroep Witwassen van het ministerie van Justitie.

165 Blauwdruk MBA, p. 16.
166 Een voorbeeld van bespreking van de effectiviteit zijn opmerkingen die en passant worden gemaakt in de
BC-MOT. Zo ook in de vergadering van 27 november 2002: ‘… brengt in herinnering de tijdens de vorige
vergadering getrokken conclusie dat effectiviteit van de Wet MOT nooit kan zijn een exacte bepaling van de
verhouding tussen de hoeveelheid meldingen en de hoeveelheid vervolgingen of veroordelingen, en het
potentieel aan witwassen dat met de regelgeving wordt voorkomen, om de eenvoudige reden dat daar geen
exacte informatie over is. Effectiviteit dient in dit verband daarom te worden bepaald als de “Gerede verhouding tussen het aantal meldingen en het gevolg dat daaraan in justitiële kring gegeven wordt.”
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In de afspraken over planning & control van het BLOM zijn wij daarover
verder niets tegengekomen, evenmin als in de dagelijkse praktijk.

10.3 Voorwaarde 2: Weten hoe de keten werkt
Om het besturingssysteem ongebruikelijke transacties te kunnen beïnvloeden moet men weten wat mogelijke besturingsmaatregelen teweegbrengen.
Uitbreiden van de meldingsplicht zonder zicht op de opbrengst (en kosten)
heeft weinig zin. Men moet dus weten hoe de keten op de besturingsmaatregelen zal reageren. Ook bijvoorbeeld in het geval van door het BLOM
gevraagde personeelsuitbreiding in het kader van terrorismebestrijding.
Maatregelen worden immers gekozen vanuit de verwachting dat een
bepaald effect zal optreden. Ontbreekt het aan een beeld van die effecten of
is het onvoldoende geëxpliciteerd, dan weet men niet hoe besturingsmaatregelen zullen uitwerken. Evenmin weet men dan het juiste sturingsinstrument
te kiezen, gegeven de omstandigheden. Besturing is in dat geval een kwestie
van erop gokken dat een bepaald effect zal worden bereikt. De verwachting
dat extra voorlichting zou helpen om de politie over de streep te trekken om
meer witwaszaken op te pakken is daarvan een voorbeeld. Het veronderstelt
dat er een tekort is aan bekendheid, wat op te lossen is met voorlichting.
Andere meer fundamentele oorzaken worden daardoor gemist. Maar ook in
het geval dat de politie inderdaad meer witwaszaken doet, is door gebrek aan
inzicht in de systeemwerking het effect niet met zekerheid toe te schrijven
aan de eigen besturing (het beïnvloeden door het geven van voorlichting).
Onbedoelde en onvoorziene negatieve effecten zijn in een dergelijke situatie
niet denkbeeldig. Het is dus riskant om te besturen zonder enig beeld van de
wijze waarop de besturing kan uitpakken.
Het totale veld van organisaties overziende, de besturingsmogelijkheden
waarover zij beschikken en het potentieel aan deskundigheid en capaciteit
dat zij meebrengen, is het merkwaardig dat de keten ongebruikelijke transacties zich zo fixeert op het gebruik van transactie-informatie door uitsluitend de politie (en dat desondanks niet voor elkaar krijgt). Oorzaken voor
het beperkte gebruik van die informatie door de politie zoekt men vooral
aan het begin van de keten. Aanpassing van de meldingsplicht, de oprichting van een MBA-unit: het vertrekt vanuit de veronderstelling dat de politie
te bewegen is tot toenemend gebruik. Een gedegen analyse van dat gebruik
ontbreekt. Het MOT is ondertussen op zoek naar alternatieve afnemers van
informatie. Aan de ene kant omdat het er weinig vertrouwen in heeft dat de
politie substantieel meer aandacht zal (kunnen) besteden aan witwasbestrijding of het gebruik van verdachte transactie-informatie voor andere doelen.
Aan de andere kant omdat er ook afnemers zijn die de informatie met
gejuich ontvangen. Ondertussen is er voor het gebruik van transactie-informatie nog een braakliggend gebied bestaande uit de BOD’en. Met uitzonde-
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ring van de FIOD-ECD maken die nog weinig gebruik van de diensten van
het MOT en BLOM.
Het ketendenken fixeert op het gebruik van transactie-informatie in concrete opsporingsonderzoeken. Het gebrek aan resultaat in die richting is
opvallend genoeg geen reden om ergens mee te stoppen, maar juist om
ermee door te gaan. Hierin verschilt de non-profitsector sterk van de markt.
Daar is het juist omgekeerd: geen resultaat betekent koers verleggen. Er zijn
dan ook andere terugkoppelingsmechanismen actief. Daarvan is het de
vraag of die ook binnen de non-profitsector zijn aan te brengen en als dat al
het geval is, of ze ook op dezelfde manier zouden uitwerken. Op het centrale
niveau van de BC-MOT, het MOT en het BLOM is er weinig sprake van
denken in termen van kosten en baten. In de politieregio’s bij de FIOD-ECD
en bij de melders is het omgekeerde het geval. Voor het centrale niveau is
dat de reden om de (potentiële) resultaten zo mooi als mogelijk is voor te
stellen omdat anders de ketenpartners mogelijk afhaken. Die voorspiegeling
van dat resultaat doet men elke keer weer tot projecten besluiten waarvan
een kritische beschouwing laat zien dat het om oude wijn in nieuwe zakken
gaat. En alle energie in de terrorismebestrijding ten spijt: voor het overgrote
deel zijn bestaande wensen om meer personeel geprojecteerd op terrorisme
om ze zodoende gerealiseerd te krijgen.

10.4 Voorwaarde 3: Weten hoe de keten en de omgeving ervoor staan
Dat men een beeld moet hebben van de werking van het systeem ongebruikelijke transacties als men wil besturen (ongeacht vanuit welke positie),
impliceert dat men weet hoe de keten ervoor staat. Wat bijvoorbeeld de
werklast is binnen de keten en hoe die is verdeeld over de ketenpartners (de
systeemtoestand). Heeft men geen deugdelijke noties over de werkdruk van
het MOT en het BLOM of waaruit die werkdruk bestaat, dan is het lastig
besturen. Hetzelfde geldt voor beïnvloeding van de politie in het kader van
de witwasbestrijding. Heeft men geen idee met welke andere zaken de
politie wordt geconfronteerd, dan maakt besturing weinig kans op succes.
Het systeem ongebruikelijke transacties en delen daarvan die men wil
beïnvloeden, functioneren binnen een omgeving. Die bestaat uit actoren,
belanghebbenden en processen die niet altijd direct behoren tot het besturingssysteem maar er indirect wel invloed op uitoefenen. Dicht bij de keten
blijvend, zijn dat bijvoorbeeld de toezichthouders. Maar evenzeer betreft het
de politiek, de media, de EU-partners, Europol etc. Het definiëren van wat
wel of niet tot de omgeving wordt gerekend, is afhankelijk van de invalshoek
van waaruit men naar de keten kijkt. Melders houden er een ander perspectief op na dan bijvoorbeeld politieregio’s en houden met andere (maatschappelijke) omgevingsfactoren rekening. Omgevingsomstandigheden
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kunnen de effecten van besturingsmaatregelen op de keten ongebruikelijke
transacties behoorlijk beïnvloeden en daarmee dient rekening te worden
gehouden. Voorbeelden daarvan zijn de gestapelde prioriteiten binnen de
politiekorpsen maar ook de maatschappelijke aandacht voor leefbaarheidsvraagstukken. Rekening houden met omgevingsfactoren kan alleen wanneer
een bestuurd orgaan over informatie uit en over die omgeving beschikt.
Zo kon in eerste instantie door de algemene verontwaardiging over de
terreuraanslagen van 11 september 2001 een beroep op de omgeving
worden gedaan om meer personeel, uitbreiding van de meldingsplicht en
soepeler informatie-uitwisseling. Nu twee jaar na dato het normale leven
weer zijn gang lijkt te hebben genomen, is dat veel minder het geval.
Een voorwaarde voor effectieve besturing is dat men weet wat er in de
omgeving leeft, welke historische ontwikkeling daartoe heeft geleid, en op
welke wijze de omgeving invloed uitoefent op het besturingssysteem.

10.5 Voorwaarde 4: Beschikken over besturingsinstrumenten
Om te kunnen besturen moet worden beschikt over een hoeveelheid stuurmaatregelen die in de juiste verhouding staan tot de verschillende omstan167
digheden die zich kunnen voordoen. Oftewel: voor ieder besturingsvraagstuk van enige importantie dient een besturingsmaatregel voorhanden te
zijn. In de vorige hoofdstukken is gebleken hoe verschillende actoren hun
instrumentarium alleen in het kader van de eigen doelen aanwenden.
Actoren hebben ook de neiging vooral naar hun formele bevoegdheden te
kijken in plaats van naar het hele scala aan informele beïnvloedingsmechanismen dat hun ter beschikking staat. Knelpunten in de besturing worden
niet geweten aan het eigen gedrag maar aan het ontbreken van condities
teneinde het gewenste gedrag te kunnen vertonen. Op een aantal punten
treedt dit verschijnsel op in relatie tot het systeem ongebruikelijke transacties. Het OM wil vooral ‘beheer’, MOT en BLOM komen mensen en
voldoende automatiseringshulpmiddelen tekort, de politie heeft een
structureel tekort aan menskracht en een teveel aan prioriteiten etc.
In relatie tot besturingsinstrumenten uit de keten doen zich de volgende
knelpunten voor:
– er is te weinig bekendheid met het beschikbare potentieel aan instrumenten;
– er is te weinig bekendheid met wie over welke instrumenten beschikt;
– het ontbreekt aan inzicht in de relatie tussen besturingsvraagstukken en
besturingsinstrumenten;

167 Volgens de ‘Law of the Requisite Variety’, dient de variëteit aan besturingsmaatregelen minimaal zo groot te
zijn als de variëteit aan verstoringen (Ashby, De Leeuw, 1990, 113).

WODC_Onverdachte_versie10

25-02-2004

14:34

Pagina 211

Sturing van de keten

– instrumenten worden onvoldoende gecombineerd ingezet (het ministerie
van BZK beschikt over een groot beheersinstrumentarium ten aanzien
van de politie maar is nauwelijks betrokken bij de keten ongebruikelijke
transacties).
Het OM beschikt in de keten ongebruikelijke transacties over de grootste
sturingsmogelijkheden. Zelf ziet het OM dat anders. Het lijkt de keten zo
complex te definiëren dat men geen andere mogelijkheid ziet dan het met
iedereen eens te worden. De hiërarchie lijkt per definitie te worden uitgeschakeld. Men maakt onvoldoende gebruik van het monopolie op de toegang tot de strafrechter en de daaruit voortvloeiende exclusieve opsporingen vervolgingsbeslismogelijkheden. Het poldermodel wordt als voldongen
feit genomen. Terwijl notabene het OM de meeste schakels in de keten
ongebruikelijke transacties beheerst. Een PG is voorzitter van de BC-MOT
en gaat met het college over het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid,
een LOvJ gaat over het BLOM, hoofdofficieren gaan over het regionale
opsporingsbeleid en zaaksofficieren hebben de leiding over opsporingsonderzoeken. Hoe groter het aantal schakels dat wordt beheerst, des te
168
groter is de machtsbasis in de keten en is daarmee het sturingspotentieel.
De blokkademacht en de sturingsmacht is dientengevolge groot. Wanneer
een actor meerdere schakels bezet (en dus een keten bijna integraal
beheerst) ontstaat er tussen de keten en de sturende actor één relatie. Alleen
die moet men wel zo weten vorm te geven en te benutten. Wellicht dat het
eenduidige gezag over de Nationale Recherche het OM uitnodigt tot besturen. Maar macht is gepercipieerd, dus als men het zelf niet ziet als macht,
dan zal er ook geen gebruik van worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is
de functie van LOvJ-MOT. Deze functie heeft naar het oordeel van de meeste
respondenten binnen OM en het nationale niveau in de keten weinig toevoegende taak. Maar in combinatie met de besturingswil van het OM zou
deze belangrijke invloed kunnen hebben mits voorzien van bevoegdheden.
Het OM kiest daar niet voor. Anders gezegd: het ziet niet dat men die keuze
heeft. Het maakt zich onmachtiger dan het is.
10.6 Voorwaarde 5: Informatieverwerking uit en over de keten
Als laatste voorwaarde voor effectieve besturing is het nodig om binnenkomende informatie over de werking van de keten ongebruikelijke transacties bij elkaar te kunnen brengen en te kunnen verwerken. Over bijvoorbeeld de effecten van sturingsmaatregelen in de keten, de processen die de
feitelijke systeemwerking beïnvloeden, de status quo van het MOT op een
bepaald moment en de wijze waarop de omgeving invloed uitoefent. De
uitkomst van de informatieverwerking is vervolgens bepalend voor de keuze
van de meest effectieve maatregel gezien een bepaalde besturingsdoelstel168 De Bruijn/Ten Heuvelhof, p. 144.
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ling. Lastige besturingsproblemen onderscheiden zich van eenvoudige door
169
de hoeveelheid samenhangende informatie die moet worden verwerkt. In
de keten ongebruikelijke transacties ontbreekt het aan een orgaan dat deze
informatie verzamelt en verwerkt. Terwijl elk beïnvloedend orgaan als
bijvoorbeeld de BC-MOT, het ministerie van Justitie of de LOvJ-MOT te
maken heeft met vier informatieverwerkende taken:
– informatieverwerking als product/output;
– informatieverwerking voor interne afstemming en coördinatie;
– informatieverwerking die nodig is om niet-relevante gegevens uit te
selecteren;
– informatieverwerking van door het systeem zelf geproduceerde ruis
(misverstanden, onbegrip, conflicten).
Deze taken worden vooral verwacht van de secretarissen van de begeleidingscommissie maar die hebben daarvoor te weinig tijd beschikbaar, een
te onduidelijke taakopdracht, en een te geringe verankering in het veld.
Binnen de keten is het ministerie van Financiën nog het meest actief met
deze informatieverwerkende taken. Overigens vanuit het oogpunt van de
eigen beleidsvorming en niet om de keten te faciliteren. Voor zover het de
opvattingen en bewegingen binnen de melders betreft, is de werkgroep
Indicatoren nog enigszins te zien als een centraal punt waar lijnen bij elkaar
komen en informatie wordt verwerkt tot afgewogen indicatoren. Voor het
overige is er vanuit het oogpunt van informatieverwerking geen concentratiepunt in de keten waarneembaar. Als bronnen van informatie over de
witwasbestrijding en het gebruik van verdachte transactie-informatie
moeilijk te verkrijgen zijn van organisaties met een brede taakstelling, is het
begrijpelijk dat men terechtkomt bij organisaties met een specifieke taakstelling op het terrein van de witwasbestrijding, in casu het MOT en het
BLOM. Dat leidt in de praktijk tot een overspannen vraag aan deze diensten
die er ongeveer op neerkomt dat het informatietekort dat door andere
diensten ontstaat door hen moet worden ingevuld. De opdracht aan het
BLOM om inzichtelijk te maken wat in de praktijk de bijdrage is van
verdachte transactie-informatie aan opsporingsonderzoeken is daarvan een
voorbeeld. Het BLOM heeft hiermee een verantwoordelijkheid opgelegd
gekregen die niet of nauwelijks in haar invloedssfeer ligt. Ze blijft ook niet
beperkt tot registratie. Het BLOM wordt ook min of meer aangerekend dat
er relatief weinig met transactie-informatie door de politie wordt gedaan.
Op het BLOM legt dat een psychologische druk die o.a. negatief doorwerkt
op de relatie met het MOT. Bovendien is het BLOM onevenredig veel tijd
kwijt met het (permanent) in kaart brengen van de opvolging van verdachte
transactie-informatie door de regio’s. Wij constateren in dit opzicht een
opvallende maar duidelijke parallel met de positie van het Landelijk Loket
Horizontale Fraude (het huidige Landelijk Bureau Fraude) zoals die uit de
evaluatie van het project Financieel Rechercheren bleek, en met het
169 De Leeuw, 1990, p. 115.
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Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel volgens het in mei 2003
verschenen onderzoek naar het besturingssysteem van de aanpak van de
170
mensensmokkel. Hoewel het gaat om verschillende beleidsterreinen duidt
de parallel op een breder vraagstuk.

10.7 Reflectie
Ketenbesturing
Binnen het besturingssysteem van de keten ongebruikelijke transacties zijn
besturingsinstrumenten verdeeld. Op een dusdanige manier dat de actoren
het gebruik van elkaars instrumenten conditioneren. Het ministerie van
Justitie en van Financiën stellen de indicatoren vast, maar die vaststelling
blijft uit wanneer de melders er niet achter staan. Het ministerie van Financiën wil dat de witwasbestrijding wordt geïntensiveerd, maar krijgt dat niet
voor elkaar zonder het ministerie van Justitie, waar de verantwoordelijkheid
voor de rechtshandhaving is belegd. Vervolgens zijn beide weer afhankelijk
van de mate waarin de politie invulling geeft aan de witwasbestrijding. Elk
van de actoren beschikt over besturingsmogelijkheden die betekenis krijgen
op het moment dat ze gecombineerd met die van andere worden aangewend. Aan het begin de keten leidt dit tot een voortdurende uitruil waarin
geen van de partijen een doorslaggevende stem lijkt te hebben. Bij nadere
bestudering valt het volgende patroon op:
– in de prille beleidsvorming over de meldingsplicht zijn internationale
invloeden van de FATF en de Europese Unie dominant;
– op de daaropvolgende inkapseling binnen het Nederlandse meldsysteem
hebben de melders grote feitelijke invloed, waarbij de formalisatie berust
bij de departementen van Financiën en van Justitie;
– is het meldsysteem eenmaal aangepast, dan gaat er op het laten werken
van het melden grote invloed uit van de melders (zij beheersen de
kwaliteit van de input) en het MOT (de convergerende schakel die
bepalend is voor alles wat er daarna kan gebeuren nog los van het feit of
dat ook gebeurt).
Om van besturing sprake te zijn is het nodig dat beïnvloeding gericht wordt
uitgeoefend. Vanuit dat oogpunt wordt er binnen de keten door de politie
niet gestuurd. Het gedrag van die politie is wel van grote invloed, maar die
invloed wordt niet bewust aangewend ter beïnvloeding van de keten.
Omgekeerd gezien, is de politie voor actoren als het BLOM en het OM wel
een moeilijk te besturen (deel)systeem. Door met name het OM wordt dat
geweten aan het feit dat zij een tekort heeft aan instrumenten om invloed

170 De macht over het stuur, p. 104-110.
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uit te oefenen. Ten onrechte, zo blijkt uit de eerdere beschrijving in dit
hoofdstuk omdat zij de meeste schakels in de keten zou kunnen beheersen.
De betrokkenheid van het OM bij het witwasdossier wordt vooral geprojecteerd op de LOvJ-MOT, die weinig instrumenten heeft gekregen om
invloed uit te oefenen. Het BLOM verkeert ten opzichte van de politie in
dezelfde positie. Zij moet het als sturingsinstrumenten hebben van de
overtuigingskracht van accountmanagers en doortimmerde dossiers met
transacties waar een regio met goed fatsoen niet omheen kan. Zowel binnen als buiten het besturingssysteem ongebruikelijke transacties worden
de besturingsmogelijkheden vooral afhankelijk gemaakt van percepties
over de eigen formele bevoegdheden en blijft het feitelijk instrumentarium onderbelicht. Het OM roept daarom ook dat ze wil beschikken over
het beheer over de politie, gelijktijdig suggererend dat de gebrekkige
sturing die zij uitoefent op die politie daarop is terug te voeren. Het ministerie van Financiën, gedwongen door het ontbreken van exclusieve
formele instrumenten op het terrein van de rechtshandhaving, is daarop
een uitzondering. Volgens de Wet MOT heeft het een aantal bevoegdheden
maar die kunnen op het terrein van de rechtshandhaving alleen worden
uitgeoefend in gezamenlijkheid met het ministerie van Justitie. Die
gezamenlijkheid levert vanuit het perspectief van Financiën onvoldoende
op en duurt op essentiële punten naar haar inzicht te lang. Maar anders
dan over formele bevoegdheden beschikt het over twee belangrijke
beïnvloedingsinstrumenten: geld en de FIOD-ECD. Onder leiding van een
krachtige minister en met het OM aan haar zijde heeft dat rechtstreeks
bijgedragen aan de totstandkoming van het BLOM, het Functioneel Parket
en de uitbouw van de FIOD-ECD waar dat maar enigszins mogelijk is.
Financiën brengt op die manier zo veel mogelijk delen van het opsporings- en vervolgingproces binnen haar invloedssfeer.
In dit systeem van afhankelijkheden valt vooral de besturingspositie van het
MOT op. Volgens de Wet MOT heeft het MOT een stem bij het vaststellen
van indicatoren, en ze vormt een exclusieve schakel in de doorgeleiding van
informatie afkomstig van de melders naar de opsporing. Bij het hoofd is
feitelijk de exclusieve bevoegdheid neergelegd om transactie-informatie te
kwalificeren als verdacht. Feitelijk omdat de Wet MOT deze niet als zodanig
noemt. Daarmee is deze functie (los van hoe die in de praktijk wordt uitgeoefend) het beheersende convergentiepunt van de inspanningen in wat de
171
keten wordt genoemd en dat geeft zoals het heet positiemacht.
De feitelijke invloed van het MOT is niet alleen groot op het operationele
terrein maar ook binnen de BC-MOT. Formeel is ze alleen als toehoorder
aanwezig, maar feitelijk beschikt ze vanwege de exclusieve plaats in de keten
171 Mulder, Omgaan met macht, ons gedrag met en tegen elkaar, Amsterdam/Brussel, 1994.
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en de specifieke deskundigheid van de verwerking en beoordeling van transacties (deskundigheidsmacht) over belangrijke beïnvloedingsinstrumenten.
Die besturingspositie verschaft haar ook een grote vrijheid ten opzichte van
het ministerie van Justitie als formeel beheerder van het MOT. Bij de uitoefening van dat beheer loopt het ministerie vrij snel aan tegen de grenzen van
het inzicht in het MOT, zeker afgezet tegen de ervaring en kennis van het
hoofd MOT. Dat levert voor Justitie een keuzevraagstuk op: zich fundamenteel verdiepen in dat MOT en alles wat erbij hoort teneinde de beheerstaak
inhoud te kunnen geven, of vertrouwen op de deskundigheid van het hoofd
MOT. In de praktijk komt het op het laatste neer.
Samenvattende conclusies
– Er is geen sprake van zelfstandige ketenbesturing uit het perspectief van
transactie-informatie of witwasbestrijding.
– Aan de voorwaarden voor effectieve besturing van de keten ongebruikelijke transacties als totaal is en kan niet worden voldaan.
– Aan de voorwaarden voor effectieve besturing van het MOT en BLOM is
niet voldaan, maar kan wel worden voldaan.
– De reikwijdte van de witwasbestrijding c.q. het gebruik van transactieinformatie is te beperkt om een stelsel aan afzonderlijke overlegsituaties,
afspraken en verantwoordingslijnen te rechtvaardigen. Ketenbesturing
met als specifiek doel de witwasbestrijding of het promoten van de
witwasbestrijding zou weinig kans van slagen hebben.
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11 Transactie-informatie:
het verwerkingsproces in de keten
De vraagstelling tot het onderzoek informeert naar de mogelijke knelpunten
die zich voordoen bij de verwerking van zowel ongebruikelijke als verdachte
transacties en de onderliggende oorzaken. Dit eerste hoofdstuk van een
serie van drie waarin de transactie-informatie op zich centraal staat, gaat op
die vraag in. Vertrekkend vanuit een totaaloverzicht, komen de afzonderlijke
processtappen waaruit het verwerkingsproces is opgebouwd aan de orde.
Omdat de melders niet in het onderzoek zijn opgenomen, kon het verwerkingsproces binnen de meldingsplichtige instanties niet worden beoordeeld.

11.1 Overzicht van het verwerkingsproces
In figuur 7 is een totaaloverzicht opgenomen van wat in het algemeen de
meldketen wordt genoemd. De door meldingsplichtige instanties gedetecteerde ongebruikelijke transacties worden elektronisch of handmatig
gemeld aan het MOT. Daar worden de ongebruikelijke transacties ingelezen
in de centrale database. Na een aantal controles op volledigheid van de
gegevens, worden de personen op wie de ongebruikelijke transacties betrekking hebben vergeleken met de landelijke verwijzingsindex VROS. Daarin
komen personen voor waarnaar de interesse van de politie uitgaat omdat ze
in een lopend rechercheonderzoek zijn betrokken of als CIE-subject bekend
staan. Komt een persoon die een ongebruikelijke transactie heeft uitgevoerd
voor in de index, dan wordt de transactie automatisch als verdacht bestempeld. Na een visuele controle volgt doormelding aan de opsporingsdienst in
wiens werkgebied de verdachte transactie heeft plaatsgevonden, voorzover
zij die informatie nodig hebben voor de vervulling van hun opsporingstaak.
Ongebruikelijke transacties die niet als verdacht uit de vergelijking naar
voren komen, worden door het MOT in eigen onderzoek genomen. Onder
meer door middel van zoekroutines probeert het MOT verbanden te
ontdekken tussen ontvangen meldingen en de meldingen die reeds in het
totale bestand aanwezig zijn. Dat kan leiden tot het alsnog als ‘apert
verdacht’ bestempelen van transacties en doormelding aan de opsporing.
Melders van ongebruikelijke transacties krijgen bericht wanneer deze als
verdacht zijn aangemerkt en zijn doorgemeld aan een opsporingsinstantie.
Na verdachtbepaling worden transacties op een beveiligd intranet geplaatst
waar geautoriseerde gebruikers uit de politieregio’s en andere aangesloten
opsporingsdiensten de aan hen geadresseerde transactie-informatie kunnen
inzien. Opsporingsinstanties kunnen via de LOvJ-MOT ook zelf namen van
personen voorleggen aan het MOT, om vast te laten stellen of er door deze
personen transacties hebben plaatsgevonden die als verdacht kunnen
worden bestempeld. Is dat laatste het geval, dan meldt het MOT die transacties door aan de verzoekende regio.
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Figuur 7: overzicht verwerkingsproces transactie-informatie
(bewerking van het Jaarlijks Verslag MOT 2000)
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Alle transacties die als verdacht worden doorgemeld gaan ook naar het
BLOM. Met behulp van zowel de haar ten dienste staande systemen, als
kennis van de criminaliteitsproblematiek waarin de politieregio’s met name
zijn geïnteresseerd, stelt het BLOM dossiers samen van veelbelovende transacties. Deze dossiers worden extra onder de aandacht gebracht van relevante
politieregio’s of bijzondere opsporingsdiensten.
Verdachte transactie-informatie kan door opsporingsinstanties worden betrokken bij het opstellen van onderzoeksvoorstellen, bij het maken van keuzes
tussen verschillende onderzoeksvoorstellen, of in lopende onderzoeken.
Het verwerkingsproces van transactie-informatie verloopt in een aantal
processtappen, die kunnen worden geclusterd tot fasen. In hoofdstuk 5 werd
onder de noemer beleid nader ingegaan op activiteiten die wij rekenen tot de
pro-actiefase, de preventiefase en de preparatiefase. Drie fasen waarin nog
geen sprake is van aanwijsbare personen en door hen verrichte ongebruikelijke
transacties. Ze zijn gericht op algemeen beleid om de problematiek die samenhangt met verdachte transacties te voorkomen of zich daarop voor te bereiden.
Tot het feitelijke verwerkingsproces worden ze niet gerekend omdat er nog
niets te verwerken valt. Vanaf de detectiefase verliest het beleidsproces zijn
generieke karakter en komen concrete transacties en hun verwerking voor het
eerst in beeld.
Centraal in het verwerkingsproces staat het begrip doorlooptijd. In de
beschrijving van de processtappen en in de reflectieparagraaf wordt daarop
verder ingegaan. Bij het berekenen van doorlooptijden is uitgegaan van de
volgende definities:
– transactiedatum: de datum waarop de transactie heeft plaatsgevonden;
– ontvangstdatum: de datum waarop de transactie binnengekomen is bij
het MOT;
– registratiedatum: de datum waarop de transactie geregistreerd is binnen
het MOT;
– dossierdatum (aanmaakdatum): de datum waarop gestart is met een
onderzoek (een dossier is aangemaakt);
– doormelddatum: de datum waarop de transactie aan een opsporingsinstantie is doorgemeld als verdacht.

11.2 De detectiefase
Het verwerkingsproces van transacties start in de detectiefase. Vergelijken we
de detectiefase met de algemene inrichting van een opsporingsproces, dan is
dit de fase waarin er een vermoeden ontstaat van een strafbaar feit. In het
reguliere opsporingsproces blijkt dat bijvoorbeeld uit een aangifte, een
telefonische melding, een constatering op heterdaad, of uit verdachte
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omstandigheden. Normaal gesproken wordt dit soort signalen afgegeven
aan de politie of ontdekt de politie ze zelf. Verdachte transacties kan de
politie ook zelf op het spoor komen wanneer daar in een lopend onderzoek
op wordt gestuit, middels informatie uit het aftappen van een telefoon, door
observatie of door inzage in bankgegevens. De meeste transacties die de
politie bereiken zijn door een meldingsplichtige instelling gedetecteerd als
ongebruikelijk en vervolgens doorgeleid naar het MOT. Hoewel het nog
steeds voorkomt dat melders rechtstreeks melding doen aan de politie. Zo
melden de grenswisselkantoren soms rechtstreeks aan de politie (politieregio of het BLOM) om direct een opsporingsreactie uit te lokken. In HARMzaken is deze snelheid van belang en zou de reguliere weg minder kans
bieden op een succesvolle actie.
Verdachte transactie-informatie is één van de signalen die de politie op het
spoor kan brengen van mogelijke criminele handelingen. Daaruit bestaat in
de detectiefase ook de waarde van transactie-informatie. Het kan als signaal
dienen voor het plaatsvinden van verschillende vormen van criminaliteit.
In eerste instantie lijkt dat vooral witwassen te betreffen, maar door vergelijking van de kale transactie-informatie met allerlei gegevensbestanden
(binnen het MOT en binnen het BLOM) kan ook een indicatie ontstaan voor
het soort criminaliteit waarvan het witwassen een gevolg is. Vaak bestaat de
waarde van transactie-informatie voor het veiligheidsproces uit niet meer
dan dat.
De detectiefase heeft als doel om te komen tot verdachte transacties. In de
detectiefase onderscheiden wij vier processtappen:
1 preconversie door de melder: van gebruikelijke transactie naar ongebruikelijke transactie;
2 het melden van ongebruikelijke transacties aan het MOT;
3 kwaliteitscontrole van ongebruikelijke transacties door het MOT;
4 conversie door het MOT: van ongebruikelijke transacties naar verdachte
transacties.
11.2.1 Preconversie: het aanmerken van transacties als ongebruikelijk
Uit de vele transacties die ze afsluiten moeten de meldingsplichtige instanties komen tot een beoordeling van transacties met een ongebruikelijk
karakter. Dit noemen wij de preconversie omdat ze voorafgaat aan de
conversie bij het MOT. Het proces van preconversie verschilt per instantie.
De banken hebben de beschikking over uitgebreide automatiseringssystemen waarmee de transacties worden verwerkt. Aan de hand van objectieve
indicatoren worden transacties met een ongebruikelijk karakter automatisch gefilterd. Anders ligt dat bij transacties met een subjectief karakter: die
worden niet automatisch gefilterd en vragen om een persoonlijke beoordeling van de instantie. Daardoor neemt de detectie van transacties op subjectieve gronden meer tijd in beslag.
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Naar analogie van bijvoorbeeld Engeland, zijn vooruitlopend op de voorgenomen overgang van een rule-based naar een risk-based systeem ‘guide172
lines’ (richtsnoeren) opgesteld. Die geven herkenningspunten bij het
beoordelen van transacties. Voor de banken, verantwoordelijk voor het
grootste deel van de ongebruikelijke transacties, zijn ze hierna verkort
opgenomen.
1. Achtergrond van de klant
– De cliënt doet pogingen om zijn identiteit te verhullen door zich achter
anderen te verschuilen
– Waarom komt de cliënt bij deze vestiging, bij deze bank en niet in zijn
eigen plaats of land een rekening openen? Wat is van de klant bekend?
Behoort de cliënt tot de groep verhoogde risico’s?
– De klant komt uit een land waarvan bekend is dat daar geen of
onvoldoende maatregelen tegen witwassen genomen zijn.
– De klant is zonder aanwijsbare reden nerveus.
– De klant geeft geen of ontwijkende antwoorden/verklaringen over
zichzelf, zijn bedrijf of de zeggenschapsstructuur.
– Er zijn problemen met identificatie.
– Er wordt gepoogd onder valse naam een rekening te openen.
– Het correspondentieadres wijkt af van het woonadres.
2. Herkomst, aard en bestemming geld
– De cliënt maakt (bewust) gebruik van verschillende jurisdicties en
veelheid van transacties tussen bedrijven om de relatie tussen herkomst
en bestemming van geld te verdoezelen.
– De oorspronkelijke opdrachtgevers, de uiteindelijk begunstigden, betrokkenen of herkomst/bestemming van geld blijven onbekend.
– Het gaat om grote (contante) transacties uit/naar landen met een milder
witwasregime.
– Het betreft contante en/of internationale transacties gevolgd door
onmiddellijke opname.
3. Zakelijke activiteiten
– De cliënt kan of wil niet voldoende duidelijkheid verschaffen over de aard
en omvang van zijn bedrijf en in relatie hiermee het doel van de rekening.
– De cliënt kan niet aangeven hoe de rekening zal worden gevoed en
gebruikt.
– Transacties zijn atypisch voor de branche waarin het bedrijf van de cliënt
actief is.
– Er vinden grote en snelle internationale overboekingen, stortingen en
opnamen plaats.

172 ‘Nadere uitwerking tot guidelines’, ontleend aan Basels richtlijnen voor ‘Customer Due Dilligence’.
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– Er wordt onvoldoende verklaring gegeven van de achtergronden, doelstellingen van het bedrijf.
– De aangegeven omzet en winst zijn niet realistisch.
– Er vinden frequent grote transacties plaats van en naar persoonlijke en
zakelijke rekeningen.
4. Gebruik van financiële dienst
– Gebruik van opvallende diensten tijdens bijzondere drukte bij de
bedrijfstakken of de cliënt.
– De transacties worden zo uitgevoerd dat het lijkt alsof bewust getracht
wordt melding te voorkomen.
– Het gebruik wijkt opvallend en onverklaarbaar af van het doel waarvoor
rekeningen zijn opengesteld c.q. de financiële diensten worden aangeboden.
– Een opvallende en ongebruikelijke hoeveelheid contante transacties,
meerdere rekeningen en of diensten.
– De activering van slapende rekeningen.
– Het accepteren van ongunstige transactievoorwaarden.
– Samenhangend inkomend en uitgaand betalingsverkeer.
– In kort tijdsbestek en zonder duidelijke economische redenen
veranderen van rekening.
11.2.2 Het melden van ongebruikelijke transacties
173

Een melding van een ongebruikelijke transactie bevat voor zover mogelijk:
– gegevens over de identiteit van de cliënt;
– de aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt;
– de aard, het tijdstip en de plaats van de transactie;
– de omvang, de bestemming en de herkomst van de bij de transactie
betrokken gelden, effecten, edele metalen of andere waarden;
– de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk
wordt aangemerkt;
– een omschrijving van de desbetreffende zaken van grote waarde (indien
van toepassing).

De grote melders zoals de banken beschikken over een Intern Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties (IMOT) dat is ondergebracht binnen de veilig174
heidsafdeling. Daar vindt filtering plaats en worden meldingen ook tekstueel bewerkt. De beoordeling van wat uiteindelijk wordt gemeld aan het MOT
vindt binnen de veiligheidsafdeling plaats, wat impliceert dat niet alles wordt
gemeld. De kleinere meldingsplichtige organisaties melden rechtstreeks aan
het MOT. Ongebruikelijke transacties kunnen op vier verschillende manieren
worden gemeld:
173 Artikel 9 Wet MOT.
174 NIBE, Wegwijzer in bankenland, p. 186.
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– op papier;
– per diskette (met behulp van MOT-explorer, of een eigen batchprogramma);
– via internet (met behulp van de MOT-website);
– via e-mail (met behulp van MOT-explorer)
Het formulier op basis waarvan melding geschiedt, bevat een aantal
verplicht in te vullen velden, een aantal aanvullende velden en een vrij
tekstveld waarin gegevens over het verloop van de geldhandelingen en
omstandigheden kunnen worden vermeld. De afzonderlijke systemen
waarmee wordt gemeld, worden beschreven in hoofdstuk 12.
Tabel 9: Gemiddelde doorlooptijd transactiedatum-ontvangstdatum
naar indicator en jaar (peildatum 24 juni 2003)
Indicator
objectief
Jaar

subjectief

ongebruikelijke transacties duur (dagen) ongebruikelijke transacties duur (dagen)

1999
2000
2001
2002
2003

25.629
32.552
64.402
112.344
60.983

42
149
153
51
25

16.596
13.675
14.253
27.167
10.692

56
102
72
43
33

Totaal

295.910

78

82.383

59

Bron: MOTION

Ongeveer twintig melders bieden hun ongebruikelijke transacties aan via de
MOT-website. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor 64% van het totaal
175
aantal meldingen in 2002. Het restant ontvangt het Meldpunt op diskette
(28%) en op papier (8%). Procentueel is het aandeel van de papieren meldstroom klein, maar in absolute aantallen betrof het in 2002 nog altijd bijna
11.000 transacties. Met name nieuwe melders, zoals autohandelaren,
leveren nog op papier aan. De traditionele melders leveren hun meldingen
bij het MOT aan in batches, die meerdere ongebruikelijke transacties bevatten. Dertien van deze melders leveren in totaal ongeveer 35 batches per
maand. Ruim de helft meldt één of twee keer per maand.
In de Begeleidingscommissie MOT is de actualiteit van meldingen een regelmatig terugkerend punt van discussie geweest met als uitkomst het
aanscherpen van de plicht van de melders tot ‘onverwijld melden’. Sinds
176
1 oktober 2001 wordt onder onverwijld verstaan:
– bij objectieve indicatoren: binnen 14 dagen;
175 Jaarlijks Verslag MOT 2003, p. 6.
176 Jaarlijks Verslag MOT 2002, p. 22.
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– bij subjectieve indicatoren: binnen 28 dagen na ontdekking;
– bij spoedmeldingen: binnen 48 uur.
In verschillende documenten afkomstig van het MOT en de BC-MOT wordt
benadrukt dat de actualiteit van verdachte transactie-informatie van groot
belang is. Hoe ouder de informatie, des te kleiner de kans dat de politie de
verdachte transactie benut om een onderzoek op te starten, zo luidt de
achterliggende gedachte. In de HARM-procedures is de actualiteit van
verdachte transacties zelfs bepalend voor de beslissing of de informatie al
dan niet leidt tot een succesvolle actie. Sinds 2001 laten de cijfers een duidelijke verbetering zien van de gemiddelde meldduur, zowel in het geval van
subjectieve als objectieve indicatoren. In 2002 werden objectief ongebruikelijke transacties drie keer zo snel gemeld als in het jaar daarvoor. Subjectief
ongebruikelijke transacties werden bijna twee keer zo snel gemeld. Deze
ontwikkeling heeft zich in de eerste helft van 2003 voortgezet. Ten opzichte
van de door de BC-MOT gestelde normen wordt de doorlooptijd van objectief ongebruikelijke transacties toch nog met ruim 78% overschreden en die
van subjectief ongebruikelijke transacties met bijna 18%. Afgezet tegen de
hoge percentages uit 2001 (respectievelijk een overschrijding van de door de
norm met 992% en 157%) is een forse verbetering gerealiseerd. De gemiddelde doorlooptijden zitten nog wel steeds ruim boven de afgesproken
norm, maar ten opzichte van de achterliggende jaren is dat verschil
drastisch teruggelopen.
11.2.3 Kwaliteitscontrole van ongebruikelijke transacties
Na ontvangst door het MOT worden de op papier ontvangen meldformulieren handmatig ingevoerd in de centrale database MOTION. De elektronisch
aangeleverde ongebruikelijke transacties worden ingelezen met de automatiseringstool Quest. MOTION is een database waarin alle ongebruikelijke
transacties van de afgelopen vijf jaar zijn opgenomen. Beide systemen
worden in hoofdstuk 12 nader beschreven.
Melders krijgen een ontvangstbevestiging van de gedane meldingen. Als er
voor het MOT aanleiding is om aanvullende informatie te wensen, dan kan
volgens artikel 10 van de Wet MOT navraag worden gedaan bij de melders.
Deze bevoegdheid bestaat zolang een ongebruikelijke transactie nog niet als
verdacht is aangemerkt. Als een eventueel vervolgonderzoek op transacties
gebaat is bij snelle behandeling, vindt een artikel 10-bevraging mondeling
plaats; in andere gevallen schriftelijk. Bij hoge uitzondering en met toestemming van het hoofd MOT wordt in sommige spoedeisende gevallen besloten
de transactie-informatie al door te melden als verdacht terwijl de artikel 10procedure nog loopt. Dit om onnodige vertraging in het onderzoek te
voorkomen. Een probleem met de artikel 10-procedure is de lange
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Tabel 10: Doorlooptijd artikel 10-vragen (peildatum 24 juni 2003)
2001
Aantal

2002

Duur in dagen

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

12
5
11

16
9
9

3

60

5
1
1

1
59
22

Totaal

38

16

Aantal

2003

Duur in dagen

3
4
8
7
4
1
1
2

7
14
9
7
20
1
14
9

3

5

2

7

35

10

Aantal

Duur in dagen

2
8
4
5
7

39
11
12
10
5

26

12

Bron: MOT
177

doorlooptijd. De tijd die het de melder al kost om een ongebruikelijke
transactie bij het MOT te krijgen wordt nog eens verlengd door het moeten
beantwoorden van artikel 10-vragen. Het komt regelmatig voor dat de bevraging informatie oplevert die al bij de reguliere transactie had kunnen en
moeten worden meegestuurd.
Het meldpunt heeft eind 1997 een inventarisatie uitgevoerd van alle soorten
artikel 10-vragen die gesteld waren. Het bleek dat 80 procent van de vragen
178
gestandaardiseerd kon worden. Voorbeelden van veelgestelde vragen waren:
– is het gemelde bedrag gestort of opgenomen;
– door wie is het bedrag gestort;
– kunt u een volledig adres, woonplaats en geboortedatum verstrekken;
– is het subject rekeninghouder bij uw instelling;
– waarop is een vermoeden van witwassen gebaseerd.
Het opzettelijk niet of te laat beantwoorden van de artikel 10-vragen levert
een strafbaar feit op. Een proces-verbaal is er nooit voor opgemaakt. Feitelijk
worden artikel 10-vragen lang niet altijd beantwoord en vindt daarop ook
geen sluitende controle plaats.
Van de in totaal 232 artikel 10-vragen die over een periode van tweeëneenhalf jaar zijn gesteld, was van 99 de doorlooptijd bekend. De tijd die een
177 Evaluatie wet MOT (www.justitie/wodc): ‘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
tussen de transactiedatum en het moment van registratie van de melding bij het MOT, kan hierdoor
aanzienlijk oplopen.’
178 Jaarlijks Verslag MOT 1998, p. 17.
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artikel 10-bevraging in beslag neemt, kan sterk verschillen. De gemiddelde
tijdsduur ligt rond de 13 dagen. Dit gemiddelde wordt sterk beïnvloed door
enkele uitschieters. Op het (kleine) aantal artikel 10-bevragingen wordt in
hoofdstuk 13 ingegaan.
11.2.4 Conversie: het aanmerken van ongebruikelijke transacties als
verdacht
De laatste stap van de detectiefase bestaat uit het detecteren van verdachte
transacties. Als het MOT de transacties van de melders heeft ontvangen, zijn
ze nog steeds ongebruikelijk. Er is pas reden om ze door te melden aan opsporingsinstanties wanneer ze als verdacht kunnen worden aangemerkt. De
verdachtbepaling is het proces (conversie) waarin door systematische registratie, vergelijking, analyse en verrijking van gemelde gegevens wordt bepaald dat
een ongebruikelijke transactie voldoet aan de eisen om te worden doorgemeld
aan een opsporingsinstantie. Het begrip verdachtbepaling mag niet worden
verward met de definitie van verdachte volgens artikel 27 Sv. Die definitie heeft
betrekking op de persoon; de verdachtbepaling op basis van de Wet MOT heeft
betrekking op de transactie. Als een transactie verdacht is bepaald, betekent
het niet dat degene die de transactie heeft verricht ook verdachte is conform
artikel 27 Sv.
De melder krijgt bericht wanneer één of meer van de aangeleverde transacties als verdacht zijn doorgemeld aan een opsporingsinstantie. Op dit
doormeldbericht staat om welke transactie het gaat maar de reden van
179
doormelding wordt ter bescherming van de privacy niet gegeven.
De verdachtbepaling door het MOT kan via verschillende ingangen plaats180
vinden:
1 vergelijking van subjecten die ongebruikelijke transacties hebben verricht
met landelijke indexen voor CIE- en onderzoekssubjecten (VROS);
2 vergelijking van subjecten die ongebruikelijke transacties hebben verricht
met andere systemen zoals het Centraal Executoriaal Beslagsysteem
(CEBES);
3 onderzoek op basis van een door een opsporingsinstantie geïnitieerd
LOvJ-verzoek;
4 eigen onderzoek en analyse door het meldpunt.
Ad. 1 en ad 2.: Bestandsvergelijkingen
Eén van de mogelijkheden om te komen tot verdachtbepaling is bestandsvergelijking. Het MOT hanteert verschillende manieren van bestandsvergelijking (matches).

179 Jaarlijks Verslag MOT 1998, p. 20.
180 Jaarlijks Verslag MOT 2002, p. 26.
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Als eerste is er de initiële match. Subjecten die betrokken zijn bij ongebruikelijke transacties worden vergeleken met de subjecten uit de landelijke
verwijzingsindex rechercheonderzoeken en subjecten (VROS). Deze index
bevat het zogenaamde CIE- en MRO-bestand. In deze politiebestanden staan
natuurlijke personen en rechtspersonen die voor opsporingsdiensten relevant
zijn. Dat wil zeggen dat het subjecten zijn in wie een criminele inlichtingendienst geïnteresseerd is of die onderwerp zijn van een rechercheonderzoek.
Het Meldpunt matcht dagelijks alle bij nieuwe transacties betrokken
(rechts)personen via vastgestelde naamsleutels aan het (meest actuele) VROSbestand. De naamsleutel van natuurlijke personen is als volgt samengesteld:
de eerste vier letters van de achternaam, de eerste voorletter en de volledige
geboortedatum. De naamsleutel van rechtspersonen wordt gevormd door de
eerste 15 letters van de naam. Bij positieve matching worden de transacties
omgezet naar dossiers. Een terechte hit leidt automatisch tot verdachtbepaling. Met de hit komen alle ongebruikelijke transacties die iemand in de
afgelopen vijf jaar heeft verricht ook uit het bestand naar boven.
Voordat de transacties die een hit hebben opgeleverd, worden doorgemeld,
wordt een wachttijd in acht genomen. De lengte van die wachttijd is door het
MOT instelbaar en komt gemiddeld neer op 48 uur. Deze tijd is bedoeld om
visuele controle van de hits door het MOT mogelijk te maken. Van elke
(rechts)persoon die een hit heeft gegeven op het VROS-bestand wordt
gecheckt of de hit terecht dan wel een ‘mishit’ is. Gegevens van ongebruikelijke transacties van (rechts)personen die een terechte hit gaven, worden
indien nodig gecorrigeerd voor de door het Meldpunt vastgestelde
standaardisatie (o.a. schrijfwijze van bijvoorbeeld plaatsnamen). Na deze
correcties wordt het dossier afgesloten. Er wordt een Excel-overzicht
gemaakt van deze transacties, dat vervolgens wordt geaccordeerd door het
181
(plv.) hoofd MOT. Daarmee zijn ze verdacht bepaald.
Als tweede variant kent het MOT de rematch. Om doelmatigheidsredenen
worden dagelijks alleen de nieuw binnengekomen subjecten van die dag met
het VROS vergeleken. Dat heeft als consequentie dat historische subjecten en
hun transacties die al eerder aan het MOT zijn gemeld niet in de vergelijking
worden meegenomen. Om te voorkomen dat deze subjecten de dans
ontspringen, matcht het Meldpunt regelmatig alle nog ongebruikelijke trans182
acties met het VROS (de zogenaamde rematch). In het verleden heeft de
rematch onregelmatig plaatsgevonden. Eén van de redenen was de traagheid
van de vorige versie van MOTION waardoor de rematch vier dagen duurde
en er ondertussen geen andere bewerkingen op het systeem konden plaatsvinden. Met het nieuwe systeem kan het sneller. Van januari t/m september
2003 hebben acht rematches plaatsgevonden, wat totaal 4137 hits opleverde.

181 MOT, Stappenplan initiële match & rematch.
182 Jaarlijks Verslag MOT 2001, p. 12.
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Als derde variant kent het MOT sinds 1 september 2003 nog een interne
match binnen zichzelf. In de interne vergelijking worden de subjecten die in
een bepaalde periode nieuw door de melders zijn gemeld gematcht met de
ongebruikelijke transacties die al in het historisch bestand voorkomen. Het
betreft subjecten die voorheen mogelijk wel en thans niet meer in het VROSbestand voorkomen en daardoor langs die weg geen hit kunnen opleveren.
Of ze hebben nooit in het VROS gestaan maar zijn, op basis van eigen
onderzoek van het MOT of een LOvJ-verzoek, gerelateerd aan verdachte
transacties (gemakshalve noemen we die een MOT-subject). De gedachte
achter de interne vergelijking is om van iemand die in de afgelopen vijf jaar
als bijvoorbeeld CIE-subject of MOT-subject verdachte transacties heeft
verricht, te signaleren wanneer die wederom transacties verricht met
vooralsnog een ongebruikelijk karakter. Als deze persoon thans geen CIEsubject meer is, komt deze mogelijke ‘recidive’ namelijk niet boven water.
Overigens moet die recidive nog wel worden vastgesteld. Het kan immers
ongebruikelijke transacties betreffen waar niets mee aan de hand is. Hits
van deze interne match worden daarom eerst nog handmatig onderzocht
alvorens zij eventueel verdacht bepaald worden. De interne match heeft de
eerste keer (1 september 2003) 961 hits opgeleverd, waarvan er 920 als
verdacht konden worden doorgemeld. Een tweede match op 20 oktober
2003 heeft 2.297 hits opgeleverd, waarvan inmiddels 518 als verdacht zijn
doorgemeld. 100 zijn niet verdacht en de overige transacties worden
momenteel nog onderzocht.
Als laatste vorm van een periodieke match wordt vanaf oktober 2002 het
historisch bestand met ongebruikelijke transacties vergeleken met het
CEBES-bestand van het BOOM. Dit bestand bevat personen tegen wie een
183
strafrechtelijk financieel onderzoek of een ontnemingsvordering loopt.
De hits die dat oplevert, worden volgens dezelfde procedure als VROS-hits
als verdacht doorgemeld aan in dit geval het BOOM. Er bestaan gedachten
om eenzelfde vorm van matching toe te passen op het ontnemingsbestand
van het CJIB.
Ad 3.: Het LOvJ-verzoek
Opsporingsinstanties hebben in beginsel geen toegang tot de registers van
het MOT. Maar ze hoeven ook niet te wachten tot uit het conversietraject dat
plaatsvindt binnen het MOT verdachte transacties naar voren komen.
Ze kunnen actief het MOT bevragen via de LOvJ-MOT. Dat bevragen
geschiedt middels een schriftelijk verzoek aan de LOvJ om na te gaan of
personen die het object zijn van een opsporingsonderzoek voorkomen in
het MOT-register. Er zijn twee typen LOvJ-verzoeken die beide zijn
184
gebaseerd op het Besluit Politieregisters.
183 Jaarlijks Verslag MOT 2003, p. 28.
184 FP, Toekomstvisie ‘MOT/BLOM’, p. 1.
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De eerste mogelijkheid wordt een sub 2-verzoek genoemd en is gebaseerd
op art. 12 lid 1 sub b onder 2 van het Besluit Politieregisters. Door tussenkomst van de LOvJ-MOT kunnen opsporingsdiensten het MOT schriftelijk
verzoeken na te gaan of bepaalde natuurlijke of rechtspersonen voorkomen
in het registers. Er moet dan wel sprake zijn van een concrete verdenking
van de misdrijven. Het verzoek wordt eerst beoordeeld door de LOvJ-MOT.
Na zijn akkoord gaat het verzoek naar het MOT. Een sub 2-verzoek wordt
alleen gehonoreerd wanneer uit de gegevens uit het register van het MOT
een vermoeden voortvloeit dat een bepaalde persoon betrokken is bij een
misdrijf. Aangezien vanwege haar onafhankelijke positie alleen het MOT
toegang heeft tot haar registers, bepaalt ook uitsluitend het hoofd MOT of
op basis van een sub 2-verzoek wordt overgegaan tot informatieverstrekking. Hij zal daartoe alleen overgaan als er voldoende aanleiding is om
eventuele ongebruikelijke transacties die in het register voorkomen aan te
merken als verdacht.
Bij de tweede mogelijkheid, een sub 3-verzoek, hoeft geen beoordeling
plaats te vinden door het MOT. De verzoekende opsporingsinstantie dient
de vraag in bij de eigen officier van justitie. Die bekijkt of een inbreuk op
privacy gerechtvaardigd is. Het moet dan volgens art. 12 lid 1 sub b onder 3
van het Besluit Politieregisters juncto artikel 15 lid 1 onder a van de Wet
Politieregisters wel gaan om het voorkomen of opsporen van misdrijven die
een ernstige inbreuk op de rechtsorde betekenen. Daarna wordt het verzoek
beoordeeld door de LOvJ-MOT. Na diens akkoord moet het MOT de gerelateerde gegevens uit haar register verstrekken. De beoordeling door het
hoofd MOT komt daarmee te vervallen. Van het sub 3-verzoek zijn respondenten binnen het OM maar weinig op de hoogte, zo komt uit de interviews
naar voren.
Het effect van het ingediende LOvJ-verzoek is hetzelfde als van de VROSmatching. De verschillen tussen beide ingangen voor verdachtbepaling zijn:
– dat een LOvJ-verzoek ook kan worden gedaan op subjecten die niet
VROS-waardig zijn;
– dat in een LOvJ-verzoek meerdere subjecten kunnen worden opgenomen
met een onderlinge relatie, en
– dat een LOvJ-verzoek wordt gematcht met de totale database ongebruikelijke transacties, wat bij een VROS-match pas het geval is bij een
rematch.
De tijd die nodig is voor het inboeken van het LOvJ-verzoek is in de regel
beperkt, ruim 70% wordt binnen een dag of in een dag afgehandeld. Ook de
tijd die gebruikt wordt om het LOvJ-verzoek door te sturen van het BLOM
naar het MOT is beperkt (ruim 88% is dezelfde dag of de volgende dag
doorgestuurd). De periode die het MOT voor de behandeling nodig heeft, is
duidelijk langer. Ruim 50% van de aanvragen wordt binnen een week
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Tabel 11: Duur verwerking LOvJ-verzoeken per fase over 1999 tot en met 15 juli 2003
(aantal LOvJ verzoeken per fase)
Fase inboeken
bij BLOM
Tijdsduur

Fase verzending
naar MOT

abs.

%

abs.

%

< 1 dag
1.115
1 dag
339
2-7 dgn
388
8-14 dgn
93
15-31 dgn
42
1-2 mnd
16
2-3 mnd
1
3-4 mnd
4-5 mnd
5-6 mnd
> 6 mnd

55,9
17,0
19,5
4,7
2,1
0,8
0,1

1.609
159
197
17
8
1
1

80,8
8,0
9,9
0,9
0,4
0,1
0,1

Totaal

100

1.994

1.992

100

Fase beantwoording MOT
abs.

Fase antwoord
naar aanvrager

%

abs.

%

abs.

%

141
172
667
372
326
124
55
28
12
9
20

7,3
8,9
34,6
19,3
16,9
6,4
2,9
1,5
0,6
0,5
1,0

1.017
253
478
101
53
19
3
1

52,7
13,1
24,8
5,2
2,7
1,0
0,2
0,1

5

0,3

40
99
602
450
418
174
62
30
15
12
25

2,1
5,1
31,2
23,4
21,7
9,0
3,2
1,6
0,8
0,6
1,3

1.926

100

1.930

100

1.927

100

Opm.: de totalen zijn niet gelijk als gevolg van een incomplete registratie
Bron: Extractie LOvJ-bestand Winston

behandeld en nog eens 36% binnen een maand. In 1% van het aantal
aanvragen duurt de behandeling bij het MOT meer dan een half jaar. De tijd
die nodig is om het LOvJ-verzoek terug te sturen naar de aanvrager is
beperkt. In 70% van de gevallen vond dat plaats binnen of in een dag.
Tabel 12: Totale duur verwerking LOvJ-verzoeken over de periode 1999
tot en met 15 juli 2003 naar jaar
1999
(n=347)

2000
(n=330)

2001
(n=456)

2002
(n=511)

2003
(n=283)

Totaal
(n=1927)

%

%

%

%

%

%

0 dgn
1 dag
2-7 dgn
8-14 dgn
15-31 dgn
1-2 mnd
2-3 mnd
3-4 mnd
4-5 mnd
5-6 mnd
> 6 mnd

0,3
0,6
16,7
27,1
35,2
12,4
4,9
1,4
0,9

0,9
6,8
33,1
27,9
21,1
5,3
1,8
1,1
0,7
0,2
1,3

5,7
9,4
28,2
15,3
19,2
8,2
4,9
3,1
1,4
1,8
2,9

0,7
3,9
32,9
20,5
21,6
16,6
2,5
1,1
0,4

0,6

1,2
2,1
47,3
28,2
12,4
5,5
1,5
0,3
0,3
0,6
0,6

2,1
5,1
31,2
23,4
21,7
9,0
3,2
1,6
0,8
0,6
1,3

Totaal

100

100

100

100

100

100

Bron: Extractie LOvJ-bestand Winston
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Uit de totale tijdsduur van de behandeling van een LOvJ-verzoek in de
afgelopen 5 jaar blijkt dat circa 38% binnen een week volledig is afgehandeld. Circa 44% wordt binnen een maand afgewerkt en ruim 16% neemt
meer tijd in beslag. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat dit soms ook
uitgebreide analyseverzoeken kan betreffen.
Tijdens de interviews hebben met name BLOM-medewerkers aangegeven
dat de behandeling van LOvJ-verzoeken teveel tijd in beslag neemt. Binnen
de regio’s zelf wordt de tijd die een LOvJ-verzoek in beslag neemt minder als
bezwaarlijk ervaren. Dit met uitzondering van verzoeken uit districten, die
hoofdzakelijk met kortdurende onderzoeken te maken hebben. De gemiddelde behandelduur van een LOvJ-verzoek fluctueert over de afgelopen jaren
sterk (zie tabel 13). Met name in 1999 en 2002 zijn pieken waarneembaar.
Opvallend is, dat de tijd die het BLOM nodig heeft om een antwoord van het
MOT door te sturen naar de vragende instantie in 2002 sterk is toegenomen
van gemiddeld rond een dag naar circa 8 dagen. In 2003 lijkt deze ontwikkeling zich te continueren terwijl de andere behandelfasen geen expliciete
stijging in doorlooptijd laten zien. Mogelijk worden deze cijfers vertekend
door het foutief invullen van jaartallen waarvan wij een aantal gevallen
hebben aangetroffen. Binnen het MOT is in 2002 eveneens een stijging
waarneembaar in de behandelduur van de LOvJ-verzoeken. Het gemiddelde
aantal dagen voor de behandeling binnen het MOT is in de eerste maanden
van 2003 alweer aanmerkelijk gedaald. De variaties zijn mogelijk terug te
voeren op het inlopen van de achterstand als gevolg van de euroconversie en
op de invoer van het nieuwe MOTION (eind 2002).
Tabel 13: De gemiddelde duur van de behandeling van LOvJ-verzoeken per fase over de
periode 1999 tot en met 15 juli 2003
Gemiddeld aantal dagen tussen

1999

2000

2001

2002

2003

Totaal

ontvangst en inboeken LOvJ-verzoek
inboeken LOvJ-verzoek en verzending naar MOT
verzenden LOvJ-verzoek aan MOT en antwoord van MOT
ontvangst antwoord LOvJ-verzoek van MOT en verzending
antwoord naar aanvrager
ontvangst van het LOvJ-verzoek en de verzending antwoord
retour naar aanvrager

4,0
1,3
20,8

2,1
0,3
11,5

2,3
0,1
17,6

1,6
0,4
21,6

1,6
0,5
11,2

2,2
0,5
17,3

1,6

1,1

0,7

8,0

6,4

3,7

23,6

13,9

19,2

30,6

18,6

22,0

Bron: Extractie LOvJ-bestand Winston
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Ad. 4: Eigen onderzoek
Het eigen onderzoek van het MOT richt zich in de eerste plaats op alle
meldingen die overblijven na de VROS-match. Door de hoeveelheid kunnen
deze transacties niet één op één kunnen worden bekeken omdat het
185
Meldpunt daar de capaciteit niet voor heeft. Het moet dus op een andere
manier de gegevens uit de massa filteren die van belang zijn voor de voorkoming en opsporing van misdrijven. Enerzijds filtert het Meldpunt de transacties aan de hand van diverse criteria zoals een indicator, een typologie, een
bepaalde valutasoort, een melder of een relevante actualiteit. Het Meldpunt
en het BLOM stellen deze criteria gezamenlijk vast. Op basis van eigen
kennis, nieuwsberichten in kranten of andere bronnen komt het Meldpunt
regelmatig ongebruikelijke transacties tegen die na nader onderzoek
verdacht blijken. Deze transacties kunnen verricht zijn door één persoon,
maar regelmatig stuit men op een netwerk van transacties en personen. Het
Meldpunt begint het onderzoek naar een eventueel netwerk bij een bepaalde
transactie. Van de personen die betrokken zijn bij die transactie bekijkt het
Meldpunt of zij nog met andere transacties voorkomen in de database. Dit is
de eerste laag van het netwerk. Ook van deze subjecten wordt nagekeken of
zij vaker ongebruikelijke transacties hebben uitgevoerd en wie de andere
personen zijn die bij de transacties zijn betrokken. Dit is de zogenoemde
186
tweede laag.
Het aantal variabelen dat in de praktijk wordt gehanteerd om een kwalificatie als verdacht te motiveren, is beperkt. We noemen daarvan een aantal
belangrijke:
– de hoogte van de bedragen die gewisseld werden en waarvan de
herkomst onduidelijk is;
– de frequentie van wisselingen en de diversiteit aan valutasoorten;
– de afwezigheid van een economische verklaring voor de aard en omvang
van transacties;
– algemene bekendheid dat diverse vormen van criminaliteit, waaronder
de handel in verdovende middelen, gepaard gaan met omvangrijke transacties in contanten; vaak in verschillende valuta en kleine coupures;
– het veiligheidsrisico van de fysieke aanwezigheid van grote sommen
contant geld, wat het aannemelijk maakt dat de aangeboden bedragen
afkomstig waren van illegale activiteiten;
– het feit dat de bank een vermoeden heeft van witwassen;
– het feit dat er geen duidelijke herkomst van het geld is;
– het schuiven met geld tussen verschillende rekeningen;
– het opnemen van een groot bedrag waarbij mogelijk sprake is van het
onderbreken van de papertrail;

185 Actieplan MOT-BLOM (concept), p. 13.
186 Jaarlijks Verslag MOT 2001, p. 13.
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– het ontbreken van een relatie van de gewisselde bedragen met toeristische activiteiten;
– het gebruikmaken van een duurdere overmakingsfaciliteit dan de
reguliere faciliteiten waarover betrokkene reeds beschikt;
– het gebruikmaken van de drukke periode bij de wisselkantoren rond de
euroconversie;
– het wisselen van contant naar contant, waarbij betrokkene vermoedelijk
gebruik wil maken van de anonimiteit.
Als uit eigen onderzoek van het MOT het verdachte karakter van transacties
blijkt, worden deze bestempeld als ‘apert verdacht’. Verdachtbepaling en
doormelding zijn niet hetzelfde. Op basis van de visuele check door het
MOT kan doormelding van verdachte transacties worden tegengehouden en
ook als doormelding niet in het belang wordt geacht van opsporingsdoeleinden.

Tabel 14: Gemiddelde doorlooptijd in dagen voor de verschillende ingangen per jaar
(peildatum 26 juni 2003)
Ingang
Jaar

VROS

LOvJ

1999
2000
2001
2002
2003

Aantal Duur
Duur Aantal
dossier totaal
5.343
19
177
2.932
4.996
13
206
1.187
6.014
1
301
5.501
11.275
16
268
4.284
6.117
5
237
3.320

Totaal

33.745

11

245

17.224

Duur
dossier
134
24
104
68
46
83

Eigen onderzoek

BOOM

Totaal

Duur Aantal Duur
Duur Aantal Duur
Duur
totaal
dossier totaal
dossier totaal
79
2.527
96
161
177
4.838
103
197
102
8.718
128
218
119
8.995
73
175
185
18
649
98
7.396
46
64
189
9
299

Aantal

107

83.817

32.474

88

164

374

14

472

10.802
11.021
20.233
24.739
17.022

Bron: MOTION

11.3 De intake- en wegingsfase
Het doormelden van verdachte transactie-informatie luidt de intake- en
wegingsfase in. Die speelt zich parallel af op twee niveaus:
– bij de opsporingsinstantie in wiens verzorgingsgebied de verdachte transactie heeft plaatsgevonden c.q. die in het geval van een LOvJ-verzoek om
een bepaalde bevraging heeft verzocht;
– bij het BLOM.
Intake en weging door de ontvangende opsporingsinstantie
Het MOT meldt door aan het Intranet Verdachte Transacties (IVT) waarop
alle politieregio’s, BOD’en en een aantal specifieke teams zijn aangesloten.
Op het niveau van de ontvangende opsporingsorganisaties lopen de
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verwerkingsprocessen vervolgens sterk uiteen. In de ene organisatie doet de
CIE een eerste beoordeling van de ontvangen meldingen, in de andere is dat
de infodesk of het Bureau Financiële Recherche. Verdachte transacties met
een geringe opsporingsindicatie blijven veelal bij de infodesk of komen daar
terecht. De enige taak van een infodesk is het ontsluiten van de transacties
en het controleren of er een relatie is met informatieverzoeken uit de regio.
Is dat het geval, dan wordt de transactie-informatie binnen de regio doorgegeven. Meldingen die worden ontvangen door een CIE en geen bijzondere
opsporingsindicatie meekrijgen, komen vaak niet verder in de regio. Hebben
de meldingen in dat geval betrekking op CIE-subjecten, dan worden ze
toegevoegd aan het ZwaCri-register. Die meldingen gaan in ieder geval niet
door naar de financieel rechercheurs. Hebben de meldingen betrekking op
een MRO, dan worden ze, voor zover nog actueel, doorgegeven aan de
contactpersoon die het MRO heeft aangemaakt. Afhankelijk van het feit of
het rechercheprocessensysteem waarmee een regio werkt MRO’s kan
genereren, kan dat een medewerker zijn van de CIE, een teamleider van een
rechercheonderzoek of een dossierverwerker. In een aantal regio’s maken
één of meer financieel rechercheurs overigens deel uit van de CIE, wat de
beoordeling naar de mening van geïnterviewden vergemakkelijkt. Op zichzelf staande verdachte transacties die geen relatie kennen naar bijvoorbeeld
een LOvJ-verzoek krijgen zelden een hoge opsporingsindicatie mee.
Ontvangt een korps de transactie-informatie naar aanleiding van een LOvJverzoek, dan wordt de informatie doorgeleid naar de aanvrager. De aanvrager is vaak een verantwoordelijke op een hoger niveau dan degene die de
informatie daadwerkelijk nodig heeft, zo bleek uit het door ons gehouden
veldexperiment.
Als transactie-informatie wordt gebruikt in een lopend onderzoek, is er geen
sprake van verdere weging. Een op zichzelf staande transactie is (behoudens
HARM-zaken) vrijwel nooit aanleiding voor het opstarten van een zelfstandig opsporingsonderzoek. Dat ligt anders bij dossiers die bestaan uit al door
het BLOM geclusterde transacties en al zijn voorzien van een eerste
opsporingsindicatie. Voor de teams die zich bezighouden met de aanpak
van de zware georganiseerde criminaliteit zijn de zaken uit deze dossiers te
licht om tot zelfstandige onderzoeken te leiden. Voor de politieregio’s geldt
dat niet. Het korps Rotterdam-Rijnmond hanteert in het geval van transactie-informatie zelfs specifieke weegfactoren. Die bestaan uit een aantal
categorieën (onderverdeeld over twee hoofdthema’s) en per categorie toe te
kennen punten. Hoofdthema A. heeft betrekking op de kenmerken van de
transacties zoals aantal, totaalbedrag, internationale karakter, periode
waarin transacties plaatsvonden, en de actualiteitswaarde. Hoofdthema B
handelt over de kenmerken van degene die bij de transactie is betrokken,
bijvoorbeeld: aantal personen, aantal financiële instellingen, te relateren
rechtspersonen, overheidslichaam/publiek ambt, groei in omvang/frequen-
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tie/aantal transacties en de mogelijkheid tot beslaglegging. Het aantal
betrokken personen wordt gehanteerd als indicator voor het georganiseerde
karakter van de onderliggende criminaliteit. Het aantal betrokken financiële
instellingen geldt als maatstaf voor het integriteitsrisico van het stelsel.
Naast de totaalscore zijn er ook moeilijk te scoren afwegingen die kunnen
meetellen: politiek-bestuurlijke, ernst antecedenten verdachte, noodzaak
onmiddellijk optreden gezien de maatschappelijke impact. De hoogst
scorende transacties gaan door naar projectvoorbereiding.
Andere regio’s hanteren een grovere indeling met bewijsbaarheid van de
zaak en haalbaarheid als criterium. En tot slot zijn er ook regio’s die niet
geloven in wegingssystemen en de transactie-informatie aan een gevoelsmatig oordeel onderwerpen.
Intake en weging door het BLOM
Het BLOM krijgt de verdachte transacties aangeleverd via het IVT en eens
per week op cd-rom. Iedere verdachte transactie waarmee het BLOM te
maken krijgt, wordt in eerste instantie ingeboekt in Winston. Alle documenten (zowel inkomend als uitgaande) die betrekking hebben op een melding
of verzoek aan het BLOM worden ingescand en ingeboekt in MARS (het
Message Archive and Routing System). Alle onderzoeken die gegenereerd
zijn door het MOT/BLOM op basis van LOvJ-verzoeken, eigen onderzoeken
en verzoeken van Interpol/Europol en andere buitenlandse verzoeken,
worden ingeboekt in Winston. Daarna worden de belangrijkste verdachte
transacties ingevoerd in het IPS (Informatie Productie Systeem). Binnen het
IPS is terug te vinden of een transactie wordt gebruikt in een lopend onderzoek of voor het opstarten van het onderzoek, of dat er sprake is van een
zogenaamde ‘slapende transactie’. Niet alle verdachte transacties die van het
MOT komen, worden ingeboekt in het IPS. Door het hoofd BLOM wordt
hierin een selectie gemaakt. Binnen het BLOM wordt gestart met een grove
check van de transacties door middel van het raadplegen van de NRI-systemen. Daarna raadplegen de medewerkers diverse bronnen zoals Winston,
HKS, IPS, VROS, Interpol, RDW, OPS, Kamer van Koophandel, VIS (paspoorten), Lexis Nexis, GBA, CD-foongids, FIOD-ECD/Belastingsdienst, het
Kadaster en internet. Voor deze veredeling komen het meest in aanmerking
transacties waarvan de kans het grootst is dat ze:
– als verdacht doorgemeld kunnen worden, en
– opgepakt kunnen worden door de politieregio/opsporingsdiensten
waarvoor ze bestemd zijn.
Hoe ver door het BLOM de ontvangen transactie-informatie wordt veredeld,
is afhankelijk van de omstandigheden. Het veredelen moet volgens respondenten een doel dienen. Als blijkt dat reeds een MRO-melding is aangemaakt met betrekking tot het subject wordt de melding doorgegeven aan de
financieel rechercheurs van het BLOM. Deze proberen met behulp van de
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accountmanagers de informatie over te dragen aan het veld. Dit kan zijn om
aanvullende informatie te verstrekken wanneer er reeds een opsporingsonderzoek loopt, of om eventueel een nieuw onderzoek op te starten.
Uiteindelijk worden verschillende soorten beslissingen genomen:
– om (een) als verdacht doorgemelde transactie(s) wel/niet extra onder de
aandacht van een afnemende organisatie te brengen;
– om naar aanleiding van transactie-informatie wel/niet een strategische
analyse te gaan maken van dader(groep), delictsoort, modus operandi,
geldstromen, geldsporen etc.;
– om naar aanleiding van transactie-informatie wel/niet een start-PV op
te maken;
– om naar aanleiding van transactie-informatie wel/niet een onderzoek
te starten;
– om met behulp van transactie-informatie wel/niet een netwerk in kaart
te brengen;
– om met behulp van transactie-informatie wel/niet een ontnemingsvordering te doen.
De dossiers die het BLOM genereert, worden door de accountmanagers in
de regio’s aan de man gebracht. Bij voorkeur vindt dit plaats op het niveau
van de afdeling projectvoorbereiding waar de kans het grootst is dat de
dossiers worden meegenomen in projectvoorstellen.

11.4 De fasen van projectvoorbereiding en onderzoekskeuze
Wil een korps verder met deze dossiers aan de slag, dan doet men de
eventuele analyse van het BLOM nog eens over om ook zelf het transformatieproces door te maken. Die analyse staat niet op zich. De subject- en
transactiegegevens worden door de afdeling projectvoorbereiding in de
context gebracht van onderzoeken die al lopen of informatie met behulp
waarvan onderzoeken zouden kunnen worden gestart. Dat leidt in het
gunstigste geval tot een project- of zaaksvoorstel waarin de transactie-informatie volgens respondenten mogelijk een grote maar vaker een kleine of
geen rol heeft. Deze projectvoorstellen volgen in de meeste regio’s een
187
procedure conform het RWOV -procesmodel. Ze worden voorzien van een
weegfactor die mede afhankelijk is van de regionale beleidsprioriteiten. In
de ene regio wordt een projectvoorstel direct uitgewerkt in een operationeel
plan. Dat bevat een beschrijving van de te volgen tactiek, de teamsamenstelling, de projectduur, een projectbegroting, de partners met wie samenwerking wordt gewenst, de kans op strafopvolging etc. Projectvoorstellen
worden voorgelegd aan een stuurcommissie (of Vierhoek, commissie Keuze
Aanpak District Overschrijdende Criminaliteit, Justitieel overleg, Regionale
187 Referentiekader Werkprocessen Opsporing en Vervolging.
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Recherche Advies Commissie etc.) die verantwoordelijk is voor de eindbeslissing of en wanneer het project wordt uitgevoerd. Veelal bestaan die
organen uit vertegenwoordigers van de parketleiding en de korpsleiding.
In andere regio’s wordt een projectvoorstel eerst op die manier beoordeeld
om pas na een positief besluit te worden uitgewerkt.
De projectvoorbereiding neemt doorgaans een aantal maanden in beslag.

11.5 De planning, voorbereiding, uitvoering en afronding van
onderzoek
Een projectplan bestaat in de systematiek van het RWOV-model uit twee
componenten die achtereenvolgens betrekking hebben op het opsporingsonderzoek en de justitiële afhandeling. Van het plan maken diverse onderzoeksactiviteiten deel uit die in de opsporingsfase worden uitgevoerd. Met
als belangrijk doel het verzamelen van bewijsmateriaal tegen de
verdachte(n). De resultaten van de onderzoeksactiviteiten zijn terug te
vinden in processen-verbaal en rapporten. Samen vormen die het onderzoeksdossier. Het projectplan is ook het uitgangspunt voor het monitoren
van de voortgang van het opsporingsonderzoek. Een bewijsmiddelenoverzicht wijst uit hoe het onderzoek vordert en wanneer een voldoende basis is
gelegd voor succesvolle vervolging. Journaals doen verslag van de tijdens het
onderzoek gemaakte keuzes en hun onderbouwing. Het onderzoeksdossier
is de basis van het procesdossier, dat bestaat uit de stukken die essentieel
zijn voor de bewijsvoering. Nadat het OM het procesdossier heeft ontvangen, voegt het haar eigen gegevens daaraan toe om het vervolgens te beoordelen. In het latere vervolgingsproces dient het als input voor het samenstellen van een zittingsdossier.
11.6 Reflectie
Het verwerkingsproces als keten
Ten opzichte van de constateringen uit de evaluatie van de Wet MOT in 1996
is het verwerkingsproces van transacties duidelijk verbeterd. De doorlooptijd is teruggedrongen en het elektronisch melden met de daaraan gekoppelde geautomatiseerde verwerking hebben ervoor gezorgd dat ondanks de
grote toename van meldingen het proces beheersbaar is gebleven. Wordt het
begrip verwerkingsproces gedefinieerd als een op elkaar afgestemde serie
transformaties, dan blijken de verbeteringen vooral betrekking te hebben op
de activiteiten tot en met de overdracht van verdachte transacties aan de
politie. Tot dat moment is het verwerkingsproces ook geheel afgestemd op
transactie-informatie. Na doormelding aan de opsporing mengt de transactie-informatie zich met alle andere informatie die bij opsporingsprocessen
wordt gebruikt. Er is geen exclusief proces meer waarin transactie-informa-
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tie centraal staat. Het verwerkingsproces van transacties wordt diffuus en
ondergeschikt aan het hoofdproces waaraan het zijn bestaansrecht ontleent:
de handhaving. Vanaf dat moment is er geen sprake meer van een keten
ongebruikelijke transacties.
Het verwerkingsproces dat exclusief op transactie-informatie betrekking
heeft, kent maar weinig opeenvolgende schakels. In die zin is de keten ongebruikelijke transacties maar heel kort. Laat men het ketenbegrip samenvallen met dit verwerkingsproces dan omvat het alleen de melders en het MOT.
Verwerking door het BLOM is een parallelle schakel die niet voorwaardelijk
is voor het doormelden van transactie-informatie. De verwerkingsactiviteiten van het BLOM staan daarom ook minder onder druk dan die van het
MOT. De BLOM-activiteiten zijn immers niet van invloed op de doorlooptijd; die van het MOT wel. Als gevolg daarvan kan het BLOM zijn activiteiten
in relatieve rust uitvoeren in tegenstelling tot het MOT. Met de gezamenlijke
taakuitvoering in de MBA-unit is daar enige verandering in gekomen, maar
door het voorbehouden van bepaalde taken aan het MOT is het effect daarvan beperkt.
Veredeling op meerdere procesmomenten
Worden in het verwerkingsproces ook de activiteiten van de opsporingsinstanties betrokken, dan valt op dat er op verschillende plaatsen in dat
proces veredeling plaatsvindt. Bij het MOT in het kader van eigen onderzoek, bij het BLOM om dossiers op te bouwen die de regio’s kunnen
worden aangeboden en binnen de regio met het oog op het concrete
gebruik. In de evaluatie van de Wet MOT uit 1996 en het ex ante-onderzoek
naar het BLOM in 1999 is deze herhaling van zetten logisch aangemerkt als
niet doelmatig. De gezamenlijke analyse van MOT en BLOM in de MBAunit is dan ook een juiste keuze, ook al heeft het tot 2001 moeten duren
voor het zover was. Hoewel door capaciteitsgebrek het MOT door de jaren
heen steeds minder aandacht heeft kunnen besteden aan de veredelingsactiviteiten, is het type veredeling tussen MOT en BLOM dichter op elkaar
komen te liggen. De exclusieve toegang van het BLOM als opsporingsorganisatie tot een aantal registers bestaat nog steeds, maar in de registers
zware criminaliteit heeft het BLOM geen inzage meer. Ons inziens zouden
de veredelingsactiviteiten volledig kunnen en moeten worden geïntegreerd,
met inachtneming van het navolgende. Het is namelijk de vraag in hoeverre
MOT en BLOM überhaupt energie moeten steken in veredelen als de
politieregio’s het nog eens dunnetjes overdoen. De opsporing beschikt over
dezelfde of meer bronnen dan bijvoorbeeld het BLOM, mede als gevolg van
de ontsluiting van NRI-systemen voor politieregio’s. Als onderdeel van het
DNP-traject lijkt het einde van die ontsluiting nog niet in zicht. Op basis
van de interviews met vertegenwoordigers van de politieregio’s komen wij
tot de vaststelling dat het functioneel is dat een korps haar eigen analyse
maakt, ook al leidt dat deels tot een herhaling van zetten. Op het moment
dat een regio sec een dossier krijgt overgedragen door het BLOM, heeft
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men zich het redeneer- en transformeerproces dat eraan ten grondslag ligt
nog niet eigen gemaakt. Bovendien is de regionale context (zoals die
bijvoorbeeld naar voren komt uit niet voor het BLOM toegankelijke CIEinformatie) maar tot op zekere hoogte in de analyse betrokken.
Wil men dubbele handelingen vermijden, dan ligt het meer voor de hand om
nog eens te kijken naar de veredeling door het BLOM. In de eerste plaats valt
dan op dat het BLOM ten opzichte van het begin van haar bestaan al veel
minder veredelt. Afgaande op de registraties waarin de opvolging van BLOMdossiers door de regio wordt bijgehouden, blijkt de taak deels verschoven te
zijn naar het meewerken met rechercheteams in de regio. Die teams vinden
dat alleen maar prima omdat men gratis capaciteit beschikbaar krijgt op een
terrein (informatievergaring en analyse) waar men die in de eigen regio moet
delen met anderen. Geabstraheerd van de inbedding van het BLOM als instituut, is de BLOM-functie steeds meer te zien als vooruitgeschoven capaciteit
van politieregio’s op een onderwerp (transactie-informatie) waarvan het
onwaarschijnlijk is dat de regio er zelf veel energie op zou hebben gezet. In
principe kan veredeling van transactie-informatie ook in de regio’s plaatsvinden. Wordt het aan die regio’s overgelaten, dan zal het volgens respondenten
waarschijnlijk helemaal niet gebeuren. Nu het BLOM de eerste aanzet geeft, is
het product al een eind op weg als het de regio’s bereikt. Er is dan al perspectief op wat het gebruik ervan de regio zou kunnen leveren. Het belangrijkste
effect van het verwerkingsproces van het BLOM is het geven van een reden
aan een regio om met de informatie aan de slag te gaan. De BLOM-functie
vormt een stukje politieregio binnen de NRI, zo zou men kunnen zeggen. Dat
inzicht kan breder behulpzaam zijn bij het inrichten van de informatievoorziening van de Nederlandse politie en sluit aan bij de constateringen in de
evaluatie van het project Financieel Rechercheren over de effecten van zaaksondersteuning. Voor het verwerkingsproces van transacties betekent het dat
het accent van de veredelingsactiviteiten van het BLOM kan verschuiven van
de inhoud van de zaak, naar het geïnteresseerd krijgen van een opsporingsinstantie voor een zaak. De vraag hoe ver participatie van het BLOM in uitvoerende rechercherende activiteiten vanuit die rol moet gaan, is niet exact te
beantwoorden. Wel lijkt het BLOM zich in de huidige situatie wel erg ver te
laten meevoeren in algemene opsporingsactiviteiten.
Kantelmoment in het verwerkingsproces
In 1996 constateerden de onderzoekers van de Wet MOT dat in de nietgestructureerde beoordeling door opsporingsinstanties gegevens die als
188
onbelangrijk worden gezien, verdwijnen. Zij stelden vast dat de achtereen188 Evaluatie wet MOT, p. 12. ’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 eindproduct. 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.’
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volgende bewerkingen niet leiden tot een sterk verrijkt eindproduct. Onze
vaststelling zeven jaar later is dat er nog weinig op dit punt is veranderd.
Het kan zijn dat men de conclusie uit 1996 over het hoofd heeft gezien of
dat men er bewust aan voorbij is gegaan. Hoewel er inderdaad maar weinig
is terug te vinden van het omzetten van de constateringen uit 1996 in
concrete verbeteractiviteiten, ligt de oorzaak minder eenvoudig. Ons onderzoek geeft aanwijzingen voor meer fundamentele variabelen die een rol
spelen in de bredere context van het totale opsporingsproces. Kennis
daarvan is van belang om eventuele verbeterintenties op hun waarde te
kunnen schatten. Variabelen die onder meer een rol lijken te spelen zijn:
1 de geringe informatierijkdom van transactie-informatie;
2 de betekenis van transactie-informatie voor de opsporing;
3 de context waarin veredeling plaatsvindt;
4 de informatieverwerkingscapaciteit van mensen in de opsporing.
Op zichzelf bezien is de informatie die transacties bevatten niet zo rijk. Ze
bestaat maar uit enkele gegevens, die bovendien geen directe aanknopingspunten geven voor een verdenking. Uit een vergelijking tussen de resultaten
van de VROS-match en het eigen onderzoek van het MOT (zie hoofdstuk 13)
blijkt dat veel van de transacties die al lang in de database van het MOT
zitten pas als verdacht worden aangemerkt als er een match plaatsvindt op
MRO of CIE. Voordat die match plaatsvond, zaten ze ook al in de database
maar waren de transactiegegevens op basis van het eigen onderzoek geen
aanleiding om te komen tot een verdachtbepaling.
Ten opzichte van de andere informatie voegt transactie-informatie lang niet
altijd wat toe. Als men uit de tap, een tip of uit observatie al weet dat iemand
betrokken is bij de verdovendemiddelenhandel, bevreemdt het niet dat er
op enig moment een verdachte transactie boven water komt. Die informatie
bevestigt hetgeen men al weet. In dat geval heeft men een stukje van de
puzzel dubbel. Vaak is het in opsporingsonderzoeken ook voldoende om te
weten dat iemand opvallende transacties doet. Dat geeft informatie over
waar een ander puzzelstukje moet worden neergelegd. Het versterkt het
vermoeden op een juist spoor te zitten. Het bewaren van de transactieinformatie die daar een indicatie voor gaf is dan niet nodig
De taak van actoren als het MOT en het BLOM is exclusief gericht op transactie-informatie. Veredeling vindt door hen plaats in een context die bestaat
uit indicaties voor misdrijven in het algemeen. Men gaat uit van een subject
en een transactie en probeert daar een misdrijfindicatie bij te zoeken. Dat
veredelingsproces bestaat in wezen uit zo veel mogelijk informatie erbij
zoeken. Brede veredelingsslagen op vele systemen zijn daarvan het
kenmerk. Er bestaat in deze fase van het verwerkingsproces een overschot
aan transactie-informatie en een tekort aan misdrijven. In de politieregio’s is
de oriëntatie gericht op misdrijven. Er is een teveel aan misdrijven en
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zoeken naar nog meer is niet aan de orde. Het teveel moet juist worden
gereduceerd, waarbij zaken met een geringe veredelingsbehoefte (zo weinig
mogelijk informatie erbij hoeven zoeken) een grotere kans hebben om te
worden aangepakt.
De informatievoorziening van de opsporing is ten opzichte van 1996 onmiskenbaar verbeterd. Maar opvallend genoeg is het niet ondanks die ontwikkeling dat wij tot de eerdere constatering komen, maar dankzij. Wat de
onderzoekers van de Wet MOT destijds terecht zagen als het verdwijnen van
informatie in de verwerking door regio’s, was een momentopname van een
reeds ingezette en daarna doorgaande beweging. Met de voortschrijdende
automatisering, professionalisering en bemensing van de informatievoorziening zijn de hoeveelheid beschikbare informatie en de mogelijkheden tot
verwerking daarvan (uit alle hoeken van de opsporing en ondersteunende
processen) enorm toegenomen. Steeds duidelijker wordt dat het houden
van overzicht op die informatie niet langer op informatietechnologische
beperkingen stuit, maar op informatiebiologische: de beperkte mogelijkheden van de mens om te filteren, te beoordelen en te combineren. De opkomst van het informatiegestuurd opsporen (IGO) met als essentie het slim
gebruiken van informatie wordt hierdoor mede verklaard. Complexiteitsreductie van de informatievoorziening is een noodzaak geworden. Anno
2003 gebeurt dat reduceren wellicht minder willekeurig dan in 1996 en niet
uitsluitend op basis van persoonlijke voorkeur. In essentie komt het op
hetzelfde neer: informatie weggooien uit overwegingen van zowel doelmatigheid als doeltreffendheid. Zoals de zolder of garage van de doe-het-zelver
uitpuilt van zaken die ooit nuttig kunnen zijn en hun waarde zouden
kunnen bewijzen, maar op een gegeven moment niet meer in verhouding
staat met de mate waarin dat soort gelegenheden voorkomt. Op enig
moment wordt er dan opgeruimd, om daar vervolgens weer spijt van te
hebben als men net datgene nodig had wat is weggedaan. Van het bestaan
daarvan had men overigens waarschijnlijk niet geweten als het tijdens het
opruimen niet door de handen was gegaan.
De doorlooptijd
De actualiteit van meldingen wordt door met name het MOT en BLOM sterk
benadrukt, met het oog op het gebruik van transactie-informatie in concrete
opsporingsonderzoeken. Net als op andere plaatsen in dit onderzoeksrapport is vastgesteld, blijkt ook hieruit de focus op het microgebruik van transactie-informatie. De expliciete achterliggende gedachte dat actuele meldingen leiden tot meer inzet van de politie, behoeft op basis van ons onderzoek
relativering. De aanpak van transactie-informatie als verschijningsvorm van
witwassen heeft bij de politie lage prioriteit. Toename van bruikbare transactie-informatie zal niet leiden tot een hogere prioriteitstoekenning maar
tot voorraadvorming van plankzaken waar de politie niet aan toekomt. De
actualiteit van meldingen kan wel ondersteunend werken bij het vroegtijdig
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nemen van opsporingsbeslissingen zoals bijvoorbeeld ten aanzien van taps
en observatie. Uit de interviews met vertegenwoordigers van de politie blijkt
overigens dat daarvoor vrijwel altijd meer nodig is dan de op zich weinig
informatie bevattende transacties. Uit die interviews komt verder naar voren
dat de transactie-informatie door de politie vooral wordt gebruikt als
sturingsinformatie om het zicht op criminele groepen en geldstromen te
vergroten. De politie heeft geen bezwaar tegen actuele meldingen, maar
voor het gebruik als sturingsinformatie is de actualiteit minder van belang.
Die actualiteit speelt vooral als zou kunnen worden ingegrepen in een heterdaadsituatie. Wil dat ingrijpen succesvol zijn dan moeten de gemiddelde
doorlooptijden bij de melders fors naar beneden en heeft men het eigenlijk
over spoedmeldingen. Uit ons onderzoek is behalve in het geval van HARMzaken geen evenredig verband gebleken tussen afname van de doorlooptijd
van transactie-informatie en een toename van het gebruik door de politie.
Pas als de doorlooptijd zeer kort wordt tot vrijwel de heterdaadsituatie,
kan en zal de politie substantieel meer doen. Met die wetenschap plaatsen
wij vraagtekens bij de interpretatie die door de BC-MOT in 2001 aan het
begrip onverwijld is gegeven.
Wij hebben niet kunnen onderzoeken welke factoren ondanks de opgetreden verbetering de nog resterende lange doorlooptijd bij de melders veroorzaken. De beperkte hoeveelheid gegevens waaruit een ongebruikelijke
transactie bestaat in aanmerking genomen, kan die doorlooptijd alleen
ontstaan door wachttijd of tijd voor interne overdracht en niet uit de tijd die
nodig is voor de gegevensbewerking. In het huidige tijdperk van automatisering is moeilijk te begrijpen waarom dat niet sneller zou kunnen.
Frustratie over de doorlooptijd van meldingen ontstaat wanneer men fixeert
op een bepaald type gebruik. Wordt het macrogebruik op het niveau van
criminaliteitsbeeldanalyses, sturingsinformatie, strategische analyse en het
inzicht in geldstromen als uitgangspunt genomen, dan speelt actualiteit een
minder grote rol. Door de sterke gerichtheid op het gebruik van transactieinformatie in concrete opsporingsonderzoeken is het macrogebruik onderbelicht gebleven. Daarvoor lijkt ook een psychologische factor verantwoordelijk die eerder in deze reflectieparagraaf naar voren is gebracht. Het
genereren van stuurinformatie is minder ‘sexy’ dan het meewerken in de
frontlinie. Stuurinformatie als resultaat oogst bovendien minder applaus
dan een succesvolle observatieactie. Er bestaat overigens geen beleid dat
aangeeft op welk type verwerking het MOT en het BLOM zich vooral zouden
moeten richten.
De meldende instanties zouden moeten blijven werken aan verkorting van
de doorlooptijden. De bereidheid daartoe lijkt mede te worden bepaald
door de opvolging van sneller doorgemelde transacties door de politie. Het
is niet denkbeeldig dat daarom sinds de introductie van de HARM-aanpak
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de doorlooptijden zijn teruggelopen. Van de melders wordt geëist om over
de volle breedte van alle meldingen te voldoen aan de afgesproken
doorlooptijden. Daar zitten vele meldingen waarvan de actualiteit achteraf
bezien niet van belang was. Voor een melder is het op basis van diens
beperkte informatie ook niet altijd mogelijk om een juiste selectie te maken
tussen een gewone melding en een spoedmelding. Om de inspanningen van
de melders beter te kunnen richten op meldingen waarop de opsporing ook
daadwerkelijk zit te wachten zou men de situatie kunnen omkeren. Op basis
van de patronen die het MOT ziet in de database ongebruikelijke transacties
zou zij vooraf aan de melder kunnen aangeven dat transacties die door
bepaalde subjecten worden verricht reden zijn voor een spoedmelding.
Wordt het samenspel van MOT, BLOM en de desbetreffende opsporingsinstantie goed gespeeld, dan is in dat geval opvolging gegarandeerd. Wettelijk
bestaat nu nog niet de mogelijkheid om informatie neer te leggen bij
bijvoorbeeld de banken. Als gevolg van de terreuraanslagen van 11 septem189
ber 2001, is een wijziging van het Wetboek van Strafvordering voorgesteld
voor de vordering van gegevens van financiële instellingen. Die houdt ook
een bevoegdheid in om identificerende gegevens te vorderen, zelfs van
transacties die nog moeten gaan plaatsvinden. Dat gaat al meer in de
richting van het monitoren van het financiële verkeer van cliënten, wat nu
nog niet is toegestaan.
Het vergelijken van bestanden
De richting die het MOT is ingeslagen door te matchen met het CEBESsysteem is inhoudelijk toe te juichen vanuit het oogpunt van verhoging van
het rendement van transacties. Bovendien is het een voorbeeld van alternatieve toepassing van transactie-informatie die niet alleen is gericht op de
opsporing om vervolgens vast te lopen op de beperkte capaciteit. Bovendien
focust het gebruik zich niet alleen op de witwasbestrijding. Matching is in
theorie nog verder uit te breiden. Bijvoorbeeld naar het bestand met
voorwaardelijk gestraften, de bestanden van het CJIB, de vluchtgegevens
190
van luchtvaartmaatschappijen, het DACA -systeem van de Belastingdienst,
het GEFIN van de FIOD-ECD, de bestanden van de SIOD, het FRIS van het
OM, de BKR te Tiel etc. Enerzijds zullen privacybepalingen deze matches in
de weg staan, ook al zijn ze technisch mogelijk. Aan de andere kant mag het
MOT veel gegevens ontvangen en die ook betrekken in het proces van
verdachtbepaling. Alleen de gegevensverstrekking door het MOT is gebonden aan de regels van de Wet Politieregisters en het Besluit Politieregisters
en moet een relatie blijven houden naar het voorkomen of opsporen van
misdrijven. Drie centrale vragen dienen zich aan waarvan nader onderzoek

189 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 353, nr. 3.
190 Het Direct Access Centrale ontvangersadministratiesysteem is een registratiesysteem waarin de belastingschulden en oninbare aanslagen zijn vastgelegd.

243

WODC_Onverdachte_versie10

244

25-02-2004

14:34

Pagina 244

Uit onverdachte bron

gewenst is:
– Wat is de reikwijdte van het ‘opsporen en voorkomen van misdrijven’ uit
de Wet MOT?
– Met inbegrip van welk type gegevens mag de verdachtbepaling plaatsvinden?
– In hoeverre moet het gebruik van transactie-informatie door ketenpartners een relatie hebben naar de achterliggende doelstelling van de Wet
MOT: het bijdragen aan de integriteit van het financiële stelsel?
De automatische match
De VROS-match is verantwoordelijk voor een groot deel van de gedetecteerde verdachte transacties. Met die constatering wordt gelijktijdig iets
gezegd over het proces van eigen onderzoek door het MOT en BLOM.
De transacties die door de VROS-match boven komen, waren in het eigen
onderzoek niet als verdacht gedetecteerd. Omgekeerd waren de transacties
die uit eigen onderzoek als verdacht naar voren kwamen niet uit de VROSmatch naar voren gekomen. Beide ingangen voor verdachtbepaling vullen
elkaar aan. De uitkomst van het laboratoriumexperiment geeft aan dat het
zinvol kan zijn om het eigen onderzoek te automatiseren met behulp van
automatische doormelding op basis van typologieën. De typologieën die
tijdens het laboratoriumexperiment op basis van een drietal delictsoorten
waren gebouwd, leverden bij check op de database van het MOT uitsluitend
transacties op die al waren doorgemeld, onder meer op basis van eigen
onderzoek door het MOT. Één experiment is te weinig om volledig op af te
gaan, maar het levert wel aanwijzingen op dat geautomatiseerde typologieën het eigen onderzoek tot op zekere hoogte kunnen ondervangen.
Verdachtbepaling
Behoudens de algemene bepalingen in de Wet Politieregisters en het Besluit
Politieregisters is nergens geregeld op welke wijze en aan de hand van welke
criteria de verdachtbepaling dient plaats te vinden. Het privacyreglement
van het MOT komt niet verder dan te definiëren wat een verdachte trans191
actie is: een ongebruikelijke transactie die conform artikel 3, onderdeel b,
van de Wet MOT aan opsporings- en vervolgingsinstanties is verstrekt. Naast
een artikel uit datzelfde reglement dat aangeeft wat er mag worden
192
geregistreerd, is het de enige plaats in de regelgeving waar het begrip
‘verdachte transactie’ aan de orde is. Dat er zo weinig is geregeld over de
processtap van verdachtbepaling wekt verbazing, vooral in aanmerking
genomen de nauwgezette richtlijnen die gelden voor het melden van
ongebruikelijke transacties. Buiten de automatische verdachtbepaling in het
geval een subject dat een transactie heeft verricht onderwerp is van enig

191 Privacyreglement Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 1999, artikel 1 onder j.
192 Privacyreglement Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 1999, artikel 6 lid 8 onder r.
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opsporingsonderzoek of voorkomt in een CIE-register, bepaalt het (plv.)
hoofd MOT wanneer er voldoende aanleiding is voor doormelding als
verdachte transactie. In de praktijk komt dat erop neer dat één van beiden
tekent en als het gaat om spoedmeldingen of zware zaken ook de motivering beoordeelt. Een werkwijze die zich moeizaam verhoudt tot de grote
toestroom van meldingen en daardoor ook van verdachte transacties.
Bovendien is uit de inhoudsanalyse van doorgemelde transacties gebleken
dat het proces dat eindigt in een al dan niet verdachtbepaling weinig
gecompliceerd is. Dat desondanks de verdachtbepaling in formele zin is
voorbehouden aan het (plv.) hoofd is volgens dat hoofd bedoeld ter
bescherming van de medewerkers. Opdat als het tot een mogelijke comparitie voor de rechtbank komt, de verantwoordelijkheid berust bij het hoofd en
niet bij de individuele medewerker. Een mooi principe, maar het verhoudt
zich moeizaam tot de omvang van het aantal te beoordelen transacties.
Bovendien zou het optreden als getuige geen probleem moeten zijn voor
professionele medewerkers.
Hoewel er geen reden is om aan te nemen dat het daar niet in goede handen
zou zijn, kan in theorie het (plv.) hoofd MOT verdacht bepalen wat hij wil.
Op hetgeen wel of niet tot verdacht wordt bestempeld, vindt geen controle
plaats door bijvoorbeeld het ministerie van Justitie, als beheerder van het
MOT-register (artikel 4 lid 1 Wet MOT) en tevens verantwoordelijk voor de
algemene leiding, de organisatie en het beheer van het Meldpunt (artikel 5
Wet MOT). De nota Integriteit Financiële Sector van 19 december 1997
bevatte voorstellen ter versterking van de positie van de LOvJ waaronder de
bevoegdheid krijgen een materiële controle uit te oefenen op het MOTregister. Gezien de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie als
beheerder voor het MOT werd dat staatsrechtelijk geen juiste situatie bevonden. De LOvJ zou in dat geval controle uitoefenen op de minister. De exclusieve bevoegdheid van het hoofd MOT tot het aanmerken van ongebruikelijke transacties als ‘verdacht’, bleef ongewijzigd. De bevoegdheid werd
gezien als essentieel voor de bufferfunctie van het MOT tussen meldingsplichtige instellingen en het opsporingsapparaat. Ons is niet gebleken dat
het ministerie van Justitie inhoud heeft gegeven aan de controle op de wijze
waarop het MOT al dan niet komt tot verdachtbepaling en doormeldt.
Dat welbeschouwd de effectiviteit van een volledig systeem berust bij één
functie die in relatie tot de verdachtbepaling wordt uitgeoefend op basis van
zelf ontworpen maar weinig onderbouwde en gedocumenteerde criteria, en
bovendien nauwelijks aan controle onderhevig is, geeft op zijn minst te
denken. Dat bevreemdt des te meer, in aanmerking genomen dat de
Begeleidingscommissie MOT zich al langdurig buigt over de invulling van
een andere vorm van toezicht: op de melders.
Vergelijking van de verschillende ingangen voor verdachtbepaling leidt tot
de conclusie dat ze uiteenlopen qua zwaarte van de procedure. Opname van
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een subject in VROS of CEBES is voldoende om tot automatische verdachtbepaling te komen. Maar als het gaat om een LOvJ-verzoek, zijn er ten
eerste al twee vormen van een dergelijk verzoek. De vereisten in de lichte
sub 2-variant zijn al zwaarder dan de VROS-match. Ook als een zaaksofficier
er al aan te pas gekomen is, moet de LOvJ-MOT zijn goedkeuring aan het
verzoek verlenen en dan nog is in de meest voorkomende sub 2-verzoeken
verdachtbepaling afhankelijk van het oordeel van het hoofd MOT. De procedures voor de mogelijke ingangen tot verdachtbepaling zijn dan ook
ongelijk qua zwaarte en de waarborgen waaraan moet worden voldaan.
In plaats van het driedubbel autoriseren als in het geval van de LOvJ-sub 3verzoeken, zou beter geen onderscheid gemaakt kunnen worden naar type
verzoek. Er kan worden volstaan met één beoordeling door bijvoorbeeld de
betrokken zaaksofficier. Daarna zouden net als bij de matching met het
VROS en CEBES eventuele hits een reden moeten zijn voor automatische
verdachtbepaling. Samengevat leidt deze vereenvoudiging tot één type
LOvJ-verzoek (eigenlijk een OvJ-verzoek) en het automatisch verdachtbepalen en doormelden van de hits die daarop volgen. Een aanpassing die ook in
de lijn ligt van het belang dat wordt gehecht aan LOvJ-verzoeken als blijk
van eigen initiatief van opsporingsinstanties. Evenals de automatische
VROS-match laat ook een ‘OvJ-match’ in de voorgestelde vorm zich goed
automatiseren. Dat leidt tot het vrijmaken van capaciteit binnen het BLOM
en het MOT en komt de snelheid en het gebruik van LOvJ-verzoeken ten
goede.
Het adresseren van doorgemelde verdachte transacties
Verdachte transacties worden doorgemeld aan opsporinginstanties die daarbij
belang kunnen hebben voor hun taak (voorkomen en opsporen van misdrijven). In de praktijk is dat vertaald in het hoofdzakelijk doormelden aan de
opsporingsinstantie in wiens werkgebied de transactie heeft plaatsgevonden.
Op basis van minimaal twee argumenten zou het voor de hand liggen om
verdachte transacties ook te adresseren aan de opsporingsinstantie in wiens
werkgebied de betrokkene bij die transacties woonachtig is. In de eerste plaats
omdat iemand die transacties doet waar echt iets mee aan de hand is die
transacties elders doet om niet op te vallen in de eigen woonomgeving. In het
geval politieregio’s de door hen ontvangen transacties hebben afgeschermd
van inzage door andere regio’s (zie hoofdstuk 12) raakt deze persoon niet
bekend bij de politie van de plaats waar hij woont. De politie van die woonplaats (en dat is het tweede argument) kan uit geheel andere hoofde dan
witwasbestrijding belangstelling hebben voor het subject dat de verdachte
transactie heeft verricht; ook zonder dat die is aangemerkt als CIE-subject of
dat er al een rechercheonderzoek op loopt. In de huidige situatie is dat korps
afhankelijk van het vrijgeven van transacties door collega’s. Kortom de kans op
het gebruik van transactie-informatie zou kunnen toenemen door transacties
ook te adresseren aan de politie in de woonplaats van het subject.
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Samenvattende conclusies
– Het verwerkingsproces is in de afgelopen jaren verbeterd.
– Het verwerkingsproces kan verder worden geoptimaliseerd maar dat zal
hoogstwaarschijnlijk niet leiden tot een substantiële toename van het
gebruik van transactie-informatie.
– De doorlooptijd van de verwerking van ongebruikelijke transacties bij de
melders is uit het oogpunt van het actueel gebruik van die informatie in
concrete opsporingsonderzoeken te lang.
– De verwachtingen ten aanzien van het concrete gebruik van transactieinformatie zijn te hoog gespannen.
– De totale hoeveelheid informatie (waaronder die van verdachte transacties) noodzaakt opsporingsinstanties tot selectie.
– Het proces van verdachtbepaling is niet gereglementerd of voorzien van
op bestuurlijk niveau vastgestelde afwegingscriteria.
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12 Transactie-informatie:
de verwerkende systemen
Informatietechnologie speelt een belangrijke rol met name in het begin van
de keten ongebruikelijke transacties. Als gevolg van de grote aantallen transacties evenals het traject dat doorlopen wordt, is er sprake van een proces
dat zonder een adequate informatietechnologie niet uitvoerbaar en
beheersbaar is. Het verwerkingsproces van transactie-informatie wordt in
dit hoofdstuk beschreven aan de hand van de systemen die daarbij worden
ingezet. Het sluit daarmee aan op de in meerdere hoofdstukken besproken
vraag waar knelpunten in de verwerking van meldingen optreden.

12.1 Overview verwerkende systemen
Het MOT heeft aan de melders een aantal geautomatiseerde instrumenten ter
beschikking gesteld waarmee meldingen kunnen worden ingevoerd en
ingezonden. Voor de melder wordt het melden van ongebruikelijke transacties
daarmee eenvoudiger. Voor het MOT is het voordeel dat gegevensvalidatie
voor een deel al bij de melder plaatsvindt, wat een eerste controle oplevert op
foutieve invoer.
Een tweede voordeel is dat de gegevens volgens een gestandaardiseerd
formaat binnenkomen, wat het inlezen in de centrale database van het MOT
vereenvoudigt.
Figuur 8: Schematisch overzicht verwerkende systemen
Melding
ongebruikelijke
transactie

Diskette
MOTweb

MOTexplorer
Data
import

Motion
VROS
Doormeldmodule

IVT

Podacs

CD-ROM

Winston
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Na ontvangst bij het MOT worden de elektronische meldingen met behulp
van een data-importmodule ingelezen in de centrale database MOTION.
Analyses op MOTION worden uitgevoerd met het geautomatiseerde
hulpmiddel Quest of direct op de database in een standaard bevraagtaal.
Verdachte transacties worden automatisch doorgemeld naar de database
van het Intranet Verdachte Transacties. De politie heeft toegang tot het IVT
via het eigen beveiligde netwerk. Verdachte transacties worden ook éénmaal
per week aan het BLOM verstrekt op een cd-rom. Het BLOM importeert de
gegevens in haar eigen systeem Winston.

12.2 Systemen ter ondersteuning van het melden
12.2.1 MOTweb
Het MOTweb bestaat uit een beveiligde website. Melders kunnen toegang
krijgen met een specifieke sleutel. MOTweb is sinds 15 oktober 2001 operationeel en sindsdien zijn de eerste dienstverleners aangesloten. Het is ontwikkeld om de snelheid van het melden te bespoedigen. Via het MOTweb
kunnen melders hun meldingen op twee manieren online versturen naar
193
het Meldpunt. In de eerste plaats door een batchbestand met meerdere
transacties via de website te versturen. Dankzij deze mogelijkheid hoeven in
beginsel geen diskettes meer per post te worden verzonden. De tweede
mogelijkheid bestaat uit het online versturen van een meldformulier. Dat is
vergelijkbaar met het melden op papier maar heeft als voordeel dat meldingen niet meer van papier door het MOT hoeven te worden ingevoerd. Het
online-meldformulier is ook bedoeld om spoedmeldingen door te geven.
Er wordt in de praktijk vooral veel gebruikgemaakt van het MOTweb om de
meldingen in bestanden (geëxporteerd uit de systemen van de melders)
door te sturen naar het MOT. Het melden via het webformulier wordt
verhoudingsgewijs weinig gedaan.
Als gevolg van het melden via het MOTweb worden de foutieve meldingen
beperkt. Melders die gebruikmaken van het webformulier, krijgen automatisch een foutmelding bij verkeerde invoer. Melders die hun bestanden
insturen, worden daarin begeleid door het MOT. Het MOTweb is vooral een
goed instrument voor de grootmelders. Voor de nieuwe categorieën melders
met een beperkt aantal meldingen is deze meldvorm minder geschikt.
Dat hangt vooral samen met de complexiteit rond de beveiliging.
12.2.2 MOTexplorer
Om de bewerkelijke toestroom van meldingen per papier te verminderen,
heeft het Meldpunt een elektronisch formulier ontwikkeld. Met behulp van
193 Nieuwsbrief MOT, oktober 2001.
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een afzonderlijke applicatie (MOTexplorer) kunnen melders met behulp van
dit formulier hun meldingen digitaal aanleveren. Deze mogelijkheid is
ontworpen met het oog op de nieuwe melders als handelaren in goederen
van grote waarde en vrije beroepsbeoefenaren.
Een met MOTexplorer ingevuld meldformulier wordt automatisch omgezet
in een beveiligd bestand dat per e-mail of per diskette naar het MOT kan
194
worden gestuurd. MOTexplorer is sinds maart 2003 voor melders beschikbaar. Met ingang van 1 juli 2003 is het gebruik verplicht. Het Meldpunt
hoopt dat na die datum het aantal papieren transacties tot een minimum
gereduceerd wordt. MOTexplorer is eenvoudig gebouwd, op iedere computer te installeren en kent een uitgebreide handleiding. De applicatie zal ook
vanaf de website van het MOT te downloaden zijn. Door het gebruik van
MOTexplorer zal naar verwachting ook het aantal foutmeldingen afnemen.
Daarvoor beschikt de applicatie over een automatische validatiefunctie
waardoor gebruikers worden gewezen op invoer die buiten het bereik ligt
van wat gevraagd wordt.
In november 2003 beschikten 306 melders over MOTexplorer en waren
15.000 meldingen van ongebruikelijke transacties met behulp van deze
applicatie binnengekomen. In juni 2003 betrof het nog slechts 1.500 meldingen, hetgeen betekent dat deze vorm van melden de tussenliggende
maanden vertienvoudigd is.

12.3 Systemen voor opslag en analyse
12.3.1 Quest data-importmodule
In aanvulling op MOTION heeft een medewerker van het MOT zelf het
systeem Quest ontwikkeld. Dit systeem voorziet in ondersteuning bij uiteenlopende taken zoals dataconversie ten behoeve van invoer van transacties in
MOTION, complexe matchingoperaties tussen groepen van personen in een
al dan niet gelaagde samenhang (netwerkanalyse), en tot slot het uitvoeren
van bevragingen op de MOTION-database die verband houden met
bepaalde typologieën. De Quest data-importmodule zet de diverse aangeleverde elektronische bestanden (diskette, webformulier of MOTexplorer) om
in een HTML-bestand dat vervolgens geïmporteerd kan worden in
MOTION. Afwijkende bestandsformaten of bestanden die afwijkende codes
bevatten, worden door Quest niet geaccepteerd om vervuiling van de
achterliggende database te voorkomen. In dat geval is een afzonderlijke
bestandsconversie nodig. De importmodule van Quest is door meerdere
personen te gebruiken.

194 Handleiding MOTexplorer (zonder datum).
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12.3.2 MOTION
MOTION is de centrale database waarin de gemelde ongebruikelijke transacties worden opgeslagen. Als opvolger van het MBM (Minimum Basis MOT) is
het in 1997 in gebruik genomen. Het MBM is eind 1999 afgesloten omdat het
195
niet kon rekenen op een millenniumproof-verklaring. Met het sluiten van
het MBM en het vernietigen van de papieren meldingen was de eerste
schoningsslag in de geschiedenis van het Meldpunt afgerond. Doordat de
oorspronkelijke versie van MOTION niet meer toereikend was voor de grote
toestroom van meldingen, heeft ICTRO (ICT-bedrijf Rechterlijke Organisaties)
het programma volledig opnieuw opgezet. Deze nieuwste versie van MOTION
(MOTION3) is in december 2002 in gebruik genomen. De belangrijkste
fundamentele wijziging sinds de vorige versie is de primaire oriëntatie op
subjecten in plaats van transacties. Met grote voordelen voor analyses en
zoekbewerkingen als resultaat.
In MOTION zijn alle transacties opgenomen van de afgelopen vijf jaar, wat
overeenkomt met de maximale bewaartermijn van ongebruikelijke transacties. Op 7 juli 2003 waren in MOTION de gegevens opgenomen van 417.568
ongebruikelijke transacties. Alle inkomende meldingen komen terecht in het
zogenaamde voorportaal van MOTION. Daar vindt het automatisch inleesproces plaats, waarna de transacties worden overgezet. Transacties die niet
aan de minimale eisen van volledigheid voldoen, blijven achter. Hierdoor
ontstaat de zogenaamde digitale belbak (meldingen waarover moet worden
nagebeld met de melder). MOTION is niet erg kieskeurig, wat consequenties
heeft voor de kwaliteit van de data. Dat meldingen onbewerkt en compleet
met fouten in MOTION worden opgenomen, heeft tot gevolg dat het zoeken
veel omslachtiger wordt. Om zonodig te kunnen aantonen uit welke gegevens
de originele aanlevering bestond, worden correcties niet in MOTION aangebracht. Pas als een verdachte transactie is aangetroffen, gaat men de subjecten stuk voor stuk na en worden de gegevens handmatig geschoond. Hiervoor
worden onder meer het HKS en de RDW geraadpleegd. Een ontbrekende
postcode wordt toegevoegd op basis van de postcode-cd.
Het MOT is in grote mate afhankelijk van MOTION. Ligt het systeem stil, dan
kan er feitelijk niet meer worden gewerkt. Eind 2002 heeft MOTION er een
aantal weken uit gelegen, mede als gevolg van de verbouwing en de verhuizing
van het MOT. Die maand is er geen enkele verdachte transactie doorgemeld.
12.3.3 Quest
Quest is eerder beschreven als instrument voor de doormelding maar het
wordt ook gebruikt voor bevragingen en analyses van MOTION. In het geval
van bevragen worden er filters gezet op MOTION en worden er lijsten gegene195 Jaarlijks verslag MOT, 2000, p. 13.
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reerd. Deze lijsten zijn vervolgens weer de input om diverse bewerkingen uit
te voeren. Quest bevat een instrumentje om bijvoorbeeld overal waar “str”
staat er “straat” van te maken. Op die wijze is het mogelijk de adresgegevens
te normaliseren, maar de correcties dienen dan nog wel handmatig in
MOTION te worden aangebracht. De in Quest gemaakte lijsten worden niet
zonder meer opgeslagen.
196

De Quest-analysemodule bestaat uit VBA -code en is niet zozeer een applicatie als wel een programmeertaal. De strategische analisten die geacht
worden analyses op de database met ongebruikelijke transacties uit te
voeren zijn daarom aangewezen op tamelijk algemene software zoals
197
SQL -Plus van Oracle gecombineerd met Microsoft Excel. Om met SQL uit
de voeten te kunnen is een gedegen databasekennis vereist. De combinatie
van dergelijke technische kennis met deskundigheid op het gebied van
strategische analyse is een uiterst zeldzame. Hierdoor is het aantal medewerkers dat binnen het MOT zelfstandig analyses kan uitvoeren beperkt.
Meer specifiek wordt Quest gebruikt voor de MBA-kamer. Van iedere transactie die op een bepaalde dag is binnengekomen wordt een soort ‘tekstrapport’ gedraaid. Hierin staan zowel de subjectinformatie, de transactiegegevens als de volledige omschrijving die bij de transactie is opgegeven.
Vervolgens wordt een lijst van voorgedefinieerde zoektermen, al dan niet
onderling gecombineerd, door dit ‘tekstrapport’ gehaald waarbij er per term
vooraf een bepaalde score is toegekend. Op deze wijze wordt per transactie
een score berekend aan de hand waarvan ze worden gerangschikt. De subjecten worden uiteindelijk in volgorde van de hoogste score gepresenteerd.
12.3.4 Winston
Winston is het automatiseringsprogramma van het BLOM. Het programma
is in eigen beheer van het BLOM ontwikkeld omdat het beschikbare systeem
(MARS) niet toereikend bleek om de noodzakelijke informatie in op te slaan.
Winston is gebaseerd op het databaseplatform Paradox dat destijds behoorde tot de korpsstandaard van het KLPD. Winston bestaat feitelijk uit een
aantal aparte datastromen waaromheen een schil gebouwd is. De input aan
verdachte transacties vindt plaats door middel van een cd-rom die wekelijks
door het MOT wordt aangeleverd. Via een query maakt het MOT acht
198
zogenaamde ASCII -bestanden, met daarin persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, transactie-informatie, dossiertekst, adressen van personen en
bedrijven en de indicatoren op basis waarvan is gemeld. De bestanden van
het BLOM worden gesynchroniseerd door middel van de transactie-identifi-

196 Visual Basics for Applications.
197 Structured Query Language.
198 Een protocol om in een algemeen formaat tekstbestanden tussen computers over te brengen.
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catie. Eerder door het BLOM ingelezen transactie-informatie die tussentijds
veranderd is, wordt door het MOT doorgebeld.
Met behulp van de functionaliteiten uit Winston kunnen:
– de doorlooptijden van LOvJ-verzoeken en betrouwbaarheidsonderzoeken
van de DNB, de AFM en de PVK worden gemonitord;
– relaties tussen meldingen van verdachte transacties worden gelegd en
geanalyseerd;
– geaggregeerde gegevens worden gegenereerd over trends in witwassen en
het melden van verdachte transacties;
– de onderzoeksresultaten die door opsporingsinstanties worden behaald,
worden geregistreerd en gerapporteerd.
Winston kent voor het volgen van opsporingsonderzoeken twee modules.
Sinds 21 oktober 1999 maakt het BLOM (exclusief secretariaat) gebruik van
de onderzoeksmodule. Het doel van deze module bestaat uit archivering
van alle bij het BLOM bekende onderzoeken, voorzover gerelateerd aan
transactie-informatie. Onderzoeken met het predikaat ‘aanpakwaardig’
worden in de module opgenomen. Daarnaast worden ook alle LOvJ-verzoeken met een positief resultaat in deze module geregistreerd. Vanaf
november 2001 wordt parallel aan de onderzoeksmodule gebruikgemaakt
van de analysemodule. Deze module bevat het verloop en de resultaten
van de door het BLOM geïnitieerde onderzoeken. Naast de kengetallen uit
de onderzoeksmodule bevat de analysemodule een aantal extra invoervelden om analyse- en beleidsvragen beter te kunnen beantwoorden.
De analysemodule is ontwikkeld omdat het niet mogelijk bleek van alle
lopende onderzoeken de voortgang goed bij te houden. Binnen de
analysemodule worden daarom alleen die onderzoeken opgenomen waar
het BLOM op enigerlei wijze bij betrokken is. 15 juli 2003 bevatte de
onderzoeksmodule 1.910 onderzoeksvoorstellen en 380 LOvJ-verzoeken
met positief resultaat. De analysemodule bevatte 374 onderzoeken die
daadwerkelijk zijn verricht of nog lopende zijn. Naar eigen opgave van het
BLOM zijn de gegevens in de onderzoeksmodule redelijk betrouwbaar en
die in analysemodule zeer betrouwbaar.
Winston is gebaseerd op een verouderd platform dat niet past in de
vernieuwing van de informatiehuishouding van de NRI. Verdere ontwikkeling van Winston is daarom niet meer aan de orde. Het ligt in de bedoeling
dat de functionaliteiten van Winston straks worden opgenomen in het
nieuwe ‘Politie Suite Opsporing’. Het ontwikkelingsproces van de suite
verloopt naar het oordeel van direct betrokken respondenten traag. Naar
verwachting zullen de eerste releases van de Politie Suite Opsporing nog
geen functionaliteit uit het huidige Winston bevatten.
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12.4 Systemen voor detectie en veredeling
12.4.1 Verwijzingsindex Rechercheonderzoeken en Subjecten (VROS)
In juli 1999 zijn drie verwijsindexen (Cidsi I, II en III) opgegaan in de applicatie VROS (Verwijsindex Rechercheonderzoeken en Subjecten). Doel van
deze index is het bevorderen van de samenwerking tussen de regionale
politiekorpsen en het KLPD. Het VROS vormt een tijdelijke oplossing voor
het gebrek aan onderlinge verbondenheid van de diverse recherchesystemen. De essentiële elementen van recherche-informatie uit de regionale
politiekorpsen wordt in VROS opgenomen zodat korpsen kunnen zien op
welke plaatsen recherche-informatie aanwezig is. Indien politiekorpsen
gedisciplineerd alle belangrijke subjecten uit een onderzoek aan VROS
melden, wordt o.a. voorkomen dat andere korpsen ongemerkt op dezelfde
subjecten een onderzoek doen. Verder helpt het VROS bij het gericht
uitwisselen van informatie tussen korpsen.
De gegevens van de korpsen worden in twee onderdelen van VROS opgenomen:
– de CIE-index: de index voor Criminele Inlichtingen-eenheden, die de
gegevens van personen bevatten die zijn opgenomen in de Registers
Zware Criminaliteit en van personen en rechtspersonen uit de voorlopige
registers van de regionale politiekorpsen;
– de MRO-index: de index voor de Melding van Rechercheonderzoeken, die
gegevens bevat van in een regio gestarte en recent afgesloten rechercheonderzoeken (onderzochte locaties, personen, organisaties, telecommunicatienummers en voertuigen).
Deze indexen zijn landelijk te raadplegen.
In het VROS vindt wekelijks een match plaats van alle MRO’s met de onderzoeksentiteiten uit het CIE-bestand. Ook worden de gegevens uit de MRO’s
onderling gematcht. Dubbelingen in o.a. CIE-subjecten, voertuigen, etc.
worden geautomatiseerd aan de regiokorpsen en kernteams teruggemeld,
zodat de betreffende korpsen met elkaar tot afstemming kunnen komen.
Het VROS wordt nationaal beheerd door de afdeling Nationaal Inzicht van
de NRI.
Fysiek bestaat het VROS uit een landelijk computersysteem dat gekoppeld is
aan het landelijke politienetwerk waarover het aanleveren van de gegevens,
grotendeels automatisch, plaatsvindt. De gegevens die voor VROS zijn
bestemd, worden bij de meeste regionale politiekorpsen via een automatisch proces uit het daar gebruikte recherchesysteem geselecteerd en in de
centrale inbox van het VROS-systeem geplaatst. Oude gegevens worden
hierbij gewist. De NRI blokkeert op gezette tijden het VROS-systeem voor
gebruikers omdat dan de verwerking van de aangeboden gegevens plaats-
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vindt. De regiokorpsen kunnen het VROS rechtstreeks inzien via de CIE of de
regionale infodesks. Het welslagen van VROS is volledig afhankelijk van
aanlevering van recherche-informatie door de regiokorpsen en kernteams.
In hoofdstuk 8 is de uitkomst van het door ons gehouden veldexperiment
voor de MRO’s opgenomen. Daaruit blijkt dat een groot deel van de subjecten uit rechercheonderzoeken niet in het MRO voorkomt. Omdat de initiële
match van ongebruikelijke transacties volledig is gebaseerd op het VROS, is
een actueel, deugdelijk en compleet bestand van groot belang. De uitwisseling van het VROS-bestand met het MOT is niet geautomatiseerd. Iedere
twee weken krijgt het MOT per cd-rom een nieuwe versie van het VROS
aangeleverd.

12.5 Systemen voor doormelding en bevraging
12.5.1 De automatische doormeldmodule
Een belangrijk deel van de verdachtbepaling geschiedt als gevolg van de
initiële match, de rematch en de interne match. Ten behoeve van de initiële
match en de rematch met het VROS is op 20 juni 2000 de automatische
doormeldmodule in gebruik genomen. Door de komst van de deze
doormeldmodule is handmatige doormelding van deze transacties aan de
opsporingsinstanties niet meer nodig wat veel tijdswinst oplevert.
12.5.2 Het Intranet Verdachte Transacties
Begin 2001 het Intranet Verdachte Transacties (IVT) volledig operationeel
geworden en zijn alle politieregio’s hierop aangesloten.
Iedere politieregio heeft binnen het IVT een elektronische brievenbus
waarop kan worden ingelogd om toegang te krijgen tot de transactie-informatie die aan de eigen regio is verstrekt. Daarnaast kan ook de overige
transactie-informatie van de regio of die door andere regio’s voor
algemene inzage is vrijgegeven, worden ingezien. Het systeem kent drie
autorisatieniveaus voor gebruikers:
1 raadplegen van de transactie-informatie van de eigen regio (OSA);
2 het ter inzage voor andere regio’s vrijgeven van transactie-informatie
(LVM);
3 het zelf mogen raadplegen van het landelijk bestand aan vrijgegeven
transactie-informatie (MDW).
De BOD’en hebben vooralsnog geen rechtstreekse toegang tot het IVT
omdat zij alleen informatie mogen ontvangen wanneer het een concreet
opsporingsonderzoek betreft. Elektronisch is de toets of daarvan inderdaad
sprake is nog niet uitvoerbaar. Met het verkrijgen van de reguliere CIE-status
zal dit verschil ten opzichte van andere CIE’s zijn opgeheven.
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Tabel 15: Aantal autorisaties, naar aard autorisatie per regio
(peildatum 26 juni 2003)
Autorisatievorm
Afnemer
Rotterdam-Rijnmond
KLPD
Haaglanden
Brabant-Zuid-Oost
LRT/Informatieknooppunt
Midden- en WestBrabant
BLOM
Twente
Gelderland-midden
Friesland
Zaanstreek-Waterland
Kennemerland
Gelderland-zuid
Hollands-midden
Brabant-Noord
Amsterdam-Amstelland
Kernteam RandstadNoord-Midden
IJsselland
Flevoland
Groningen
Noord-Holland-midden
Utrecht
Limburg-Noord
Limburg-Zuid
Drenthe
Noord- en Oost-Gelderland
Gooi- en Vechtstreek
Zuid-Holland-Zuid
Zeeland
Landelijk parket
Overige
Totaal
Bron: extractie logfile IVT

BLOM

LVM

MDW

4
4
4

31
46
24
12

4

18

2

9

2
4
3
7
5
2
2
4
3

10
5
3
3
7
6
2
6

5
3
5
1
2
4

7
1

1
1

1

1
2

1

MOT

OSA
33
3
15

1
20

95

9
12

2
2

1
3

2
1
1
3
2
1
1
201

68
47
31
31
22

18

5
7
4
4
3
2
2
2
3
3
1
2
1
6

Totaal

1

105

20
18
14
14
13
13
13
10
10
10
9
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
7
422
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Het technisch beheer van het IVT ligt bij het MOT en het functioneel beheer
bij het BLOM. Verzoeken tot aansluiting en autorisatie lopen via het BLOM.
Per juni 2003 kende het IVT ongeveer 30 aangesloten organisaties (politieregio’s en kernteams) en 422 gebruikers. In tabel 15 is aangegeven hoe de
gebruikers per autorisatie verdeeld zijn over de regio’s.
Door toenemend gebruik van het IVT, het steeds groter wordende aantal
verdachte transacties en wijziging in de MOT-wetgeving is behoefte
ontstaan aan aanpassingen van het systeem. De wensen van de gebruikers
zijn in het najaar van 2002 in kaart gebracht door Sogeti Nederland b.v.
middels een enquête onder de eindgebruikers en een workshop. Als
algemene conclusie kwam naar voren dat de gebruikersondersteuning en
communicatie met de gebruikers te verbeteren viel. Als belangrijkste klachten over het systeem zelf werden de traagheid genoemd en de beperkte
199
overzichtelijkheid van de data. Als wensen werden o.a. geuit: een signalering wanneer er nieuwe transacties doorgemeld zijn, een exportfunctie van
de data naar eigen systemen en een verwijzing in het VROS als van een
subject ook transactiegegevens bekend zijn. Gebruikers willen ook graag
zien welke regio’s/andere gebruikers ‘hun’ transactie-informatie gebruiken.
Met betrekking tot de beveiliging van het IVT komt het onderzoeksbureau
tot de conclusie dat deze onvoldoende is geregeld. Met name de manier van
opslaan en hanteren van passwords, het toezicht op het gebruik en uitgifte
van usernames en passwords, en de afscherming van het IVT voor
ongewenst bezoek van buiten (firewall) zijn risicofactoren. Tevens concludeert het bureau dat de omgeving waarin het IVT is gerealiseerd, verouderd
is en beperkt onderhoudbaar.
Gedetailleerde transactie-informatie is alleen inzichtelijk voor de regio’s aan
wie ze is doorgemeld. Voor de andere aangeslotenen op het IVT zijn alleen
de hoofdgegevens van de transactie te zien. Twee maanden nadat de transacties zijn doorgemeld, worden ze automatisch vrijgegeven voor alle aangeslotenen. Binnen deze periode kan ook eerder tot vrijgave worden besloten
door de regio aan wie de informatie is geadresseerd. Ook kan de datum van
vrijgave door deze regio worden opgeschoven. Tot slot bestaat de mogelijkheid om per definitie de informatie voor een bepaalde regio aan alle aangeslotenen vrij te geven. Van deze mogelijkheid wordt tot op heden slechts
beperkt gebruikgemaakt (juni 2003 slechts één regio). De meeste regio’s
wachten tot meldingen automatisch worden vrijgegeven.
Bij de start van het IVT is de afspraak gemaakt dat alleen mensen die over
een CIE-bevoegdheid beschikken een autorisatie met landelijke bevoegd-

199 Sogeti, 2003, p. 21.
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heden konden krijgen. De overige geautoriseerden beschikken alleen over
een regionale bevoegdheid. Het slechts kunnen raadplegen van de transacties bestemd voor de eigen regio wordt door meerdere respondenten als
een beperking ervaren. Binnen de regio’s speelt discussie over welke afdeling
het beheer zou moeten hebben van het IVT en dus over het vrijgeven
daarvan. Qua oorsprong ligt deze taak bij de CIE, maar in diverse regio’s
wordt ervoor gepleit het beheer meer bij andere afdelingen neer te leggen.
In de praktijk blijkt dat het IVT actief gebruikt wordt door financieel rechercheurs. Medewerkers van de CIE en de infodesk gebruiken het IVT wanneer
er sprake is van een specifieke vraag of een melding die betrekking heeft op
een subject in een lopend onderzoek. In dat laatste geval wordt de melding
doorgegeven aan de betreffende onderzoeksleider als daarom gevraagd
wordt. Binnen de districten is de bekendheid met het IVT beperkt.
12.5.3 Het FIU-netwerk
Binnen de Dutch FIU-desk wordt naast de reguliere systemen van het MOT
en het BLOM ook gebruikgemaakt van het FIU-netwerk. Het FIU-net
verbindt op dit moment zeven FIU’s: Nederland, Engeland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en Spanje. Hoogstwaarschijnlijk worden op korte
termijn ook de FIU’s van Duitsland en Oostenrijk aangesloten. Na de aanslagen van 11 september 2001 is de witwasbestrijding en de bestrijding van
terrorismefinanciering door de internationale gemeenschap hoog op de
agenda geplaatst. De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat meldpunten binnen de EU op geautomatiseerde wijze gegevens moeten uitwisselen. Het voordien al ontwikkelde FIU-net is het antwoord op dit besluit van
de ministers van Justitie en Financiën van de Europese Unie. Daarom heeft
de Europese Commissie een groot bedrag beschikbaar gesteld voor de
verdere ontwikkeling en uitbreiding van het FIU.Net. De commissie heeft
het Meldpunt gevraagd zorg te dragen voor de coördinatie van deze tweede
fase in de ontwikkeling van het netwerk. Naar verwachting wordt aan het
eind van 2003 binnen het Meldpunt een speciaal bureau hiervoor opgericht.

12.6 Reflectie
Op zichzelf is het positief en ook bijzonder dat respectievelijk één medewerker bij het MOT en één bij het BLOM de automatisering van deze organisaties jarenlang hebben gedragen en hebben gebracht tot wat het nu is. De
keerzijde daarvan zijn de risico’s die het MOT en BLOM lopen op het essentiële punt van de informatiehuishouding. Dat de verwerking van duizenden
transacties leunt op een zo smalle basis is eigenlijk onverantwoord.
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Smalle basis voor systeembeheer
Zowel voor Quest als Winston geldt dat de deskundigheid inzake het
ontwerp, onderhoud en beheer van de applicatie slechts bij één persoon
aanwezig is. Hierdoor zijn respectievelijk het MOT en BLOM tamelijk kwetsbaar voor uitval van de betreffende persoon. Daarnaast ontbreekt een
permanente toets op correcte implementatie van algoritmen en databewerking door andere personen dan de bouwers. Quest is een systeem dat
tamelijk organisch is doorontwikkeld zonder vooraf opgesteld ontwerp en
heldere systeemdocumentatie. Doordat feitelijk alle noodzakelijke verbetering en veredeling van ongebruikelijke transacties binnen Quest plaatsvindt,
is dit systeem essentieel voor het MOT. Dat maakt het MOT extra kwetsbaar
voor uitval van de terzake deskundige.
Voor het BLOM geldt feitelijk hetzelfde in verband met Winston, zij het dat
er daar al sprake is van een partiële uitval van de beheerder annex ontwikkelaar nu die enige dagen in de week op het hoofdkantoor van de NRI werkt.
Voor Winston geldt dat het in een tamelijk verouderde omgeving is
gebouwd, die feitelijk verdere doorontwikkeling, al dan niet door derden,
weinig aantrekkelijk maakt. Winston is opgebouwd uit vele modules en
probeersels van modules waardoor een onoverzichtelijk geheel is ontstaan
waarvan de werking ook voor de ingewijde niet op alle punten wordt
doorgrond. Ten opzichte van Quest heeft Winston als voordeel dat het geen
schakel vormt in het voortbrengingsproces van transactie-informatie. Als
systeem is het daarom minder kritisch.
Beperkte datacontrole
Bij de aanlevering van transacties door de melders blijkt slechts een zeer
beperkt aantal velden verplicht te zijn. De overige velden hoeven niet per se
ingevuld te worden, laat staan dat gecontroleerd wordt of de informatie
überhaupt zinnig is. De motivatie voor deze beperkte datacontrole is
gelegen in het feit dat men geen transacties ‘kwijt’ wil raken door een te
strikte controle. Doordat nu alle transacties aan dit soepele regime onderworpen zijn, is een situatie ontstaan dat sommige velden onnodig slecht
gevuld zijn. Voorbeelden daarvan zijn postcodes en plaatsnamen. Hierop
vindt geen controle of verbetering plaats waardoor gericht zoeken bijzonder
omslachtig wordt en noodzaakt tot het gebruik van wildcards en verbasteringen. Het komt ons voor dat het uitbreiden van de data-import met een
automatische datacorrectie enerzijds tot gevolg heeft dat een groot gedeelte
van de transactie-informatie wel netjes genormaliseerd wordt, terwijl anderzijds toch alle transacties in het systeem aanwezig blijven. Wanneer men te
allen tijde de originele informatie naast de verbeterde in de database
bewaart, hoeft er ook geen informatie verloren te gaan.
Semi-automatische ontdubbeling personen
Het blijkt vaak voor te komen dat subjecten die feitelijk dezelfde persoon
betreffen binnen MOTION als verschillende personen zijn opgeslagen.
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Pas bij nadere analyses, zoals in de MBA-kamer, komt naar voren dat het
eigenlijke dezelfde persoon betreft. Vervolgens worden deze subjecten
handmatig tot dezelfde gedegradeerd. Zeker voor subjecten in de rol van
opdrachtgever zou door een doordachte combinatie van achternaam,
voorletters, geboortedatum, adres en persoonsdocument een semi-automatische ontdubbeling gerealiseerd kunnen worden. Wanneer men een dergelijke benadering gedurende een bepaalde tijd bij wijze experiment zou gaan
volgen, krijgt men er vanzelf ervaring mee hoeveel menselijke tussenkomst
nog vereist is bij deze vorm van ontdubbeling.
Ontoereikende functionaliteit MOTION
Het basissysteem MOTION bevat vooralsnog voornamelijk registratieve
functionaliteiten. In aanvulling daarop zijn slechts zeer elementaire zoekoperaties mogelijk. Daarnaast biedt het systeem nauwelijks mogelijkheden
om op geautomatiseerde schaal datacorrectie en -veredeling door te voeren.
Doordat bij de dagelijkse werkzaamheden van het MOT de wens en
noodzaak tot geavanceerde analyses en verbetering van de data tamelijk
groot is, zoekt men heil in oplossingen buiten MOTION. Feitelijk is het
systeem Quest ontstaan als verzameling van deze ‘work-arounds’. Het gevolg
hiervan is dat activiteiten op het gebied van dataveredeling bij herhaling
buiten MOTION om plaatsvinden. Deze veredelingen hebben echter een
vluchtig karakter doordat ze niet in de onderliggende database opgeslagen
worden. Dientengevolge bestaat het risico dat steeds hetzelfde wiel wordt
uitgevonden.
Quest vervult de rol van snelle oplossing als een functie in MOTION
ontbreekt. Hoewel deze slagvaardigheid aan de ene kant fraai is, kleven er
ook vele bezwaren aan. Hiervoor is al aangehaald dat er momenteel slechts
één medewerker aanwezig is die de applicatie kan onderhouden. Door de
druk op deze persoon en de ambitie om desondanks te voldoen aan gewenste vernieuwingen, blijven veel functies van Quest in de ‘bijna-af’ fase.
Documentatie ontbreekt waardoor zelfs de systeembeheerder nadien de
werking van de functie niet meer kan doorgronden. Zowel de continuïteit
van de applicatie als de kwaliteit van de uitvoer lopen hierdoor risico. Naar
onze mening zal een principekeuze gemaakt moeten worden voor de rol van
Quest ten opzichte van MOTION. Of men bouwt alles in MOTION en degradeert Quest tot een experimenteeromgeving, of men richt een professionele
beheersomgeving in voor Quest met minimaal één extra beheerder naast de
huidige systeembeheerder, plus een initiële investering in achterstallig
onderhoud.
Ontoegankelijke analysefunctie
Binnen het MOT is een verschuiving waar te nemen van een oriëntatie op
individuele transacties naar een focus op netwerken van subjecten en meer
trendmatige ontwikkelingen in groepen van transacties. De huidige versie
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van MOTION voorziet niet in standaardfunctionaliteiten voor dergelijke
geavanceerde analyses. Het tamelijk technische karakter van Quest zorgt
ervoor dat slechts één of twee personen in deze omgeving soortgelijke
analyses kunnen uitvoeren. De strategische analisten die geacht worden
dergelijke analyses uit te voeren zijn daarom aangewezen op tamelijk
algemene software zoals SQL. Binnen het MOT blijkt slechts een zeer klein
aantal medewerkers de bevragingstaal SQL meester te zijn. Aangezien dit
vooralsnog de enige taal is waarbinnen geavanceerdere analyses kunnen
worden gebouwd, ligt hier een grote bedreiging van de continuïteit van deze
taak van het MOT. Daarnaast hebben wij de indruk dat de wijze waarop
SQL-bevragingen opgezet en beheerd worden weinig gestructureerd is.
Hierdoor wordt het wiel vele malen opnieuw uitgevonden. Een
standaardwerkwijze met een heldere sjabloonstructuur en een kennisdatabank met historische bevragingen zou hierin een verbetering kunnen
betekenen.
Om met SQL uit de voeten te kunnen, is een gedegen databasekennis
vereist. De combinatie van dergelijke technische kennis met deskundigheid
op het gebied van strategische analyse is een uiterst zeldzame. Vandaar dat
op dit moment de behoefte binnen het MOT aanwezig is om via een gebruikersvriendelijke oplossing minder technisch opgeleide medewerkers in staat
te stellen om deze strategische analyses te ontwikkelen en uit te voeren.
Op het moment dat men in deze behoefte kan voorzien, ontstaan nieuwe
mogelijkheden om in een groter verband onderzoek te doen.
Quest en de MBA-unit
De zoektermen waarop in de MBA-unit gescoord wordt, lijken tamelijk
willekeurig te worden gekozen. Daarnaast geldt dat de hoogte van de score
weinig onderbouwd totstandkomt. Dit kan ertoe leiden dat een te hoge
waardering van het aantal transacties leidt tot een vervuiling van de top van
de lijst met subjecten die dagelijks tevoorschijn komen. Een apart project
waarbij men aan de hand van inmiddels bekende verdachte transacties
temidden van een groot aantal ‘onschuldige’ transacties de effecten van
verschillende wegingsfactoren zou testen, strekt derhalve tot de aanbeveling. Het probleem van deze werkwijze is verder dat bepaalde geconditioneerde zoektermen niet goed mogelijk zijn. Als bijvoorbeeld een persoon
afkomstig uit Jemen geld overmaakt naar Canada en in de omschrijving
wordt gezegd ‘dat het naar vrienden aldaar gaat’, zou deze transactie een
hoge score moeten krijgen. Maar zoals thans beoordeeld wordt, krijgen
‘Jemen’, ‘Canada’ en ‘vriend’ elk een aparte score, terwijl het juist om de
samenhang van de betreffende velden gaat. Het waarderen van transacties
door middel van Quest gebeurt via een generieke benadering op het gebied
van tekstanalyse. Ondanks het feit dat hierbinnen specifieke scorefuncties
aan bepaalde combinaties van termen kunnen worden toegekend, is het
niet mogelijk om gefaseerd of geconditioneerd te zoeken en te waarderen.
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Doordat Quest geen registratiesysteem is, maar een hulpmiddel bij de
analyse, bestaat het risico dat veel informatie verloren gaat. De analyses die
plaatsvinden in de MBA-kamer worden feitelijk alleen geregistreerd
wanneer er sprake is van een ‘mogelijke zaak’. De stappen die hieraan
voorafgaan, namelijk de beschouwingen en de eventuele eerste beoordeling
op basis van andere registers wordt niet geregistreerd. Hierdoor kan het
voorkomen dat een subject diverse malen op dezelfde wijze geanalyseerd
wordt, steeds weer zonder resultaat.
Doordat de veredeling en normalisatie van transactie-informatie alleen
binnen Quest plaatsvindt, kost het opzoeken van door Quest aangedragen
verdachte transacties in MOTION bovengemiddeld veel tijd en inspanning.
Dit heeft met name gevolgen voor de doorlooptijd van LOvJ-verzoeken en
van de uitkomsten van de MBA-kamer.
Bepaalde adressen blijken bij herhaling in een verdachte context voor te
komen. Als uitbreiding van de huidige Quest-toepassing voor de MBAkamer, zou men een score moeten kunnen geven aan een bepaald adres.
Deze score zou bepaald kunnen worden aan de hand van het aantal
verdachte transacties dat in het verleden in verband is gebracht met het
betreffende adres. Ook uitbreidingen in de sfeer van ‘buren van’ of ‘in
dezelfde straat’ of ‘in dezelfde postcode’ zouden punten kunnen opleveren.
Het blijkt regelmatig voor te komen dat mensen valse adressen opgeven,
bijvoorbeeld door een niet bestaand huisnummer te noemen. Hier kan
eenvoudig op gecontroleerd worden door een postcodeboek aan Quest te
hangen. Op het moment dat een adres vals blijkt te zijn, kan de daarmee
verband houdende transactie extra gewaardeerd worden.
De huidige werkwijze binnen Quest staat het niet toe om op bepaalde
persoonskenmerken te zoeken. Zaken als geslacht, leeftijd en nationaliteit
komen nu niet in de tekstrapporten voor en er kan derhalve ook geen score
aan toegekend worden. Deze tekortkoming hangt samen met de wens van
de MBA-kamer om de informatie die gepresenteerd wordt enigszins
overzichtelijk te houden. Te veel velden omtrent subjecten en transacties
zouden het zicht vertroebelen. Het zoeken en presenteren zou relatief
eenvoudig uit elkaar getrokken kunnen worden. In plaats van zoeken in
tekst zoals dat nu gebeurt, kan ook rechtstreeks in de database gezocht
worden. Vervolgens zouden de uitkomsten via een dynamische benadering
gepresenteerd kunnen worden. Indien gewenst kan dan direct naar alle
onderliggende informatie worden doorgeklikt. Naast het zoeken op
persoonskenmerken geldt dat voor het huidige zoeken in tekst geen
complexe zoektermen mogelijk zijn. Natuurlijk kunnen samengestelde
zoektermen met gebruik van AND en OR-operatoren gebruikt worden. Maar
binnen een zoekmachine kan een geboortedatum niet onderscheiden
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worden van een transactiedatum. Datzelfde geldt voor de nationaliteit van
de opdrachtgever en die van de begunstigde. Een woonadres lijkt hetzelfde
als het adres waar de transactie heeft plaatsgevonden. Kortom, het gebrek
aan inhoudelijke interpretatie van bepaalde termen maakt complexe
zoekslagen onmogelijk.
Inmiddels heeft men een optie binnen Quest ontwikkeld waarbij subjecten
via adressen gelinkt worden aan andere, inmiddels verdachte subjecten.
Momenteel gaat deze koppeling slechts één niveau diep. Uit ervaring blijkt
echter dat dergelijke relaties vaak complexer in elkaar zitten en derhalve een
meergelaagde koppeling onderzocht moet worden. In de vorm van netwerkanalyses gebeurt dit al, maar niet op een structurele wijze zoals bij de MBAkamer het geval is.
Functionaliteiten van MOTION
Bij de ontwikkeling van de meest recente hoofdversie van MOTION heeft
men het basisconcept van het systeem gewijzigd. Waar in eerdere versies de
transacties, met één of twee subjecten eraan gekoppeld, centraal stonden,
benadert het systeem de database nu vanuit een subject waar mogelijk
meerdere transactie aan gekoppeld zijn. Op het moment dat men een
subject in MOTION gevonden heeft, zijn daar direct de bijbehorende transacties aan gekoppeld. De wijze waarop deze transacties geanalyseerd
moeten worden, heeft het karakter van een kaartenbak. In plaats van een
duidelijk overzicht van de desbetreffende transacties, moet men één voor
één door de individuele transacties bladeren. Om dit te ondervangen heeft
men binnen Quest een functie ontwikkeld waarin een samenvatting van de
belangrijkste transactie-informatie voor alle transacties tegelijk in één
oogopslag zichtbaar wordt. Helaas is de tijdsinspanning die benodigd is om
de data in een dergelijk formaat te krijgen dusdanig groot, dat dit alleen
voor gestandaardiseerde bevragingen gedaan wordt (MBA-kamer). Kortom,
een uitbreiding van de functionaliteit van MOTION op dit gebied zou tijdsbesparend kunnen werken.
Op het moment dat binnen het MOT een bepaald subject met één of
meerdere verbandhoudende transacties onderzocht is, is het de gewoonte
om de bijbehorende records in de database van MOTION bij te werken en
waar nodig te corrigeren. Dit schoningsproces wordt momenteel slecht
door MOTION ondersteund. Er is namelijk geen voorgeschreven workflow
waardoor medewerkers op basis van eigen vaardigheden en discipline het
beoogde traject doorlopen. Doordat de ervaring inmiddels heeft geleerd
dat nieuwe medewerkers hier dikwijls moeite mee hebben, zijn de ervaren
medewerkers genoodzaakt om deze schoningsoperaties achteraf te controleren. Een aanpassing van MOTION, gericht op het ondersteunen van een
dwingende procedure kan hierin soelaas bieden.
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Het onderhoud en beheer van MOTION vindt plaats door een externe partij.
Het is onze indruk dat daarbij een professionele werkwijze wordt gehanteerd. Via een doordachte vorm van versiebeheer worden aspecten als stabiliteit en continuïteit gewaarborgd. Daar staat tegenover dat op het functionele vlak het systeem achterblijft bij de behoefte van de gebruikers. Zoals al
eerder aangegeven, ontbreekt op het gebied van analyse een groot deel van
de gewenste mogelijkheden met als gevolg dat deze nu buiten MOTION zijn
ingevuld. Hierdoor worden de resultaten van veredelingen buiten het
systeem gehouden, hetgeen de uiteindelijke kwaliteit van de database niet
ten goede komt. Het is aan te bevelen om verder in MOTION te investeren
op met name deze functionaliteiten. Daarna zou de intensiteit van het
ontwikkelen van nieuwe versies verhoogd moeten worden zodat sneller
ingespeeld kan worden op nieuwe behoeften. Een toenemende meldingenstroom kan op die manier niet alleen het hoofd worden geboden, maar ook
adequaat worden verwerkt tot informatie- en kennisproducten.
Geografische normalisering
De locatiegegevens binnen Quest worden niet genormaliseerd op adresniveau. Hierdoor is zoeken op adres- of straatinformatie tamelijk onnauwkeurig. Tevens kunnen hierdoor geavanceerde geografische zoektechnieken
op basis van XYZ-coördinaten niet gebruikt worden, hetgeen bepaalde
locatiegerelateerde verbanden onzichtbaar houdt. Op het moment dat de
locatiegegevens in MOTION genormaliseerd zouden zijn, is het tamelijk
eenvoudig om zogenaamde XYZ-coördinaten aan een adres te koppelen.
Hierdoor kan vervolgens geografisch gezocht worden. Denk bijvoorbeeld
aan vragen als: welke subjecten die wonen in een straal van 500 meter van
een bepaald adres hebben de afgelopen maand ongebruikelijke transacties
gedaan?
Op dit moment laat men kansen liggen om de geografische informatie in de
database geautomatiseerd te normaliseren en te ontsluiten zoals hierboven
is geschetst. Vanuit andere toepassingsgebieden is bekend dat via slimme
algoritmen tamelijk verbasterde straatnamen zonder tussenkomst van
mensen gecorrigeerd kunnen worden. Op het moment dat men langs deze
weg een correcte postcode weet te bepalen, is ook het vraagstuk van de
plaatsnaam direct opgelost. Voor buitenlandse plaatsen zou men gebruik
kunnen maken van plaatsentabellen, inclusief meertalige schrijfwijzen.
Winston
In de ex ante-evaluatie van het BLOM werd terzake Winston aanbevolen om
het systeem te documenteren en ervoor te zorgen dat meerdere mensen
kennis zouden dragen van het datamodel en de opbouw. Daardoor zou de
kwetsbaarheid van het systeem en de afhankelijkheid van de ontwerper voor
ontwikkeling en onderhoud van het systeem afnemen. Geadviseerd werd
om een externe audit uit te voeren op het systeem waarin het onder wisselende omstandigheden wordt getest op betrouwbaarheid, flexibiliteit,
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performance, onderhoudbaarheid, functionaliteit en integreerbaarheid met
andere systemen. Deze aanbevelingen lijken niet te zijn opgevolgd. Omdat
Winston feitelijk een verzameling is van vele kleine databases is de inzichtelijkheid beperkt. Evenals Quest kent Winston een aantal meer en minder
gebruikte functionaliteiten. Overzicht in de mate waarin de functionaliteiten gebruikt worden, ontbreekt veelal. Onder ‘de motorkap’ is het vrijwel
onmogelijk om als onbekende derde het pakket te onderhouden. Dit hangt
mede samen met het feit dat het lastig is om de gewenste functionaliteiten
binnen Paradox te realiseren. Er is daardoor een complexiteit ontstaan van
vele tabellen, modules en submodules. Voor de overgang van Winston naar
het nieuwe systeem van het KLPD is een vraag welke functies in Winston
zitten en welke wel of niet gebruikt worden.
Bij onze analyses van de diverse bestanden van Winston is gebleken dat de
kwaliteit van de invoer veel slordigheden kent. Standaardisatie ontbreekt op
veel fronten en het systeem waarschuwt blijkbaar niet wanneer er sprake is
van een foutieve invoer. Zo zitten er in de LOvJ-module veel fouten in het
invoeren van jaartallen rond de jaarwisseling. Ook worden de velden niet
genormaliseerd en is het voor alle medewerkers mogelijk om bijvoorbeeld
een nieuwe instantie toe te voegen. Uit een eerste check van de LOvJmodule naar instantie bleek in de combinatie van invoervelden ‘instantie en
afdeling’ alleen al voor het BLOM circa 60 varianten aanwezig te zijn.
Bijvoorbeeld de schrijfwijzen BLOM, Blom, BLom, BloM etc. zijn allemaal
aangetroffen. Het ontbreken van normalisatie maakt analyse achteraf zeer
lastig.
Door het intensieve gebruik van Winston en het feit dat er steeds nieuwe
functies bij gekomen zijn, is Winston steeds groter geworden. Het bestandsonderhoud is hierbij echter achtergebleven. Dit heeft als consequentie dat er
mogelijk veel vervuiling aanwezig is in het pakket, waardoor de betrouwbaarheid vermindert.
In de ex ante-evaluatie van het BLOM werd al vastgesteld dat Winston slecht
is gedocumenteerd. In een eerder stadium heeft een stagiaire een beschrijving gemaakt, maar deze is al verouderd. Intussen is de laatste paar jaar
steeds doorgebouwd aan het programma. Volgens de bouwer van het
programma ligt de documentatie wel in het programma, maar is die er lastig
uit te halen. Tezamen met het feit dat binnen het BLOM slechts één
medewerker aanwezig is die Winston kan onderhouden en in geval van
problemen kan ondersteunen, maakt dit het geheel erg kwetsbaar. De vraag
is of het nog zin heeft in dit stadium Winston te gaan beschrijven, met het
oog op de overdracht van Winston naar het nieuwe systeem van de KLPD.
Gezien de afhankelijkheid van het BLOM van Winston dienen in ieder geval
extra waarborgen te worden ingebouwd. Immers, als de huidige systeembeheerder wegvalt, ontstaat er accuut een groot probleem.
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Samenvattende conclusies
– De in gebruik zijnde systemen zijn onvoldoende ingericht voor analysedoeleinden.
– Het systeembeheer is binnen het MOT en BLOM onvoldoende bemand.
– De voor analysedoeleinden in gebruik zijnde systemen zijn onvoldoende
gedocumenteerd.
– Onvoldoende gegevensnormalisatie is een groot probleem.
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13 Transactie-informatie:
de resultaten van de verwerking
Het beeld van het verwerkingsproces en de systemen die daarbij een rol
spelen wordt vervolgd met een overzicht van de resultaten van de verwerking. Dit hoofdstuk sluit daarmee aan op deelvraag c. uit de probleemstelling ‘Wat is in kwantitatief opzicht de bijdrage van de MOT-meldingen aan
opsporing en vervolging?’ Het begrip resultaat is ruim opgevat en omvat de
telbare producten die door ketenpartners worden voortgebracht, maar
bijvoorbeeld ook de telbare verzoeken uit het veld op basis waarvan die
producten worden geleverd. Die verzoeken worden als resultaat geteld,
omdat ze mede een gevolg zijn van de inspanning van ketenpartners om het
gebruik van transactie-informatie breed onder de aandacht te brengen. Het
hoofdstuk is sterk kwantitatief georiënteerd, maar gaat waar mogelijk ook in
op de kwaliteit van de resultaten. Beschrijvingen van producten die elders in
dit rapport al zijn opgenomen, worden niet nog eens herhaald. De volgorde
van de paragrafen loopt synchroon met de fasen in het verwerkingsproces
als beschreven in hoofdstuk 11.

13.1 Resultatenoverzicht
De verschillende typen resultaten zijn ondergebracht in drie categorieën:
200
informatieproducten, informatieverzoeken en hulpmiddelen.
Informatieproducten zijn het resultaat van een bepaald verwerkingsproces
en vormen de invoer voor een volgende stap of ze vormen het eindproduct.
Wij hebben het begrip breed gehanteerd door er bijvoorbeeld ook een
nieuwsbrief onder te scharen.
Informatieproduct
Ongebruikelijke transactie
Verdachte transactie
Doormelding
Rechercheonderzoek
BLOM-dossier
201
[Dagvaarding]
(Witwas)procesverbaal
Vonnis
Netwerkanalyse
Inlichtingen
Nieuwsbrief

Informatieverzoek
Artikel 10-vraag
LOvJ-verzoek
IVT-bevraging

Hulpmiddel
Profiel
Typologie
Melding

Analyseverzoek

CIE-verwijzing

Informatieverzoeken zijn vragen van afnemers aan (mede-)producten in de
200 De begrippen ‘informatieproduct’ en ‘hulpmiddel’ volgen de analogie van het RWOV-model.
201 Dit informatieproduct wordt niet afzonderlijk besproken.
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keten ongebruikelijke transacties naar informatieproducten. Het antwoord
op een verzoek is een informatieproduct of maakt daarvan deel uit, maar
het verzoek zelf behoort niet tot het informatieproduct.
Tot slot zijn er hulpmiddelen die ondersteunend worden gebruikt om tot
informatieproducten te komen. Welke hulpmiddelen er zijn, is tot op zekere
hoogte aantoonbaar, maar hun gebruik in principe niet omdat ze zijn
geïntegreerd in continu werkende systemen.

13.2 Informatieproducten
13.2.1 De ongebruikelijke transacties
Kwantiteit
Tabel 16 geeft weer hoe het totaalaantal door de melders gedetecteerde
ongebruikelijke transacties zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.
Tabel 16: Detectie (geregistreerd) ongebruikelijke en doorgemelde verdachte transacties,
naar jaar

Registratie
Doormelding (abs.)
Doormelding (%)

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

14.753
3.546
26

16.215
2.218
24

16.584
3.456
21

16.974
2.285
13

24.643
3.995
16

45.079
10.803
24

47.870
11.023
23

76.085
20.233
26

137.339
24.741
18

Bron: Jaarlijkse Verslagen MOT

De forse groei van de laatste jaren (met in 2002 een toename van 81% ten
opzichte van het jaar ervoor) komt voor rekening van de moneytransfers.
Hun aandeel in het totaalaantal transacties was in 2001 nog 57% en in 2002
al 69%. Deze forse stijging wordt door het MOT toegeschreven aan het extra
promoten van dit product door financiële dienstverleners, vooral ter
202
compensatie van wegvallende wisseltransacties met de komst van de euro.
Op het totaal verrichte aantal moneytransfers is het aandeel ongebruikelijk
in 2002 gestegen naar 8%.
Worden de moneytransfers buiten beschouwing gelaten, dan laten de
laatste twee jaar nog steeds een verdubbeling zien van het aantal gemelde
ongebruikelijke transacties. Banken en wisselkantoren zijn sinds de
euroconversie verantwoordelijk voor ruim 80% van het aantal transacties
(de moneytransfers niet meegerekend). Dat is 15% minder dan voor de
invoeringsdatum van de euro.

202 Jaarlijks Verslag MOT 2003, p. 34.
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De banken melden de laatste jaren meer transacties en in toenemende mate
op basis van subjectieve indicatoren (73% in 2001 en 80% in 2002, meldingen
exclusief de moneytransfers). Daarmee lijkt men vooruit te lopen op de
overschakeling van een rule-based naar een risk-based systeem. De indicator
B232 (contante transactie boven € 10.000,- met een atypisch karakter) vormt
de hoofdmoot van het aantal gemelde transacties. De wisselkantoren meldden in 2002 alleen objectief (exclusief moneytransfers) en dan voor driekwart
op de indicator ‘valuta-omwisseling boven de € 10.000,-’ (B133). De meldingen door de casino’s gaven in het aangehaalde jaar een grotere spreiding te
zien. Transacties die aanleiding gaven voor de veronderstelling iets te maken
te hebben met witwassen (C211) vormden ruim een derde van het totaal,
direct gevolgd door het in depot nemen van waarden boven de € 10.000,(C181). De handelaren in goederen van grote waarde meldden in het eerste
volledige jaar van de voor hen geldende meldingsplicht vooral objectief de
contante transacties van € 15.000,- of meer (H141).

Tabel 17: Aantal ongebruikelijke transacties, (absoluut) en verdachte transacties (%),
naar registratiedatum transacties en naar sector per jaar (peildatum 24 juni
2003)
1999
Melders

abs OT

Advocaten
Antiekhandel
Bank
12.540
Casino
937
Creditcardmij.
1.076
Edelmateriaalhandel
Effectenbemiddelaar 5
Geldtransactie20
kantoren
Kunsthandel
Levensverzekeraar
Notarissen
Overheid (douane)
Schepenhandel
Voertuigenhandel
Wisselkantoor
30.468
Totaal

45.046

2000

%VT

17,4
42,3
20,5

abs OT

2001

%VT

abs OT

2002

%VT

abs OT

abs OT

%VT

12,3
16,9
4,7
35,3

1
4
49.393
726
563
100

0,0
0,0
7,6
13,5
0,5
69,0

1
965

0,0
22,5

8
3

23.559
1.203
1.897

14,0
36,7
34,7

30.526
1.341
2.008

16,6
23,3
30,4

1
89.706
1.997
2.643
34

4
170

50,0
2,9

2
1.135

3,6

2.518

45,9

38,1

50,0
100,0
46,5
9,1
11,0
21,5

46
46
8.717
15.482

0,0
0,0
100
10,9
2,2
2,1
12,0

15,3

76.055

8,2

47,7

21.158

40,8

41.016

30,4

22
2
1
183
11
3.480
37.373

38,5

47.993

27,2

76.168

24,4

137.971

2

1
139

OT= ongebruikelijke transactie
VT= verdachte transactie
Bron: MOTION

2003

%VT

271

WODC_Onverdachte_versie10

272

25-02-2004

14:34

Pagina 272

Uit onverdachte bron

Fluctuaties die zich in de aantallen meldingen van ongebruikelijke transacties voordoen, worden in de Jaarlijkse Verslagen van het MOT toegeschreven aan externe factoren (11 september 2001 en de euroconversie) en vooral
aan interne factoren bij de melders. Over gegevens van die interne factoren
bij de melders konden wij in ons onderzoek niet beschikken. De externe
factoren en de interne factoren die betrekking hadden op het door ons wel
onderzochte deel van de keten zijn afgezet tegen de productieresultaten per
maand. Dat leverde de volgende conclusies op:
– 11 september 2001 had als gevolg dat er sprake was van een stijging van
het aantal gemelde ongebruikelijke transacties. Deze stijging staat tevens
in relatie tot de euroconversie;
– de euroconversie leidde in de maanden november, december en januari
2002 tot een piek van het aantal ongebruikelijke transacties terzake
februari om vervolgens af te zwakken;
– storingen in MOTION waardoor het systeem eruit lag waren goed te zien,
in september 2002 heeft het systeem volledig stilgelegen en zijn er geen
transacties als verdacht doorgemeld.
Kwaliteit
Een beoordeling van de kwaliteit van het preconversieproces maakte geen
deel uit van de onderzoeksopdracht. Om te voorkomen dat de kwaliteit van
de input van het MOT onderbelicht zou blijven, werd die nader onderzocht.
Kwaliteit is gedefinieerd als kenmerk van de transactie-informatie zelf. Dat
een goed ingevuld meldingsformulier aan bruikbaarheid kan inboeten door
een lange doorlooptijd is in de kwaliteitsbeoordeling dan ook buiten
beschouwing gebleven.
De meningen van de medewerkers van het BLOM en het MOT over de
kwaliteit van meldingen zijn gepeild met het ARS-systeem en komen aardig
overeen. Van hen vindt 43% de meldingen van onvoldoende kwaliteit en nog
eens 46% de meldingen deels van onvoldoende kwaliteit. Omdat er vooraf
geen uitsplitsing was gemaakt naar verschillende kwaliteitscriteria is deze
vraag vanuit verschillende perspectieven beantwoord. Bovendien ziet het
BLOM alleen verdachte transacties en niet de ongebruikelijke. Daardoor is
het oordeel van deze medewerkers alleen gebaseerd op hetgeen men als
verdachte transacties heeft doorgemeld gekregen. Naar de beleving van het
BLOM dient het Meldpunt meer aandacht te geven aan de kwaliteit van de
aanlevering. Zowel medewerkers van het BLOM als het Meldpunt maken
zich zorgen over het effect van te grote nadruk op de actualiteit van meldingen voor de kwaliteit. Sneller melden vergroot de kans op minder goed
melden, zo is de vrees.
Uit de toelichting op de ARS-sessies en de uitkomsten van de individuele
interviews zijn drie criteria afgeleid voor de kwaliteitsbeoordeling:
1 volledigheid (de mate waarin velden op het meldformulier zijn ingevuld);
2 betrouwbaarheid (de mate waarin de informatie op het meldformulier
een juiste weergave is van de feiten);
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3 bruikbaarheid (de mate waarin de informatie op het meldformulier
theoretisch een bijdrage kan leveren aan de functie van transactie-informatie in het kader van beleidsbepaling of concrete opsporing).
De criteria zijn wel van elkaar te onderscheiden maar niet te scheiden. In de
beeldvorming van respondenten lopen ze ook door elkaar heen.
Ad 1. volledigheid
Voor het accepteren van een ongebruikelijke transactie door het MOT is
minimaal vereist dat de subjectnaam, transactiedatum en indicator zijn
ingevuld. Naarmate een meldformulier meer ingevulde velden bevat, wordt
het vollediger en neemt vanuit die invalshoek de kwaliteit toe. Als indicator
voor het beoordelen van die volledigheid is zowel gebruikgemaakt van de
percepties van de geïnterviewden, als van objectieve gegevens die zijn
afgeleid uit de systemen van het MOT. De medewerkers van het MOT en het
BLOM hebben de meest gedetailleerde mening over de volledigheid van
meldingen. Naar hun gezamenlijke oordeel zijn meldingen van ongebruikelijke transacties vaak onvolledig. Daarbij wordt ook aangegeven dat de feitelijke uitvraag aan de meldende instantie zeer beperkt is. Als de drie verplichte velden maar zijn ingevuld, wordt de melding al door MOTION
geaccepteerd terwijl dan nog geen lang geen sprake is van een volledige
melding, aldus de respondenten. De kwaliteit van aanlevering vertoont grote
verschillen per instantie. De één meldt heel laat maar wel volledig en bij een
ander is het andersom. Er is geen uniformiteit in de aanlevering. De meest
voorkomende voorbeelden van onvolledigheid zijn het niet invullen van:
– de ontvangende partij;
– het ontvangstland;
– de woonplaats van de opdrachtgever of de begunstigde (in 25% van de
transacties);
– de voornaam/-namen van de opdrachtgever of de begunstigde;
– geboortedatum van de opdrachtgever of de begunstigde;
– de transactieplaats;
– de transactiedatum;
– de financiële handelingen waaruit de transactie bestaat;
– het transactiebedrag;
– de transactievaluta.
Binnen het MOT worden incorrecte transacties die niet door MOTION
worden geaccepteerd, teruggestuurd naar de melder. Het betreft niet uitsluitend onvolledige meldingen in de vorm van niet-ingevulde velden, maar
ook verkeerd ingevulde codes en landnummers. De aantallen die dit betreft
zijn vanaf 2002 geregistreerd (zie tabel 18). In 2002 was ongeveer 10% van de
meldingen zo onvolledig dat MOTION ze niet accepteerde. Aan de meest
basale invulvereisten wordt in dat geval niet voldaan. Het beeld over de
eerste vijf maanden van 2003 lijkt gunstiger. Dat lijkt te worden veroorzaakt
door de validatie die MOTexplorer al toepast wanneer ongebruikelijke transacties door de melder worden ingevoerd.
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Tabel 18: Onvolledige transacties naar maand en jaar
(peildatum 24 juni 2003)
incorrecte transacties
reg. maand

2002

2003

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

388
727
2.938
395
432
325
611
3.461
119
0
2.988
67

397
51
847
431
462

12.451

2.188

Totaal
Bron: registratie MOT

De volledigheid van moneytransfers laat het meest te wensen over. De computersystemen van bijvoorbeeld Western Union en Money Gram, de grootste providers van moneytransfers vermelden slechts de voor- en achternaam, het woonland en eventueel de woonplaats van de buitenlandse
persoon. Dit is ontegenzeggelijk een hiaat in een systeem waarvan het bijbehorende product zich kenmerkt door anonimiteit en de afwezigheid van een
203
papertrail. Volgens veel respondenten van MOT, BLOM, OM en toezichthouders wordt door melders technocratisch naar de te melden ongebruikelijke transacties gekeken. Iedere melder heeft, naar zij vermoeden, meestal
extra informatie maar de verplichting tot het melden daarvan ontbreekt.
Subjectieve waarnemingen komen in de regel niet door in de melding.
Er wordt vermoed dat veiligheidsafdelingen een selecterende rol spelen.
Omdat het doormelden van meer informatie ook meer tijd vraagt en bovendien extra vragen oproept.
Ad 2. betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van ongebruikelijke transacties is lastig objectief
meetbaar. Betrouwbaarheidsfouten staan invoer in MOTION niet in de weg
en worden pas gedetecteerd wanneer er reden is om de transacties nader te
onderzoeken, bijvoorbeeld in het geval van eigen onderzoek door het MOT.
Transacties die na een VROS-match automatisch worden doorgemeld, gaan
dus met fouten en al naar de desbetreffende opsporingsinstanties. Het
grootste probleem vormen de spelling van vooral buitenlandse namen en de
203 Jaarlijks Verslag MOT 2002, p. 33.
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juistheid van adresgegevens. Die adresgegevens worden in MOTexplorer en
MOTION niet genormaliseerd.
De meest voorkomende voorbeelden van onbetrouwbaarheid van de
ingevulde gegevens zijn:
– verkeerd gekozen indicator;
– algemene typefouten;
– verkeerd transactiejaar;
– rechtspersonen met geboortedatum;
– transacties met hetzelfde nummer;
– niet-bestaande straatnamen;
– niet-bestaande huisnummers;
– straatnamen onjuist gespeld;
– namen onjuist gespeld.
Ad 3. bruikbaarheid
Het criterium bruikbaarheid staat niet in relatie tot het feitelijk maar het
theoretisch gebruik van transactie-informatie. Het feitelijk gebruik is van veel
meer afhankelijk dan de kwaliteit van de melding op zich en is daarom op dit
punt buiten de beoordeling gelaten. Volgens vrijwel alle respondenten van
het MOT, het BLOM en de opsporingsinstanties is het aantal verplicht in te
vullen velden op het meldformulier (drie) volstrekt onvoldoende om van
bruikbaarheid te spreken. Veel transacties worden ondanks verdachtbepaling
sowieso al buiten beschouwing gelaten als gevolg van de te beperkte informatie die ze bevatten.
Medewerkers van het BLOM en de opsporingsinstanties hebben de meest
uitgesproken mening over de bruikbaarheid van verdachte transacties. Dat
oordeel is vooral gebaseerd op de bruikbaarheid in concrete onderzoeken en
wordt vooral verbonden met de actualiteit van de doorgemelde informatie.
Naast de percepties van respondenten zijn twee harde criteria gehanteerd
om de bruikbaarheid te toetsen:
– de mate waarin het nummer van een identiteitsbewijs voorkomt in de
melding;
– de lengte van de toelichtende tekst die is opgenomen in het vrije veld.
Het wel of niet vermelden van een ID-nummer is een rechtstreekse maat
voor de bruikbaarheid van transactie-informatie. Het biedt een ingang tot
een aanwijsbare persoon (ook indien diens naam en adres niet goed zijn
gespeld) en wanneer van een vals document gebruik is gemaakt, vormt het
een extra aanwijzing dat er inderdaad iets met de melding aan de hand is.
Gemeten voor alle subjecten die per peildatum (24 juni 2003) in MOTION
voorkwamen, was in meer dan 80% van de bij transacties betrokken personen het ID-nummer niet vermeld in de melding. De afwezigheid van identiteitsgegevens bij met name buitenlandse kaarthouders bemoeilijkt o.a. het
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204

onderzoek naar creditcardtransacties. Zonder deze informatie is het
nagenoeg niet mogelijk de juiste identiteit van de betrokken persoon vast te
stellen. Daarom vindt onderzoek naar bijvoorbeeld individuele creditcardtransacties nauwelijks plaats. Meldingen van creditcardmaatschappijen
onderzoekt het MOT daarom in relatie tot meldingen van banken en
casino’s.
Tabel 19: Mate van vermelding identiteitsnummer naar aantal
betrokken personen (peildatum 25 juni 2003)
Nummer identiteitsbewijs?
Ja
Aantal betrokken personen
1
>1
Totaal

abs
18.558
98.062
116.620

Nee
%
14
18

abs
110.117
446.981
557.098

Totaal
%
86
82

128.675
545.043
673.718

Bron: MOTION

Al in 1998 stelde het Meldpunt op basis van de eerste vier jaar ervaring met
de meldingsplicht, dat het meegeven van een situatiebeschrijving op het
meldformulier van groot belang is voor de vertaling van ongebruikelijk naar
205
verdacht. Het meldpunt kan een afwijkend rekeningverloop of gedrag van
een cliënt niet vaststellen met behulp van kale cijfers. Afhankelijk van het
type transacties hebben de financiële dienstverleners daar beter zicht op.
Een uitgebreide situatiebeschrijving kan daarom doorslaggevend zijn voor
de opvolging van een melding. Als graad voor de bruikbaarheid van meldingen is daarom de lengte van de situatiebeschrijving gekozen voor melding,
waaraan een vermoeden tot witwassen ten grondslag lag. Een dergelijk
vermoeden kan alleen subjectief blijken, dus zou men een toelichting
verwachten over hoe het vermoeden is ontstaan. In 95% van de 23.763
onderzochte ongebruikelijke transacties was een situatiebeschrijving
ingevuld. In ruim 70% van de meldingen bestond de beschrijving uit niet
meer dan twee regels tekst (volgens regellengte en lettergrootte als in dit
onderzoeksrapport).

204 Jaarlijks Verslag MOT 2002, p. 14.
205 Jaarlijks Verslag MOT 1998, p. 22.

WODC_Onverdachte_versie10

25-02-2004

14:34

Pagina 277

Transactie-informatie: de resultaten van de verwerking

Tabel 20: Lengte situatiebeschrijving meldingen met witwasindicatie
(peildatum 24 juni 2003)
Tekens
1 – 99
100 - 199
200-999
1000-1999
2000 of meer
Totaal

Aantal transacties

Percentage

8.266
8.828
6.334
324
11

34,8
37,2
26,7
1,4
0,1

23.763

100

Bron: MOTION
*

Door afronding tellen de percentages niet exact tot 100 op.

13.2.2

De verdachte transacties en de doormeldingen

Net als bij het aantal ongebruikelijke transacties, zijn ook de meeste
verdachte transacties afkomstig van banken en wisselkantoren. De verhouding ten opzichte van andere sectoren is wel veranderd. Tot de euroconversie was 95% van de verdachte transacties afkomstig van banken en wisselkantoren. Over 2002 was dat 79%. Het teruggelopen aandeel van de banken
en wisselkantoren is ingelopen door de creditcardmaatschappijen
De meeste transacties worden nog steeds doorgemeld op basis van de
match met VROS. Het aandeel van het eigen onderzoek door het Meldpunt
wordt steeds groter vooral als gevolg van netwerkanalyse. Het aantal
verdachte transacties uit LOvJ-verzoeken blijft stabiel. De meldingen van
wisselkantoren en casino’s leiden verhoudingsgewijs tot een hoog percentage verdachte transacties. De edelmetalenhandel springt er ook uit wat
betreft het percentage verdacht, met dien verstande dat het aantal transacties laag is en de meldingsplicht nog maar van recente datum. Het totaal
percentage verdacht neemt af met de jaren. Waarschijnlijk is dat het resultaat van verdunning door een sterke toename van het totaal aantal
ongebruikelijke transacties met moneytransfers.
Over de jaren 1999 en 2000 is het totaal percentage dat als verdacht wordt
aangemerkt groter bij de subjectieve indicatoren. In de jaren daarna is het
percentage verdacht bij de objectieve indicatoren weer hoger. In 2003 is het
tot nu toe ongeveer gelijk verdeeld over beide categorieën. Bij de subjectieve
indicatoren is het hoogste percentage verdacht te vinden bij de geldtransfers
(moneytransfers), bij de objectieve indicatoren ligt dit bij de algemene
transacties en de casino’s. Opvallend is ook het hoge percentage verdachte
transacties van handelaren in grote waarden in 2002 met een subjectieve
indicator. Mogelijk zien we in dit cijfer de extra aandacht voor deze nieuwe
groep melders van het MOT en de FIOD-ECD terug. Ook de douane, die
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sinds 2001 meldt, levert een belangrijk aandeel verdachte transacties.
Doordat MOTION een doorlopende database is, is het aantal verdachte
transacties in de tabellen al weer hoger dan in het Jaarlijks Verslag 2003 van
het MOT.
Tabel 21: Ongebruikelijke transacties (absoluut) en verdachte transacties (relatief) voor
objectieve indicatoren naar sector (peildatum 25 november 2003)
1999
Aantal objectieve

OT

%VT

2000
OT

%VT

2001

2002

2003

OT %VT

OT %VT

OT %VT

Accountants
Advocaten
Antiekhandel
Bank
Bedrijfseconomisch adviseur
Casino
Creditmaatschappijen
Edelmetaalhandel
Effectenbemiddelaars
Geldtransactiekantoren
Kunsthandel
Levensverzekeraar
Makelaar onroerend goed
Notariaat
Overheid
Schepenhandel
Voertuigenhandel
Wisselkantoor

17.405

44,3

13.785

38,9

38.408

Totaal

27.264

33,9

34.130

24,4

62.047

1
66.814

16,7

8.018

11,6

17.360

11,1

19.553

15,7

832
1.008

43,9
21,5

1.012
1.862

38,4
35,3

1.079
2.008

25,1
30,5

1.293
2.643
23

18,3
5,0
8,7

111

3,6

999

4,5

1.690
22

66,4

33,0

11
3.486
35.360

9,1
11,4
25,8

26,9

111.342

19,9

1

Bron: MOTION

In verband met de voorgenomen overgang naar een risk-based
meldsysteem is het interessant om naar de verdeling te kijken van de
verdachtbepaling wat betreft objectieve en subjectieve indicatoren.
206

In het Jaarlijks Verslag 2003 wordt gesteld dat de banken in 2002 maar
liefst 80% van hun meldingen doen op basis van subjectieve indicatoren.
Binnen dit percentage zijn de moneytransfers uitgezonderd. Gaan we uit
van de cijfers inclusief moneytransfers, dan ontstaat een ander beeld. Alleen
2003 bekijkend, is voor de bancaire sector, die als eerste overschakelt, het
absolute aantal ontvangen transacties aan de hand van een subjectieve
indicator (20.827) 73% lager dan het aantal op een objectieve indicator
(78.264). Het percentage dat hiervan verdacht is, is binnen de banken

206 Jaarlijks Verslag MOT 2003, p. 14.

2
3
14
78.264
1
955
1.171
148
1
1.361
12
2
1
8
3
100
18.105
33.486

33,3
10,3
100,0
14,1
0,9
43,9
17,3

33,3
1,0
2,5
13,5

133.618 10,1
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Tabel 22: Ongebruikelijke transacties (absoluut) en verdachte transacties (relatief) voor
subjectieve indicatoren naar sector (peildatum 25 november 2003)
1999
Aantal subjectieve

OT

2000

%VT

OT

Accountants
Advocaten
Bank
Bedrijfseconomisch adviseur
Casino
Creditmaatschappijen
Edelmetaalhandel
Effectenbemiddelaars
Geldtransactiekantoren
Levensverzekeraar
Makelaar onroerend goed
Notariaat
Onafhankelijk juridisch adv
Overheid
Trustmaatschappij
Voertuigenhandel
Wisselkantoor

13.648

54,1

7.718

Totaal

18.547

47,4

14.438

2001

%VT

OT

2002

%VT

OT

%VT

139

41,7

183

49,2

49,3

2.923

33,5

12
2.449

41,7
32,6

7
2
20.827
2
451
11
7
2
1.673
7
1
11
1
188
1
42
3.970

38,1

14.860

24,7

27.390

13,7

27.203

4.701

29,2

6.428

25,3

11.395

22,5

23.175

11,5

106
68

32,1
4,4

191
35

31,4
2,9

263

25,1

727

20,6

12

91,7

5
59
2

40,0
1,7

2
137
1

829
2

4,7
50,0

1

100,0

4
20

2003
OT

3,6

%VT
50,0
9,7
50,0
17,1
9,1
85,7
50,0
2,6
0,0
100,0
36,4
100,0
13,3
2,4
14,6
10,1

Bron: MOTION

Tabel 23: Aantal doorgemelde transacties naar reden doormelding per jaar (peildatum 24
juli 2003)
1999
Doormeldreden
BOOM
LOVJ
Eigen onderzoek
VROS
Totaal*

Totaal

2000
%

Totaal

2001
%

2.932
2.527
5.343

27
23
49

1.187
4.838
4.996

11
44
45

10.802

99

11.021

100

Totaal
5.501
8.718
6.014

2002

2003

Totaal

%

Totaal

%

Totaal

%

Totaal

%

27
43
30

185
4.284
8.995
11.275

1
17
36
46

189
3.320
7.396
6.117

1
20
43
36

374
17.224
32.474
33.745

0
21
39
40

20.233 100

24.739 100

17.022 100

83.817 100

* Door afrondingen tellen de percentages niet exact tot 100 op
Bron: MOTION

procentueel hoger bij de objectieve indicatoren dan bij de subjectieve
indicatoren, zie tabellen 21 en 22. Men zou deze cijfers verder moeten
uitpluizen (naar indicator) om de verhouding te bepalen ten opzichte van
het nieuwe indicatorenstelsel. Feit blijft dat er nogal wat wordt verdacht
bepaald op basis van een objectieve indicator. Nu was dat niet het enige
argument om uitstel te beargumenteren van de overgang van rule- naar

279

WODC_Onverdachte_versie10

280

25-02-2004

14:34

Pagina 280

Uit onverdachte bron

risk-based. Het belangrijkste was de mogelijkheid die het melden op objectieve indicator biedt voor data-mining doeleinden.
In hoofdstuk 11 is al aangegeven dat niet elke als verdacht bepaalde transactie wordt doorgemeld. In tabel 23 zijn de aantallen doorgemelde transacties
opgenomen evenals de reden van doormelding.
13.2.3

Netwerkanalyses

Een netwerkanalyse is het resultaat van eigen onderzoek door het MOT of
een analyseverzoek door een opsporingsinstantie. Bij dit proces onderzoekt, selecteert en filtert het Meldpunt de transacties zelf. Met behulp van
netwerkanalyses, open bronnen en typologisch onderzoek doorkruist het
207
Meldpunt zijn database en beoordeelt transacties op hun verdachtheid.
Patronen van opdrachtgevers naar begunstigden worden onderzocht.
De onderlinge samenhangen die dat tussen personen oplevert, worden
netwerken genoemd. De Jaarlijkse Verslagen van het MOT maken af en toe
melding van analyses die zijn verricht met een bepaalde delictsoort of
potentiële dadergroep als vertrekpunt. In 1997-1998 heeft een dergelijke
thematische benadering plaatsgevonden in de vorm van het project
208
‘Fraude, witwaseffecten en leermomenten’. Op min of meer vergelijkbare
wijze is aandacht gegeven aan koffieshops en mensenhandel. Voorbeelden
van een dadergroep als uitgangspunt, zijn onderzoeken naar netwerken
209
van Nigerianen en Antillianen in 2002. In al deze gevallen heeft het
onderzoek bestaan uit een nadere analyse van de buffer, met name van de
inhoud van de vrije tekstvelden. Behoudens de recente studie naar transac210
ties door Nigerianen, bleef de themabenadering beperkt tot analyse door
het MOT en was er bijvoorbeeld geen sprake van een integrale ketenbenadering.
13.2.4 BLOM-dossiers
Door het BLOM wordt in de zogenaamde onderzoeksmodulen van het
computerprogramma Winston de voortgang geregistreerd van onderzoeksinformatie die zij aan opsporingsinstanties heeft aangeboden. Grofweg
bestaat de module uit twee delen: een vrij tekstveld, en voorgestructureerde
velden. De voorgestructureerde velden kunnen per dossier één waarde
207
208
209
210

Jaarlijks Verslag MOT 2002, p. 29.
Jaarlijks Verslag MOT 1998, p. 20.
Jaarlijks Verslag MOT 2003, p. 46.
Jaarlijks Verslag MOT 2002, p. 34: ‘De personen die in Nederland money transfers ontvangen dan wel
verzenden, hebben voornamelijk de Nigeriaanse nationaliteit. Ze gebruiken dezelfde woonadressen, geven
vaak dezelfde reden op voor het verzenden van geld, zoals familie-onderhoud – waarbij overigens opvalt dat
menigeen de naam van het ‘familielid’ dat in het buitenland woont niet weet en van een briefje opleest – en
geven in sommige gevallen zelfs valse namen op. Naast Nigeriaanse netwerken ligt de prioriteit bij
Antilliaanse netwerken. Het blijkt dat er dwarsverbanden tussen deze netwerken bestaan.’
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Tabel 24: Aantal BLOM-dossiers naar regio’s en opvolging
(peildatum 15 juli 2003)
Afnemer

Dossier
onbekend
in de regio

Amsterdam-Amstelland
FIOD-ECD
Rotterdam-Rijnmond
KLPD
Sociale recherche e.a.
uitvoeringsinstellingen
Haaglanden
KMAR
Friesland
Midden- en West-Brabant
BLOM
Zeeland
Flevoland
Zaanstreek-Waterland
Brabant-Zuid-Oost
Drenthe
Gelderland-Zuid
Limburg-Zuid
IFT's
Gelderland-Midden
Twente
Utrecht
LRT/Informatieknooppunt
Internationaal
Hollands Midden
Zuid-Holland-Zuid
Groningen
Noord-Holland-Noord
Limburg-Noord
Kernteam Haaglanden
Onbekend
Kennemerland
Kernteam Noordoost-Nederland
Kernteam Amsterdam-Amstelland
Gooi- en Vechtstreek
Brabant-Noord
Noord- en Oost-Gelderland
Kernteam Zuid-Nederland
IJsselland
Kernteam RandstadNoord/midden
Kernteams
Rijksrecherche
Landelijk Parket
Totaal
Bron: onderzoeksmodule Winston

Dossier
ontvangen
in de regio

Onderzoek
naar projectvoorbereiding/
onderzoek
gestart

Dossier
gebruikt
in lopend
onderzoek

61
42
37
22
4

227
142
87
53
41

111
91
30
22
38

76
51
34
28
4

8
25
5
8
52
1
9

39
39
29
29
27
24
22
18
18
16
16
16
16
14
13
13
13
13
12
12
11
11
11
11
11
10
10
10
9
9
8
8
7
3

10
19
15
17
15
9
10
5
7
7
5
5
3
5
5
4
9
13
4
4
7
7
5
7
3
2
4
5
1
2
4
1
1
2

22
28
14
4
19
10
5
10
8
7
4
4
13
8
6
6
4
7
7
4
4
2
4
2
3
6
6
6
7
7
3
7
4
1

2
1

1

1
1

1.081

515

447

7
3
4
2
2
2
1
6
5
6
2
1
8
1
3
2

3
3
1
2

1
339
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bevatten. Daardoor lenen ze zich in principe goed voor analyse, zij het dat
in de praktijk de velden worden ‘gescoord’ door één persoon die de scores
deels baseert op de door anderen aangebrachte inhoud van het vrije tekstveld. Tabel 24 bevat de uitkomst van onze tellingen, met in de derde kolom
het aantal in de regio ontvangen onderzoeken waarop de tabel ook is gesorteerd. In de kolommen vier en vijf staat welk aantal dossiers in de regio is
gebruikt en hoe. Het betreft de totale periode vanaf het ontstaan van het
BLOM (1999).
Wat direct opvalt, is dat de kolom vier en vijf bij elkaar opgeteld niet in alle
gevallen de aantallen opleveren van kolom drie. Dat is een gevolg van
registratiefouten volgens de hiervoor beschreven werkwijze. Ook het feit dat
het BLOM zelf voorkomt in de lijst met afnemers van de eigen informatie
geeft te denken.
Van de totaal 1.081 door de regio’s en andere afnemers ontvangen dossiers
zijn er volgens Winston 515 (47%) gebruikt om een onderzoek op te starten
en 447 (ruim 41%) in lopend onderzoek. Daarbij moet worden aangetekend
dat het doorgeven van het dossier aan een afdeling projectvoorbereiding
wordt gezien als de start van een onderzoek. In hoeverre dat ook heeft geleid
tot een concreet opsporingsonderzoek is daarmee niet gezegd en is ook niet
uit de registratie af te leiden.
De veruit belangrijkste afnemers van BLOM-dossiers zijn de politieregio’s
Amsterdam-Amstelland en de FIOD-ECD.
13.2.5 Processen-verbaal
Witwassen
Met de introductie van een zelfstandige strafbaarstelling van het witwassen
(artikelen 420 bis, 420ter en 420quater Sr) is het eenvoudig om het aantal
witwaszaken en het resultaat in termen van rechterlijke uitspraak in beeld te
brengen. Zelf hebben we dat gedaan op basis van een uitdraai uit het
bedrijfsprocessensysteem van het OM (Compas). Het voordeel van Compas
is dat het ook de nog in behandeling zijnde zaken laat zien, althans voorzover ze een parketnummer hebben gekregen. Dat is al vrij snel in een onderzoek naar witwassen het geval als er dwangmiddelen worden toegepast met
toestemming of op vordering van de officier van justitie. Compas geeft
alleen de zaken weer die in behandeling zijn van de arrondissementsparketten. De ressortsparketten kennen ieder hun eigen registratie waarover wij
niet hebben beschikt.
Elke verdachte wordt als afzonderlijke witwaszaak geregistreerd, ook in het
geval die deel uitmaakt van een zaak met meerdere verdachten. Het laatste
wordt niet geregistreerd, maar uit de gelijkluidende inzenddatums van de
politie aan het OM kon worden afgeleid dat het 111 verschillende incidenten

WODC_Onverdachte_versie10

25-02-2004

14:34

Pagina 283

Transactie-informatie: de resultaten van de verwerking

ter

Totaal

2
1

3

1
2
1

2
3
5
1

Roermond
1
1
2

Zutphen

2
2

Rotterdam

Middelburg

Maastricht

Haarlem

Leeuwarden
1

1

1

1

1
3

51
13
9
11
8
2
3
1
3
3
3
19
12
1

3
1
2
1

1
2
1

2

1
14
4

1

1

1
1
1

4
3

1

1
2
2
1

1
1
18

33
1

Utrecht

2
3

1
1
1
1
1
2
1
1

Den Haag

1

Den Bosch

Arnhem

2

Breda

Almelo

2
1

Totaal

quater
2003
bis

4

Zwolle

ter

1
2
3
4
rest
1
2
3
4
rest
1
1
2
3
4
rest
1
2
3
4
rest

Alkmaar

bis

Amsterdam

420

2002

Feit nr.

Jaar

Tabel 25: Geregistreerde witwaszaken (peildatum 26 mei 2003)

1

2
3
5
1
2
3

1
2

1
2
4

2

12

4

3

4

59

3

5

2

12

7

4

5

11 155

Bron: Compas Parket-Generaal

betreft (bij één incident kunnen meerdere verdachten betrokken zijn). Van
het totaalaantal geregistreerde witwaszaken (155) is 50% afkomstig van de
arrondissementsparketten Haarlem en Amsterdam. Het grote aandeel van
Haarlem laat zich verklaren door de ligging van Schiphol binnen de grenzen
van dit parket. In bijna 52% van de zaken komt witwassen (bis, ter of quater)
als eerste ten laste gelegd feit voor op de dagvaarding (kolom 3) en in 21%
als tweede. De plaats van witwassen op de dagvaarding is te zien als een
graadmeter voor het vertrouwen in het gebruik van artikel 420 als basis voor
het vragen van het oordeel van de rechter. Veel vertrouwen zal leiden tot een
hoge score op 420 als eerste feit; minder vertrouwen zal lagere scores te zien
geven op feit nr. 1, en hogere op daaropvolgende. In het laatste geval zou dat
erop kunnen duiden dat men liever niet blind vaart op 420bis en bij voorkeur een ander delict primair ten laste legt. De aantallen zaken zijn nog te
klein om er dit soort conclusies aan te verbinden. Het is te overwegen om in
de toekomst de registraties aan de hand van deze indicatie te beoordelen.
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Uit de witwaszaken zijn er 44 geselecteerd om inhoudelijk te worden bezien
op de toegevoegde waarde van eventuele transactie-informatie. Als gevolg
van een lopende behandeling ter terechtzitting (eerste aanleg of hoger
beroep) konden 18 dossiers niet worden ingezien. Resteerden 26 zaken
waarvan er in vijf sprake was een startproces-verbaal van het BLOM en in
één van die vijf zaken nog van twee vervolgprocessen-verbaal. Van de vijf
zaken betrof het in twee gevallen een HARM-onderzoek op basis van
(voorgenomen) wisseltransacties, en in de overige drie ging het om drugsdelicten. De processen-verbaal van het BLOM bestonden uit een opsomming
van verdachte omstandigheden op basis waarvan verdachtbepaling van
transacties had plaatsgevonden. In de twee HARM-zaken heeft de transactie-informatie in de witwaszaak als basis voor het bewijs gediend. Van de
andere drie processen-verbaal kon de betekenis voor het onderzoek niet
worden vastgesteld. Van de overige 21 zaken was er geen relatie te leggen
naar het gebruik van verdachte transactie-informatie of naar het BLOM.
Van de 44 zaken is ook nagegaan in hoeverre ze voorkwamen in de analyseen onderzoeksmodule van het BLOM en op de homepage financieel rechercheren. Bij het BLOM kwamen vier zaken herkenbaar voor in de analysemodule en op de homepage bij het KFR drie.
Dat zaken onherkenbaar zijn wil niet zeggen dat ze niet in de registratie
voorkomen. Dat bleek uit een test waarin één onderzoek, waarvan vaststond
dat het BLOM een bijdrage had geleverd, in eerste instantie niet leek voor te
komen in Winston. Op inhoudelijke kenmerken kwam die zaak alsnog
boven water. Dat er weinig van de 420-zaken voorkomen in de registratie
van het BLOM klopt met de uitkomst van de inhoudsanalyse. In het merendeel van de onderzoeken was geen enkele verwijzing naar transactie-informatie te vinden, en was er afgaande op de registratie van het BLOM ook
geen informatie verstrekt. Een waterdicht bewijs is daarmee niet geleverd.
Wel bevestigt het dat aantal en afhandeling van witwaszaken geen betrouwbare maat is om het gebruik van transactie-informatie aan af te lezen. In het
merendeel van de 420 zaken heeft transactie-informatie geen herleidbare rol
gespeeld.
Men beschikt via deze registraties wel over het aantal witwaszaken, maar
weet dan nog niet of bij deze zaken transactie-informatie een rol heeft
gespeeld, en zo ja welke. Een complicatie bij de analyse van witwasonderzoeken is verder nog de impact van de uitspraak van het Hof in den Bosch
zoals behandeld in § 2.3. Daardoor grijpen politie en OM als basis voor de
vervolging mogelijk eerder terug op de helingartikelen die een zo algemeen
terrein bestrijden dat de relatie naar witwassen weer moeilijk is te leggen. In
beginsel is daarvoor een oplossing door gebruik te maken van de mogelijkheid die Compas sinds 1 januari 2002 biedt om aan een overtreden artikel
een zogenaamde maatschappelijke classificatie toe te voegen. Die bestaat uit
een trefwoord dat een nadere specificatie geeft van de zaak en is bedoeld
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om zaken ook te kunnen rubriceren onder in het maatschappelijk verkeer
gebezigde termen als bijvoorbeeld fraude en witwassen. Deze classificatiemogelijkheid kan worden gebruikt in relatie tot elk mogelijk artikel.
HARM-zaken
Vanaf augustus 1999 tot 1 april 2001 werden 28 HARM-acties uitgevoerd
die leidden tot de aanhouding van 54 personen en een inbeslagname van
ruim 15 miljoen euro. Op 1 april 2001 ging de HARM-voorziening in het
kader van de euroconversie van start. Tot de daadwerkelijke overgang naar
de euro per 1 januari 2002 werden 58 acties uitgevoerd waarbij 63
aanhoudingen werden verricht en voor ruim 12 miljoen euro in beslag
werd genomen. Gedurende de weken van de feitelijke conversie werden
nog eens 49 acties uitgevoerd met als resultaat 59 aanhoudingen en de
inbeslagneming van ruim 20 miljoen euro. Volgens de informele evaluatie
van het BLOM uit mei 2001 leverden de HARM-acties diverse bijvangsten
op zoals drugs, hennepplantages en vuurwapens. Vanaf de laatste datum
waarop guldens konden worden omgewisseld in euro’s is het aantal
HARM-acties sterk teruggelopen. Het totaalaantal HARM-zaken varieert
afhankelijk van welke registratie als uitgangspunt wordt genomen.
Volgens de onderzoeksmodule uit Winston gaat het totaal om 263 zaken
en volgens de analysemodule om 214. Omdat de informatie uit de
analyse-module betrouwbaarder wordt geacht, is deze als uitgangspunt
genomen. Van het totaal zijn 24 zaken overgedragen aan een bijzondere
opsporingsdienst en 15 aan het buitenland. In 43 gevallen werd een
HARM-zaak afgesloten zonder resultaat.
Tabel 26: Afdoening 420 Sr. (peildatum 26 mei 2003)
Onherroepelijk
Feitnr.

bis

Afdoening

1

geldboete-gevangenisstraf-werkstraf
geldboete-gevangenisstraf
gevangenisstraf-schademaatregel-toew.
Ontn. vordering
gevangenisstraf-verbeurdverklaring-werkstraf
gevangenisstraf-verbeurdverklaring
gevangenisstraf-werkstraf
gevangenisstraf
rechter onbevoegd
vrijspraak
werkstraf

1

Bron: Compas Parket Generaal

2

Niet onherroepelijk

ter
3

5

2

1

bis
5

1

2

3

Totaal

ter
5

4
1
2
1

1
1

2
5

1
3

1

1
1

1
1
1
7

1
1
1

1
2
3

1

1
1
3
17
2
8
2
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13.2.6 Rechterlijke uitspraken
Omdat witwaszaken van relatief recente datum zijn en in een aantal gevallen hoger beroep is ingesteld, was het aantal uitspraken waarover per
peildatum kon worden beschikt beperkt. In het geval er meer feiten op de
tenlastelegging voorkwamen, is de uitspraak opgenomen die betrekking had
op artikel 420. In Compas wordt niet geregistreerd of hoger beroep wordt
ingesteld en tot welke uitspraak dat leidt. Dat is eenvoudig opvraagbaar bij
de CJD maar tot zover heeft het onderzoek zich niet uitgestrekt.
13.2.7 Inlichtingen
Een aparte categorie ‘resultaat’ is het verstrekken van inlichtingen door het
MOT en het BLOM. Dat komt met name voor in relatie tot de AIVD en het
buitenland. Het laatste is niet in de onderzoeksopdracht opgenomen en
daarom niet verder onderzocht. Informatieverstrekking aan de AIVD vindt
door het MOT plaats in het kader van terreurbestrijding. Het gaat om zicht
op geldstromen die financiering van terroristische netwerken kunnen inhou211
den. In dat kader heeft het MOT het historisch bestand gematcht met het
bestand van de AIVD. Met name de vele stichtingen die een relatie naar het
buitenland onderhouden en de grote geldstromen naar specifieke landen
zijn onderwerp van het verstrekken van inlichtingen. Om voor de hand
liggende redenen hebben wij geen inzage gekregen in het aantal verstrekkingen. Wat door het MOT aan de AIVD wordt gemeld gaat niet naar het BLOM
omdat het geen verdachte transacties betreft maar ongebruikelijke.
13.2.8 De nieuwsbrief van MOT en BLOM
Via de nieuwsbrieven houden het Meldpunt en het BLOM ketenpartners op
de hoogte van wat er met gemelde transacties gebeurt: vanaf de melding tot
aan de veroordeling. Aan de hand van echte zaken die geanonimiseerd in de
nieuwsbrieven opgenomen zijn, laat men zien welke meerwaarde verdachte
transacties hebben voor opsporing en vervolging. De driemaandelijkse
nieuwsbrieven zijn voor het meldpunt een belangrijk instrument om melders op de hoogte te houden van de afloop van zaken, recente ontwikkelingen en niet in de laatste plaats om ze gemotiveerd te houden. De eerste
nieuwsbrief verscheen in 1996. In 1999 is een lezersonderzoek ingesteld om
de gebruikerswaarde van de nieuwsbrieven te bepalen. Ongeveer 300 abonnees ontvingen een enquêteformulier waarop zij hun mening konden geven
over onderwerpen als de distributie, het gebruik, de waardering en de effectiviteit van de nieuwsbrief. Ongeveer 50 procent stuurde het enquêteformulier ingevuld terug. De lezers waarderen de nieuwsbrieven. Van de respon-

211 Jaarlijks Verslag MOT 2002, p. 30.
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denten gaf 85% het rapportcijfer zeven of hoger voor de goede leesbaarheid.
Andere sterke punten blijken het informatiegehalte en de actualiteit te zijn.
Toch bestond er behoefte aan een breder informatieaanbod en zag meer
dan de helft van de ondervraagde lezers de nieuwsbrieven graag vaker
verschijnen. Om aan de wensen tegemoet te komen is de ‘nieuwsbrief
special’ in het leven geroepen. In deze jaarlijkse uitgave behandelen het
MOT en het BLOM specifieke onderwerpen. In april 2003 verscheen de
laatste nieuwsbrief (nr. 27) in een papieren versie. Vanaf dat moment
worden voorbeelden en trends op de openbare internetsite van het MOT
geplaatst. De meldende instellingen krijgen een herinneringsmail wanneer
er nieuwe informatie op de website geplaatst is.

13.3 Informatieverzoeken
13.3.1 Artikel 10-vragen
212

In de BC-MOT werd geconstateerd dat door de grote aantallen meldingen
de discipline in de kwaliteit van de invoer afnam en daardoor ook de discipline in ‘artikel 10-bevragingen’. Eenzelfde beeld kwam uit de evaluatie van
de Wet MOT naar voren. Respondenten geven aan dat in die situatie in 2003
213
weinig is veranderd. In de BC-MOT is geopperd om aan de instellingen te
vragen om vrijwillig meer informatie bij artikel 10-vragen te verstrekken
aan het Meldpunt. Deze verstrekking zou dan wel onder de vrijwaring
Tabel 27: Aantal artikel 10-bevragingen naar jaar en mate van
registratie (peildatum 25 juni 2003)
Jaar

Datum antwoord
geregistreerd

Geen bekende
einddatum

Totaal

2001
2002
2003

38
35
26

84
33
16

122
68
42

Totaal

99

133

232

Bron: MOT

dienen te vallen en niet in strijd mogen zijn met de privacy-wetgeving.
Respondenten uit de politieregio’s geven aan dat de banken erg terughoudend zijn in het ‘vrijwillig’ melden van extra informatie. Door het MOT
wordt niet goed bijgehouden op welke transacties een artikel 10-bevraging
loopt en of er al een antwoord is ontvangen. Door de melder worden in
sommige gevallen meldingen die na een artikel 10-bevraging zijn aange212 BC-MOT, 28 juni 2000.
213 BC-MOT, 9 juni 1998.
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vuld nog een keer gemeld. Zo komen er dubbele meldingen in MOTION
terecht. In ruim 57% van het totaal aantal artikel 10-bevragingen over een
periode van twee en een half jaar was geen einddatum bekend waarop de
bevraging was afgerond.
13.3.2 IVT-bevragingen
De mate waarin geautoriseerden gebruikmaken van het IVT is op zichzelf
geen informatieproduct. Wel kan het als een indicator worden gezien voor het
belang dat men hecht aan het kennisnemen van transactie-informatie. Dat
belang staat mogelijk in relatie tot de inspanningen van vooral het BLOM om
opsporingsinstanties zover te krijgen dat men weet heeft van transactie-informatie en er gebruik van maakt. In die zin is het aantal IVT-bevragingen te
zien als een ‘resultaat’ van de inspanningen binnen de keten ongebruikelijke
transacties.
Inloggen
In eerste instantie is vastgesteld of geautoriseerden überhaupt op het IVT
hebben ingelogd. Tabel 28 bevat het resultaat dat aflopend gesorteerd is op het
percentage geautoriseerden dat (nog) nooit is ingelogd op het IVT (kolom 3).
Van het totaalaantal geautoriseerden blijkt dat 18% te betreffen. De tabel bevat
als vergelijkingsmateriaal ook de resultaten van andere afnemers dan uitsluitend de politieregio’s. De bespreking beperken we tot de laatstgenoemden.
De politieregio’s Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Friesland, Brabant-ZuidOost, en IJsselland kennen de meeste geautoriseerden die nooit op het IVT
hebben ingelogd. Drie van deze regio’s hebben een hoog aantal geautoriseerden, wat het effect beperkt. Voor Friesland en IJsselland geldt dat niet. In deze
regio’s heeft ongeveer de helft van de geautoriseerden niet ingelogd.
Nemen we 2003 als meest actuele uitgangspunt, dan scoort Limburg-Noord
als enige 100%. Uit de interviews komt deze regio niet naar voren als meest
geïnteresseerd in transactie-informatie. Verder komen Midden- en WestBrabant, Hollands-Midden, Gelderland-Zuid en Utrecht in de hoogste regionen voor. Het aantal autorisaties in Utrecht is laag maar men maakt er wel
gebruik van. Overigens, Rotterdam-Rijnmond als de regio met het hoogste
absolute aantal geautoriseerden, scoort daar maar iets achter.
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Tabel 28: Aantal geautoriseerden dat heeft ingelogd per jaar c.q. nooit heeft ingelogd
(peildatum 25 juni 2003)
Afnemer

Nooit ingelogd
abs

%

SIOD
Friesland
IJsselland
Haaglanden
KLPD
Flevoland
FIOD/ECD
Noord- en Oost-Gelderland
Gooi- en Vechtstreek
Gelderland-Zuid
Utrecht
Limburg-Zuid
LRT/Informatieknooppunt
Groningen
Brabant-Zuid-Oost
Rotterdam-Rijnmond
Kernteam RandstadNoord/midden
Blom
Brabant-Noord
Twente
Gelderland-Midden
Drenthe
Noord-Holland-Noord
Zaanstreek-Waterland
Kennemerland
Amsterdam-Amsteland
Hollands Midden
Zuid-Holland-Zuid
Zeeland
Midden- en West-Brabant
Limburg-Noord
Landelijk Parket
CIE Centrale recherche KMAR

2
7
3
13
17
2
1
1
1
2
1
1
4
1
5
9
1

66,7
53,8
42,9
41,9
36,2
28,6
33,3
25
25
20
20
20
18,2
16,7
16,1
13,2
12,5

2
1
1
1

11,1
10
7,1
7,1

Totaal

76

Bron: Extractie logfile IVT

18

2001
abs

2002
%

2
1
1
10

15,4
14,3
3,2
21,3

1

25

1

20

1
4
1
2

16,7
12,9
1,5
25

6
1
4
8
1
1
3

33,3
10
28,6
57,1
25
16,7
23,1

3
2
1
1
1

33,3
20
25
25
5

2

66,7

58

13,3

abs

2003
%

3
1

23,1
14,3

7
1
1

14,9
14,3
33,3

3
2
3
9
5

13,6
33,3
9,7
13,2
62,5

3
3
2
2
1
1
6
4
1

16,7
30
14,3
14,3
25
16,7
46,2
30,8
11,1

1
1
2

25
25
10

1

100

63

14,9

Aantal
autorisaties

abs

%

1
1
2
17
13
4
1
3
2
8
4
3
15
2
19
49

33,3
7,7
28,6
54,8
27,7
57,1
33,3
75
50
80
80
60
68,2
33,3
61,3
72,1

3
13
7
31
47
7
3
4
4
10
5
5
22
6
31
68
8

7
5
7
3
2
4
4
9
5
8
2
2
17
5
1

38,9
50
50
21,4
50
66,7
30,8
69,2
55,6
80
50
50
85
100
33,3

18
10
14
14
4
6
13
13
9
10
4
4
20
5
3
1

225

53,3

422
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Bevraging
Als tweede benadering van het daadwerkelijk gebruik is gekeken naar wat
geautoriseerden op het IVT hebben gedaan, want daarover zegt het inloggen
op zichzelf niets (zie tabel 29). Het resultaat is wederom een tabel die het
aantal keren dat een subject is bevraagd weergeeft en is gesorteerd op het
totaal (kolom 6). Direct valt het grote aantal subjectbevragingen op dat als
‘onbekend’ is gerubriceerd. Vermoedelijk betreft dit de bevragingen van
functionarissen van wie de autorisatie is opgeheven.

Tabel 29: Aantal subjectbevragingen IVT naar afnemer per jaar
(peildatum 25 juni 2003)
Regio

2000

2001

2002

2003

Totaal

Rotterdam-Rijnmond
Onbekend
LRT/Informatieknooppunt
Haaglanden
KLPD
Midden- en West-Brabant
Zuid-Holland-Zuid
Brabant-Zuid-Oost
Brabant-Noord
BLOM
Amsterdam-Amstelland
Utrecht
IJsselland
Noord-Holland-Noord
Zaanstreek-Waterland
Kennemerland
Landelijk parket
Noord- en Oost-Gelderland
Hollands-midden
Twente
Gelderland-zuid
Groningen
Drenthe
Limburg-Noord
Gelderland-midden
Zeeland
Gooi- en Vechtstreek
Limburg-Zuid
Flevoland
CID Centrale recherche KMAR
Friesland
FIOD
Kernteam Randstad-Noord-Midden

160
472
163

219
782
240
253
247
147
288
89
16
124
74
53
48
37
106
57
19
22
90
116

470
232
227
202
247
218
53
88
35
56
76
87
87
83
80
56
61
18
38
20
17
32
67
53
20
23
29
20
11
4
5

1.031
2
196
306
183
100
24
182
283
92
153
150
123
98
32
78
8
131
43
32
134
97
45
15
40
17
35
10
43

1.880
1.488
826
761
677
515
365
359
334
313
303
290
258
218
218
191
173
171
171
168
151
150
134
118
102
98
91
72
62
45
34
21
10

Totaal

995

Bron: Extractie logfile IVT

50

41

85

13
11

21
22
50
42
58
27
42
8
28
29
2
6
3.362

8
4
2.719

3.691

10.767
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Tussen de regio’s zijn grote verschillen waarneembaar. Zo blijkt dat Rotterdam-Rijnmond in 2003 meer dan 25% van het aantal raadplegingen van
subjecten heeft uitgevoerd, terwijl in Friesland in 2003 nog geen enkel
subject is geraadpleegd. Opvallender is het verschil van bijna factor 6 in het
bevragen van subjecten tussen wederom de politieregio RotterdamRijnmond en het in meerdere opzichten vergelijkbare korps AmsterdamAmstelland. Zeker als men zich realiseert dat 40% van de gemelde ongebruikelijke transacties afkomstig is uit Amsterdam. Het gaat in dit verband niet
zozeer om het stellen van Rotterdam-Rijnmond als de norm maar meer om
te illustreren welke verschillen er bestaan tussen politieregio’s die naar ons
gevoel iets zeggen over de houding ten opzichte van het gebruik van
verdachte transactie-informatie. Met behulp van de gegevens is overigens
wel een norm te kiezen en te stellen.
13.3.3 LOvJ-verzoeken
In de keten wordt veel belang gehecht aan de LOvJ-verzoeken. Ze worden
algemeen als graadmeter gezien voor de mate waarin opsporingsinstanties
op eigen initiatief het BLOM en het MOT weten te vinden. Daarvoor
hebben we de aantallen LOvJ- en analyseverzoeken verhouden tot het
aantal ongebruikelijke en verdachte transacties dat een regio heeft bereikt.
Het resultaat staat in tabel 30 die is gesorteerd op het aantal LOvJ-verzoeken in het jaar 2002 (kolom 4). Uit de tabel blijkt dat regio’s met een hoog
aantal doormeldingen vooral ook de LOvJ-verzoeken doen. Het zijn ook de
verzorgingsgebieden van deze regio’s waar de meeste ongebruikelijke transacties vandaan komen, wat een verklaring zou kunnen zijn dat juist in die
regio’s de waarde van LOvJ-verzoeken wordt onderkend. De tabel geeft
daarom niet een volledig betrouwbaar beeld.
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Tabel 30: Aantal LOvJ-verzoeken en aantal verdachte transacties over 2000-2002,
naar afnemer
LOvJ-verzoeken
Afnemer
2000
BLOM
33
Amsterdam-Amstelland
44
KMar
8
Haaglanden
24
FIOD-ECD
38
Overige BOD'en
8
Zeeland
5
Kernteams
16
Twente
9
KLPD
4
Friesland
8
Noord-Holland-Noord
1
Rotterdam-Rijnmond
13
IJsselland
5
Flevoland
7
Gooi- en Vechtstreek
6
Brabant-Noord
12
Hollands Midden
1
Gelderland-Zuid
7
Drenthe
4
Utrecht
9
Midden- en West-Brabant
4
Limburg-Noord
2
Zaanstreek-Waterland
6
IFT's
8
Groningen
4
Kennemerland
10
Gelderland-Midden
1
Overige
11
Limburg-Zuid
7
Zuid-Holland-Zuid
1
Brabant-Zuid-Oost
5
Landelijk Parket
8
Noord- en Oost-Gelderland
1
Rijksrecherche
2
Totaal

332

Verdachte transacties

2001
160
51
6
33
17
4
2
12
7
16
4
1
31
10
4
9
3
6
8
7
5
4
3
9
5
4
7
6
4
3
0
7
4
3
0

2002
195
69
37
36
19
17
13
11
11
10
9
9
8
8
8
7
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0

2000
1.840
1.867
95
1.051
231
14
129
243
66
450
159
79
1.060
53
303
52
948
239
2.043
26
318
311
123
99

2001
6.604
2.145
138
1.001
79
9
103
165
31
738
50
2.096
2.438
92
229
39
180
193
2.499
47
193
683
332
215

2002
9.307
5.243
466
2.537
1.458
134
130
422
78
1.238
101
447
5.596
195
386
133
223
1.402
114
1.128
309
1.788
377
1.426

167
223
102

61
110
77

162
226
98

587
159
242

731
241
138

619
471
1.465

179
1

160
2

645
7

455

514

13.459

21.819

38.331

Bron: Jaarlijkse verslagen MOT 2002 en 2003, en Extractie LOvJ-bestand Winston
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In het grote aantal verzoeken dat afkomstig is van het BLOM, gaan ook
verzoeken schuil die eigenlijk betrekking hebben op regio’s maar als
service door het BLOM worden aangevraagd. Een tweede probleem is dat
LOvJ-verzoeken af en toe behoorlijke aantallen hits opleveren (zie tabel
31).
Tabel 31: Aantal LOvJ-verzoeken, de mate van resultaat en de omvang van het resultaat
in aantal verdachte transacties (naar afnemer en jaar)

12
2
14
2
7

461
1
130
6
31

2
14
4

28
20
76

1
2

3

3
5

2
11

1
1
4
3
3
21
2
14

8
3
1
79

3

5

2
1
9
1
1
2

9
8
10

4
4
7
10
7
3
6
8
5
1
9
7
51
9
33
6
31
2
4
3
7
3
3

1
1
12
20
4
2
8
6

4 1.148
6
22
34
213
6
10
22
286
4
7
19
197
2
4
3
3
1
2

17
64
19
36
4
34

verdachte transacties

verdachte transacties

LOvJ met resultaat
3
1
2
4
3
2
1
2
1

2002

LOvJ met resultaat

3
15

2
6

LOvJ-verzoeken

1

verdachte transacties

1
1
2
8

4
8
4
5
9
1
1
7
9
1
6
10
44
6
24
1
13
1
5
4
12
5
2
7

LOvJ met resultaat

20
8
1
3
23
46

LOvJ-verzoeken

3
3
2
1
4
2

2001

LOvJ-verzoeken

10
24
10
4
4
6

verdachte transacties

7
7
3
7
13
6
1
5
9
5
10
3
27
3
38
2
15

2000

LOvJ met resultaat

Groningen
Friesland
Drenthe
IJsselland
Twente
Noord- en Oost-Gelderland
Gelderland-Midden
Gelderland-Zuid
Utrecht
Noord-Holland-Noord
Zaanstreek-Waterland
Kennemerland
Amsterdam-Amsteland
Gooi- en Vechtstreek
Haaglanden
Hollands Midden
Rotterdam-Rijnmond
Zuid-Holland-Zuid
Zeeland
Midden- en West-Brabant
Brabant-Noord
Brabant-Zuid-Oost
Limburg-Noord
Limburg-Zuid

LovJ-verzoeken

Aanvragen

1999

3
9
4
8
11

3
9
4
8
11

2
4
4
9
3
2
69
7
36
5
8
1
13
4
6

2
3
4
18
4
8
218
3
4
2
1
67 1.644
5
11
36
37
5
7
8
20
1
1
13
26
4
6
17

4
1

4
1

9
3
1
277
53

7
2
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2

2
1

88
7

verdachte transacties

2 1.183

LOvJ met resultaat

1

LOvJ-verzoeken

3

9
49

verdachte transacties

1

5

2002

LOvJ met resultaat

1

581
23
4
3

4
5
16
5
4
2

2001

4
4
17
2
6
4

2
2
8

3
47
95

8

8

21

19

19

98

2
3

36
18

37
6

37
6

235
37

2

2

28

2

2

3

1

3

3

5

3
10

34
16

LOvJ-verzoeken

12
3
1
3

7
8
38
5
8
4

verdachte transacties

15

LOvJ met resultaat

1

2000

LOvJ-verzoeken

verdachte transacties

Flevoland
1
Landelijk Parket
FIOD-ECD
39
LRT/Informatieknooppunt
6
KMAR
6
Kernteam
4
Noordoost-Nederland
Kernteam
2
Amsterdam-Amsteland
Kernteam
7
Randstad-Noord/midden
Kernteam Haaglanden
3
Kernteam Zuid-Nederland
6
Kernteams
1
IRT Noord- en Oost-Nederland
IFT's
5
KLPD
17
Rijksrecherche
AID
Ministerie VROM
BLOM
7
Internationaal
4
Soc. recherche e.a.
5
uitvoeringsinst.
Onbekend
3
Totaal
335

LOvJ met resultaat

LovJ-verzoeken

1999

Aanvragen

294

25-02-2004

1

4
2
1

45
3

5
16

4 5.888
3
9

3
10

38
1
3

5
1
1
8
4
2
1
1
33
5
6

13
4
3

200
15
5

160
1
4

92 4.449
1
1

1
195
1
16

1
186 13.457
1
15
20

128 4.166

1
332

152

467

1
455

1
31
252 12.717

514

499 16.282

3 1.327
5
16

4
1
2

4

4
1

Als die worden doorgemeld, tellen ze mee in de kolommen die het aantal
verdachte transacties weergeven. Met een risico op een ‘loop’: veel LOvJverzoeken genereren ook veel verdachte transacties dus logisch wanneer
men die in gezamenlijkheid aantreft. Theoretisch zou men veronderstellen dat met de komst van het IVT het aantal LOvJ-verzoeken zou zijn
afgenomen. Bij een aantal grote aanvragers zoals het KLPD, de FIOD-ECD
en de politieregio Rotterdam-Rijnmond is sinds 2000 een forse daling te
zien waarvan respondenten ook het IVT als oorzaak aandragen. Worden
die uitspraken gecheckt met het aantal subjectbevragingen, dan blijken
deze afnemers inderdaad hoog te scoren. Gelijktijdig doet zich een
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stijging voor bij de KMar. Voor deze organisatie is het ook de enige manier
van bevragen omdat men niet fysiek is aangesloten op het IVT. De grote
aantallen LOvJ-verzoeken door het BLOM (in 2002 38% van het totaal)
vertekenen het totaalbeeld. Worden deze buiten beschouwing gelaten,
dan blijkt het aantal verzoeken over drie jaar nauwelijks te zijn gestegen
(van 299 in 2000 naar 319 in 2002). Bij de regio’s met 10 of minder verzoeken in het jaar 2001 (totaal 15 regio’s) is in het daaropvolgende jaar over
de hele linie een daling te zien. Een daling die niet wordt gecompenseerd
door het aantal IVT-bevragingen.
13.3.4 Analyseverzoeken
Opsporingsdiensten kunnen via BLOM ook analyseverzoeken indienen bij
het Meldpunt. Zo’n analyseverzoek bevat geen namen van personen maar
214
een algemene vraagstelling. Zo kan een politieregio het financiële beeld
van de eigen regio opvragen. Het Meldpunt selecteert alle transacties
– ongebruikelijk en doorgemeld – die in die specifieke regio hebben plaatsgevonden, en analyseert de gegevens. Het antwoord dat het Meldpunt geeft,
bestaat altijd uit algemene informatie. Bijvoorbeeld wat voor soort transacties in de regio plaatsvinden, welk bedrag daarbij is betrokken, welke valuta
worden gewisseld en in welke steden de meeste transacties plaatsvinden.
Namen van (rechts)personen komen hier dus niet in voor. De uitkomst van
zo’n analyseverzoek kan voor een regio verrassend, dan wel bevestigend
zijn. Verrassend, wanneer een regio constateert dat bijvoorbeeld grote
hoeveelheden valuta in een niet voor de hand liggende stad omgaan.
Bevestigend, wanneer de analyse het financiële beeld dat de regio zelf heeft
gevormd, onderbouwt. De algemene informatie kan een regio doen besluiten een meer gedetailleerd analyseverzoek aan het Meldpunt te richten,
waarbij specifieke criteria zoals bepaalde valuta, nationaliteit en periode
worden meegegeven. Het Meldpunt onderzoekt in zo’n geval altijd of het de
transacties die uit de analyse naar voren komen ook daadwerkelijk als
verdacht kan doormelden. De verdachte transacties verstrekt het Meldpunt
in zo’n geval aan de verzoekende politieregio. Het zijn de grote korpsen die
sporadisch een analyseverzoek doen.

13.4 Hulpmiddelen: typologisch onderzoek
Typologisch onderzoek doet het Meldpunt wanneer het een bepaald soort
‘gedrag’ wil volgen. In 2001 heeft het Meldpunt bijvoorbeeld onderzoek
gedaan naar grote contante stortingen op rekening en transacties waaruit
bleek dat de betrokken personen zaken van grote waarde gingen aanschaffen of dat inmiddels al hadden gedaan. Dit met het oog op de euroconver214 Jaarlijks Verslag MOT 2001, p. 17-18.
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sie. Typologisch onderzoek gebruikt het Meldpunt overigens ook om de
eigen werkprocessen efficiënt te kunnen inzetten. Het onderzoekt dan
gedurende enkele maanden elke transactie die voldoet aan bepaalde criteria. Indien uit het typologisch onderzoek blijkt dat de soort transactie in het
algemeen verdacht is, vormt de typologie een selectieprofiel om nieuw
geregistreerde transacties te filteren (voorbeelden: bolletjesslikkers en terrorisme).
Vergelijkbaar met het typologisch onderzoek is het onderzoek naar profielen
dat betrekking heeft op de kenmerken van groepen subjecten en op de
transacties die ze doen. Zo is een profiel opgesteld van VROS-subjecten die
215
moneytransfers verrichten bestaande uit o.a. geslacht, leeftijd en nationaliteit. Een ander voorbeeld is een profiel van subjecten voor wat betreft de
top drie qua bestemmingslanden van moneytransfers.

13.5 Reflectie
Productievolumes
In de bijna tien jaar dat de meldingsplicht bestaat is het aantal ongebruikelijke transacties fors gestegen. Buiten de normale toename van het aantal
meldingen is de explosieve groei van de laatste jaren terug te voeren tot
twee momenten: de introductie van de meldingsplicht voor moneytransfers
in 1998 en de euroconversie als gevolg waarvan het product moneytransfer
een hoge vlucht heeft genomen. Deze groei is een logische consequentie
van het Nederlandse meldsysteem maar leidt desondanks tot verontrusting
in het veld over de beheersbaarheid van het aantal ongebruikelijke transacties. Vanuit het idee dat iedere transactie afzonderlijk zou moeten worden
beoordeeld op de toegevoegde waarde voor concrete opsporingsonderzoeken is de verontrusting begrijpelijk. Bij een aanbod dat in de buurt komt van
150.000 ongebruikelijke transacties per jaar is dat geen doen. Maar zoals op
meerdere plaatsen in dit rapport uit verschillende invalshoeken is geconcludeerd, staat en valt de beoordeling van de effectiviteit van de keten
ongebruikelijke transacties niet met het microgebruik van transactie-informatie in opsporingsonderzoeken. Met dat gebruik is niets mis, integendeel.
Maar de waarde van het grote volume aan transacties ligt in mogelijkheden
om patronen te onderkennen, geldstromen te detecteren en hypothesen
over criminaliteit te toetsen. Die mogelijkheden worden in de keten
ongebruikelijke transacties onvoldoende geëxploreerd, wat o.a. blijkt uit de
weinig systematische manier waarop wordt omgegaan met het construeren
en inzetten van typologieën en profielen. Het ontbreekt binnen het MOT en
het BLOM aan deskundigheid om op een wetenschappelijke manier de

215 Jaarlijks Verslag MOT 2003, p. 45.
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database met ongebruikelijke transacties te ontleden. Bovendien is de
oriëntatie teveel gericht op crimefighting en te weinig op fact-finding. Dat
wil overigens niet zeggen dat er per definitie veel meer uit de ongebruikelijke transacties gehaald kan worden dan thans het geval is. Het probleem is
juist dat daarover geen duidelijkheid bestaat. De waarde van het Nederlandse meldsysteem is in die zin onvoldoende inhoudelijk onderzocht.
Bij respondenten op het niveau van de BC-MOT, de departementen en de
landelijk werkende onderdelen van het OM en de politie, bestaat een zekere
argwaan ten aanzien van de aantallen verdachte transacties die door het
MOT worden doorgemeld. Met name de mogelijkheid die het MOT zelf heeft
om het aantal verdachte transacties te reguleren roept een beeld op van het
kunnen manipuleren van het eigen succes. Dat het Meldpunt over die
mogelijkheid beschikt en ook trots is op het aantal doormeldingen is
correct. Dat nadere inkadering van het verdachtbepalen wenselijk is, maar
dan op basis van andere argumenten dan zelfregulering, hebben wij in
hoofdstuk 11 aangegeven. Maar het is aan de besturenden onder de aangehaalde respondenten om het MOT op andere zaken af te rekenen dan het
aantal verdachte transacties en daarvoor indicatoren te definiëren. In de
aantallen maandelijkse doormeldingen van het MOT zijn pieken en dalen te
zien. Wij hebben die redelijk terug kunnen brengen tot hun vermoedelijke
oorzaak: een systeem dat tijdelijk uit de lucht is geweest, het inhalen van
achterstanden in de verwerking, de vervulling van vacatures, concentratie
van de aandacht op de euroconversie, concentratie op de MBA-kamer etc.
Voor manipulatie van het aantal verdachte transacties hebben wij geen
aanwijzingen gevonden. Wat men daarvoor mogelijk heeft aangezien, is
het gelijktijdig doormelden van grote aantallen transacties in het kader van
netwerkanalyses of weggewerkte achterstanden.
De sterke toename van het aantal ongebruikelijke transacties laat zich
vooral voelen bij de melders en het Meldpunt. De doorgevoerde vernieuwingen bestaande uit het elektronisch melden, verwerking binnen het MOT met
het nieuwe MOTION, het automatisch doormelden en het plaatsen van
verdachte transacties op het IVT hebben gezorgd voor een redelijk beheersbare situatie. Ondertussen is dat wel ten koste gegaan van andere informatieproducten dan ongebruikelijke transacties en verdachte transacties.
Het is begrijpelijk dat binnen het meldpunt prioriteit gegeven is aan het
verwerken van een zich autonoom aandienende workflow. Grote aantallen
transacties brengen als risico met zich mee dat het administratief verwerken
de boventoon gaat voeren boven de bruikbaarheid en het gebruik.
Vraag en aanbod
De rechtvaardiging om met het verzamelen van de volumes aan transacties
door te gaan ligt niet in het individuele gebruik van transactie-informatie als
informatieproduct, maar in het verkrijgen van kennisproducten. In termen
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van vraag en aanbod geredeneerd, bestaat er een overschot aan informatieproducten en een tekort aan capaciteit om daaraan opvolging te geven.
Omgekeerd bestaat er een tekort aan kennisproducten, en een ‘honger’
binnen zowel opsporingsorganisaties als toezichthouders, melders en
departementen om die te mogen ontvangen. Dat suggereert alsof beide
producttypen gescheiden werelden zijn terwijl kennisproducten, als het
goed is, zorgen voor de gewenste output aan informatieproducten. Met
bijvoorbeeld een kennisproduct als een typologie op het gebied van
mensenhandel kunnen gericht transacties worden gefilterd die gezien de
prioriteitstelling in de regio’s met open armen worden ontvangen.
De ontwikkeling van dat soort typologieën kan per definitie niet in de beslotenheid van het MOT en BLOM plaatsvinden. Dat vergroot het risico op een
technocratische benadering die wordt ingegeven door de huidige mogelijkheden en onmogelijkheden van de verwerkende systemen of de kwaliteit
van de opgeslagen meldingen. Dat wat een keten ongebruikelijke transacties
wordt genoemd vraagt om terugkoppeling van de onderdelen uit die keten
die worden geacht iets te doen met de informatie- en kennisproducten. Nu
gebeurt dat door middel van het BLOM op het niveau van individuele
onderzoeken en dat moet ook zo blijven. Wat eraan moet worden toegevoegd is terugkoppeling op een hoger abstractieniveau door de keten. De
ervaringen met het weliswaar beperkte laboratoriumexperiment hebben
bijvoorbeeld geleerd dat geredeneerd vanuit de delictsoort transactiegegevens wenselijk zijn die thans niet op het meldformulier worden gevraagd.
Tot dat type constateringen komt men alleen als de kennis in de keten wordt
gemobiliseerd.
In het veld heeft men ondertussen behoefte aan inzicht in geldstromen, aan
patronen in geldtransacties die kunnen worden gerelateerd aan bepaalde
delictsoorten, aan geografische analyse van woonplaatsen van subjecten in
relatie tot de plaatsen waar transacties plaatsvinden etc.
Regio’s waaraan incidenteel transacties worden doorgemeld, zullen zich niet
volledig op de ontvangst ervan inrichten. Omgekeerd zullen MOT en BLOM
zich ook niet volledig op die regio’s richten. Het is niet opportuun om
bijvoorbeeld de kleinere regio’s te bewegen om stelselmatig gebruik te
maken van verdachte transacties. Dat heeft niet alleen met kosten te maken,
maar ook met de mate waarin deze regio’s transactie-informatie krijgen
aangeboden. MOT en BLOM zouden ervoor kunnen kiezen om binnen aan
te geven beleidsgrenzen zich te richten op afnemers naarmate die afnemers
worden geconfronteerd met verdachte handelingen. Structurele samenwerking zou kunnen worden gezocht met de bovenregionale en nationale
recherche. Heeft een team ‘Oost-Europa’ als aandachtspunt, dan zou een
permanente activiteit van het BLOM kunnen zijn het naspeuren van
verdachte transacties met betrekking tot deze portefeuille. Het desbetreffende rechercheteam wordt dan opdrachtgever. Het MOT kunnen vervolgens op basis hiervan zoekroutines worden aangereikt als gevolg waarvan
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mogelijk meldingen komen bovendrijven waar dat nu niet het geval is.
Uit de productieresultaten blijkt dat aan hen vrij weinig transacties worden
doorgemeld. Dat kan erop duiden dat er weinig raakvlakken zijn met het
kaliber criminelen waar deze niveaus in de opsporing zich mee bezighouden.
Bijvoorbeeld omdat die slim genoeg zijn om niet op te vallen door het doen
van ongebruikelijke transacties. Desalniettemin zijn deze rechercheniveaus
wel geïnteresseerd in strategische analyses. En misschien hebben ze door hun
ervaring ook een visie op de informatie zoals die nu wordt gevraagd op het
meldformulier in vergelijking tot waarover men als teams graag zou willen
beschikken.
Men kan zich afvragen hoe de prioriteitskeuze van het MOT en het BLOM
totstandkomen. Een netwerkanalyse van de Nigerianen-problematiek is
mooi, maar alleen als er vervolgens ook iemand iets mee doet. Het
ontbreekt aan sturing vooraf op dit soort keuzes. De naamgeving van deze
ingang van verdachtbepaling (eigen onderzoek) geeft al aan waar het
pijnpunt ligt, namelijk of dit type onderzoek ook door de praktijk wordt
gevraagd. Deze ingang voor de verdachtbepaling zou aan effectiviteit
winnen wanneer ze vraaggestuurd zou worden ingericht in plaats van
aanbodgestuurd. Het eigen onderzoek zou in dat geval alleen mogen plaatsvinden wanneer wordt voldaan aan een van de volgende voorwaarden:
– een afnemer vraagt om het onderzoek;
– een opdrachtgever geeft opdracht tot het onderzoek.
In beide gevallen kan een vraag of opdracht het gevolg zijn van de oplettendheid van het MOT en het BLOM door bijvoorbeeld op basis van actualiteit op het belang van een bepaald onderzoek te wijzen. Het keuzeproces
dat met deze aanpassing aan het eigen onderzoek ten grondslag komt te
liggen, is vergelijkbaar met de weging en keuze van onderzoeken binnen
opsporingsinstanties. Ze wordt ingegeven door het belang om zorgvuldig
om te gaan met de inzet van kostbare menskracht in relatie tot de veelheid
aan voorliggende vraagstukken.
De ongebruikelijke transacties doen zich vooral voor in de grote steden.
Het is daarom niet verwonderlijk dat hun politiekorpsen, en de in dezelfde
gebieden opererende FIOD-ECD, bij uitstek gericht zijn op de ontvangst en
het gebruik van transactie-informatie. De invulling die daarvoor wordt
gekozen loopt uiteen. De regio Amsterdam-Amstelland maakt minder
gebruik van het IVT en meer van LOvJ-verzoeken; bij Rotterdam-Rijnmond
is het andersom en het korps Haaglanden zit ertussenin. In de overige
regio’s vinden veel minder verdachte transacties plaats, waarbij een slag om
de arm moet worden gehouden voor de doormeldingen. Doet een regio een
analyseverzoek (wat vooral de grotere regio’s doen) dan kan het aantal
doormeldingen fors toenemen. Desondanks valt van de regio’s met een
kleiner aanbod aan verdachte transacties vooral Midden-West-Brabant op.
Het aantal LOvJ-verzoeken is laag en constant, maar het aantal autorisaties
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en het gebruik ervan zijn hoog. Als grote regio (en stad) valt Utrecht vooral
op door het lage aantal doorgemelde transacties. Er zijn minder wisselen moneytransferkantoren dan in de andere grote steden, maar alleen al in
vergelijking tot Flevoland (met overigens een actief wisselkantoor binnen de
provincie) en Kennemerland valt het lage aantal op. Dit soort opvallende
verschijnselen lijkt te wijzen op een ander verband dat zich in alle tabellen
in meer of mindere mate voordoet. Zonder het met zekerheid te kunnen
stellen, lijken de cijfers de inspanningen van het BLOM in het kader van het
relatiebeheer te weerspiegelen. Regio’s waar de accountmanagers van het
BLOM warm worden onthaald, hebben naar verhouding meer autorisaties,
meer doormeldingen en (zij het beperkter) meer LOvJ-verzoeken, waarvan
een aantal ook nog eens schuil gaat in de verzoeken van het BLOM zelf.
Utrecht is wat dat betreft bijvoorbeeld een moeilijke regio, zo blijkt uit de
gesprekken met direct betrokken respondenten en uit een recente interventie van de LOvJ in de richting van het arrondissementsparket in deze provincie. Dat betekent overigens wel dat het accountmanagement effect heeft op
de vraag.
Kwaliteit meldingen
De gemiddelde kwaliteit van de meldingen is in termen van volledigheid en
bruikbaarheid zorgelijk te noemen. Meldingen die aan de minimale vereisten voldoen, hebben behalve als indicatie dat een transactie is gedaan, een
zeer beperkte waarde voor de opsporing. Buiten het MOT en het BLOM
wordt in de keten ongebruikelijke transacties de kwaliteit van meldingen ten
onrechte beoordeeld naar de mate waarin de drie verplichte velden zijn
ingevuld. Formeel gezien voldoen deze meldingen; meer niet. Het stimuleren van de opsporing om meldingen te betrekken in concrete onderzoeken
heeft gezien de kwaliteit van de daartoe beschikbaar gestelde meldingen,
weinig effect. Binnen het MOT en BLOM bestaat zorg dat het leggen van de
nadruk op het zo snel mogelijk melden ten koste gaat van de kwaliteit.
Niet in de betekenis dat er meer meldingen die niet voldoen aan de formele
vereisten worden geretourneerd (dat aantal neemt in 2003 zelfs af), maar op
basis van de bruikbaarheid van de meldingen. Meldingen zullen minder
gegevens gaan bevatten, zo is de vrees.
In het Plan van Aanpak MOT en BLOM wordt de inrichting van een intelligence-unit bij het MOT voorgesteld met als één van de doelen om de interactie met de melders te versterken en zo de kwaliteit van de meldingen te
verbeteren. De noodzaak om daar extra energie in te steken wordt vooral
ingegeven door de overgang naar een risk-based meldsysteem waarin het
subjectieve oordeel van de melder een essentiële rol spelt. De inspanningen
van een dergelijke unit zullen aan waarde winnen wanneer de vereisten voor
het melden worden opgevoerd.
Naar het oordeel van vrijwel alle respondenten schuilen in de database van
het MOT nog vele verborgen verdachte transacties. Zeker door de direct
betrokken respondenten uit de opsporing en vervolging wordt het gezien als

WODC_Onverdachte_versie10

25-02-2004

14:34

Pagina 301

Transactie-informatie: de resultaten van de verwerking

een nog maar beperkt ontgonnen goudmijn. Met ons onderzoek kunnen we
dat beeld noch bevestigen noch ontkennen. Maar een nuancering willen wij
wel maken. Tegen de verwachting in kwamen uit het door ons gehouden
laboratoriumexperiment alleen meldingen naar voren die al als verdacht
waren doorgemeld. Zonder één enkele uitzondering. Dat zegt mogelijk iets
over het experiment of over de goede beoordeling door het MOT. Dat buiten
beschouwing latend geeft de vaststelling in het licht van dit hoofdstuk ons
aanleiding voor het opwerpen van een kwaliteitshypothese. In een goudmijn
zullen in eerste instantie de rijke aders opvallen en het eerst worden gewonnen. Naarmate het eind daarvan in zicht komt, zal steeds meer materiaal
moeten worden verzameld om een lagere kwaliteit aan erts op te leveren die
er ook nog eens moeilijker uit te halen is. Zetten we deze metafoor over naar
de database ongebruikelijke transacties, dan ontstaat de volgende hypothese.
De meest bruikbare ongebruikelijke transacties (en dat hoeven niet de meest
volledige te zijn) zullen het eerst uit de database naar voren komen. Daarna
begint de zoektocht naar de bruikbaarheid van andere transacties, wat ook
nog een (respectabel) aantal hits oplevert. Van wat er daarna in de database
overblijft, bestaat de kans dat het vooral een residu is dat ook na onderzoek
maar van weinig waarde wordt geacht. Zou deze hypothese opgaan, dan
resteert er dus een goudmijn die is uitgeput. Onderzoek naar deze hypothese
viel buiten de scope van ons onderzoek, maar is wellicht aan te bevelen.
De kwaliteit van de meldingen is tot zover vooral benaderd vanuit het
gebruik in concrete opsporingsonderzoeken. Daarvan geabstraheerd is de
vraag hoe de kwaliteit van meldingen zich verhoudt tot strategische analyse.
Dit type analyse is minder afhankelijk van gedetailleerde gegevens op het
niveau van individuele transacties. Desondanks leveren de drie minimaal
verplichte velden ook voor analysedoeleinden te weinig informatie. Om
patronen te kunnen onderkennen zijn gelijksoortige gegevens nodig
waarvan reeksen kunnen worden gemaakt. De namen van subjecten zijn
dan minder belangrijk als wel de plaatsen waar geld heengaat, de kantoren
waar wordt gestort/gewisseld en opgenomen, de tijdstippen waarop wordt
gestort en opgenomen, woonplaatsen, frequentie, valuta etc.
Het verdient aanbeveling om met vertegenwoordigers van de opsporing het
huidige meldformulier en de minimaal verplicht in te vullen velden te
bezien. Met als achtergrond twee belangrijke doelen die met transacties
worden beoogd: bijdragen aan concrete opsporing en bijdragen aan strategische analyse. Dat meldformulier is vooral opgezet vanuit witwassen als
perspectief en zou aan waarde kunnen winnen wanneer andere delictsoorten op het melden worden betrokken. Verder is het meldformulier statisch.
Dat is begrijpelijk en deels noodzakelijk omdat een dynamisch formulier
steeds nieuwe instructie van personeel zal vragen en omdat de database
moeilijk uit de voeten kan met wisselende informatie. Deels wordt de
behoefte aan dynamiek opgevangen door de introductie van nieuwe indicatoren. Om snel te kunnen inspelen op een actueel patroon of criminaliteits-
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verschijnsel is een nadere studie naar het gedurende een bepaalde tijd
aanvullend melden van bepaalde transacties of gegevens te overwegen.
Kennis
De informatieproducten van het MOT en BLOM zijn nagenoeg uitsluitend
gericht op het aanwenden in concrete opsporingsonderzoeken. Het zijn
letterlijk informatieproducten waarvan de waarde ook samenhangt met
directe opsporing. Blijft opsporing uit of is het opsporingsonderzoek
afgerond, dan is daarmee ook de levenscyclus van het informatieproduct
ten einde. Vanuit het RWOV-model dat de stroomlijning en uniformering
van het opsporings- en vervolgingsproces tot doel heeft, is concentratie op
informatieproducten begrijpelijk. De capaciteit van opsporingsinstanties
om de informatieproducten van MOT en BLOM om te kunnen zetten in
opsporingsonderzoeken is echter beperkt. Mede om die reden is het ‘zonde’
om zich tot dat type producten te beperken terwijl er wellicht een grote
potentiële meerwaarde in de ongebruikelijke transacties verborgen ligt die
uitnodigt tot het vervaardigen van kennisproducten. Een van de centrale
conclusies uit ons onderzoek is dat bijna tien jaar ervaring met de meldingsplicht Nederland onvoldoende wijzer heeft gemaakt. Duizenden transacties
zijn door de handen gegaan maar vrijwel alleen beoordeeld op hun individuele bijdrage aan opsporingsonderzoeken. In de keten en specifiek bij het
MOT en het BLOM zit veel kennis. Hoofdzakelijk bevindt die kennis zich in
de hoofden van medewerkers. Met als belangrijkste nadelen dat van die
kennis zich maar één persoon kan bedienen en dat ook nog slechts op één
plaats tegelijk. Kennis is niet hetzelfde als kennisproduct.
Naast een oriëntatie op de omgeving buiten het MOT en het BLOM, vraagt
het ontwikkelen van kennisproducten erom dat het als expliciete taak wordt
weggezet bij de juiste deskundigheidsniveaus. Het is niet iets dat er maar
even door medewerkers bij gedaan kan worden, met een grote kans dat het
als eerste stil wordt gelegd als de piekverwerking van de autonome
gegevensstroom vraagt om extra capaciteit.
Bijzondere vormen van kennisproducten zijn typologieën en profielen.
Op zichzelf zijn het hulpmiddelen waarin cumulatieve kennis is opgeslagen.
Wat in de praktijk al snel een typologie of profiel wordt genoemd, blijkt bij
nader onderzoek niet meer te zijn dan een query met een aantal trefwoorden
die wordt losgelaten op de database. Of het is een opsomming van achteraf
vastgestelde kenmerken die omgekeerd niet bruikbaar zijn om tot voldoende
discriminerende selecties te komen van transacties of subjecten uit de
database. In de eerste plaats vragen de begrippen om een scherpere definitie
dan thans wordt gehanteerd. In essentie zou naar onze mening een typologie
kenmerken moeten bevatten van een bepaalde delictsoort die in het
perspectief is geplaatst van transacties. Het is in die betekenis nauw verwant
met het begrip modus operandus.
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Voor zover men al kan spreken van typologieën, worden ze thans opgesteld
binnen de beperkingen van de database met ongebruikelijke transacties.
Niet de systeembeperkingen zouden het uitgangspunt moeten vormen voor
een typologie, maar de verschijningsvormen van de delictsoort waarop ze
betrekking hebben. In het laatste geval komen de beperkingen van de
database en de onderliggende meldingen tenminste aan het licht, als bron
voor verdere innovatie. Onze benadering van een typologie impliceert ook
dat deze naar informatie kan vragen die op dat moment nog niet voorkomt
op meldformulieren (een mogelijke aanwijzing voor aanpassing van de
meldformulieren). Het laboratoriumexperiment van één dag leverde voor
enkele delictsoorten daarvan al voorbeelden op. Omdat de delictsoort het
uitgangspunt vormt en niet het systeem van het MOT, kan een typologie ook
informeren naar gegevens die niet in één database voorkomen (die van het
MOT) maar in verschillende. Typologieën hebben voor de keten ongebruikelijke transacties alleen betekenis voor zover ze zijn te relateren aan transacties. Een typologie voor de delictsoort openlijke geweldpleging zal een
dergelijke relatie vermoedelijk niet bevatten. Typologieën hebben als groot
voordeel dat men ze kan laten aansluiten op nationale en regionale beleidsprioriteiten.
Dezelfde redenering als voor een typologie gaat ook op voor een profiel.
Een profiel bevat de kenmerken van een bepaald type subject (of groepen
van subjecten) die zijn ingekleurd naar het verrichten van transacties.
Typologieën en profielen bevatten cumulatieve kennis uit de hele keten
ongebruikelijke transacties. Het zijn instrumenten voor ketenintegratie.
Met het toenemend gebruik en de reflectie daarop van ketenpartners,
worden typologieën rijker en winnen ze aan waarde. Dat is te zien als een
vorm van validatie die moet worden ondersteund door een meer wetenschappelijke en statistische benadering van de database met ongebruikelijke transacties en van andere gegevensbestanden. Het automatisch
verdachtbepalen en doormelden zou verder kunnen worden opgevoerd met
behulp van doormelden aan de hand van typologieën en profielen. Ze
helpen bij het systematiseren en onderbouwen van het verdachtbepalingsproces. Dat wordt daarmee communiceerbaar naar de melders en opspoorders en vatbaar voor verbeteringen, en op- en aanmerkingen. Als men weet
hoe het proces van verdachtbepaling in zijn werk gaat, is men wellicht ook
eerder bereid om kwalitatief goede informatie aan te leveren. Theoretisch
zou de keten kunnen komen tot een catalogus van typologieën en profielen.
Andere hulpmiddelen als resultaat en instrument van de keten ongebruikelijke transacties kunnen bestaan uit protocollen en standaarden. Een protocol zien wij als een checklist die, mits doorgelopen, als effect heeft dat men
bepaalde zaken niet over het hoofd ziet en op zijn minst heeft overwogen.
Een standaard heeft een verplichtend karakter. Zo zou tot de standaard
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kunnen behoren dat in bepaalde onderzoeken altijd een LOvJ-verzoek
wordt gedaan op alle subjecten.
Een videoband, een nieuwsbrief, een cd-rom met witwascasuïstiek, of een
boek van het hoofd van het BLOM zijn overigens ook kennisproducten. Maar
die ontlenen hun waarde niet aan het volume aan transacties en de omvang
van de database waarover inmiddels wordt beschikt. Dat maakt die producten niet minder gewaardeerd. Met name de nieuwsbrief van MOT en BLOM
mag zich in een grote belangstelling verheugen en terecht. Het is een degelijk
en professioneel instrument. Het grote verschil met andere nieuwsbrieven is
dat de inhoud en verdieping centraal staan in plaats van wervende teksten
over degene die de nieuwsbrief uitbrengt. De overgang naar een elektronische versie lijkt vooral te zijn ingegeven door doelmatigheidsoverwegingen.
Wij vinden de overstap riskant met het oog op de te bereiken doelgroep.
De attentiewaarde neemt af evenals de verzamelwaarde en de functie van
naslagwerk. Voor het lezen is men gebonden aan een computer en een
werkplek en het delen met anderen wordt moeilijker. Voor een doelgroep die
niet altijd de eigen e-mail leest is dat al lastig. Bovendien moet men zelf het
initiatief nemen om de nieuwsbrief op te gaan zoeken.
Verder constateren wij dat in het domein waarin het MOT en BLOM opereren ook nieuwsbrieven circuleren van het FEC en het BOOM. Vanuit het
nieuwe conceptuele kader dat in het laatste hoofdstuk van dit rapport wordt
gepresenteerd, geven wij in overweging om doel en inhoud van deze
nieuwsbrieven op elkaar af te stemmen.
Samenvattende conclusies
– De omvang van het aantal ongebruikelijke en verdachte transacties is een
logisch gevolg van het Nederlandse meldsysteem.
– De volledigheid en bruikbaarheid van meldingen laat zeer te wensen
over.
– De verwerkingsresultaten zijn te sterk gericht op het concrete gebruik in
opsporingsonderzoeken.
– Er zijn te weinig producten beschikbaar die de kennis en het inzicht
representeren als geaggregeerd resultaat van de vele duizenden ontvangen ongebruikelijke transacties.
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14 Transactie-informatie:
de bijdrage aan onderzoek
De verwerking van transactie-informatie is sterk gericht op het gebruik in
opsporingsonderzoeken. De onderzoeksopdracht is daarvan een weerspiegeling waar ze vooral betrekking heeft op knelpunten in de opsporing en
vervolging. In het vorige hoofdstuk stonden de informatieproducten en
-verzoeken centraal. In dit op één na laatste hoofdstuk gaat het over de
bijdrage daarvan aan het opsporingsproces. Als invalshoek voor de beschrijving van die bijdragen zijn de verschillende onderzoeksvormen gekozen die
het Nederlandse strafproces kent.

14.1 Overzicht opsporingsonderzoeken
Het Nederlandse strafprocesrecht heeft betrekking op een aantal
onderzoeksvormen, waarin transactie-informatie op bepaalde momenten
een rol speelt of zou kunnen spelen.
Figuur 9: Onderzoeken in het Nederlandse strafproces

Verkennend onderzoek
Opsporingsonderzoek
Strafrechtelijk financieel
onderzoek
Gerechtelijk
vooronderzoek
Onderzoek ter
terechtzitting

De vraag naar wat de bijdrage is van transactie-informatie aan opsporingsonderzoeken lijkt eenduidig, maar is sterk afhankelijk van het perspectief
waarmee men naar die bijdrage kijkt. Hanteert men financieel rechercheren
als vertrekpunt, dan wil men bijvoorbeeld weten of door verdachte transactie-informatie verdachten in beeld zijn gekomen waarvan dat anders niet
zou zijn gebeurd. Of dat er dankzij de informatie (conservatoir) beslag kon
worden gelegd op sommen geld of goederen. Vanuit de invalshoek financieel-economische criminaliteit zal men eerder willen weten hoeveel witwasonderzoeken er hebben plaatsgevonden op basis van transactie-informatie
en welke strafoplegging er heeft plaatsgevonden.
Om te achterhalen waaruit de bijdrage van transactie-informatie in onderzoeken heeft bestaan, zijn verschillende wegen bewandeld:
– inhoudsanalyse van 44 van de 155 witwaszaken zoals geregistreerd in
Compas;
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– inhoudsanalyse van 1.910 dossiers zoals opgenomen in de modules van
het programma Winston;
– inhoudsanalyse van 391 dossies zoals opgenomen in de analysemodule
van het programma Winston;
– het nagaan (tracking) van de opvolging van 47 bevragingen op het IVT;
– het nagaan (tracking) van de opvolging in 86 LOvJ-verzoeken.
De uitkomsten daarvan zijn hierna beschreven onder de verschillende
onderzoeksfasen.

14.2 Het verkennend onderzoek
216

Een verkennend onderzoek kan op bevel van de officier van justitie worden
verricht als uit feiten of omstandigheden aanwijzingen voortvloeien dat
binnen verzamelingen van personen bepaalde misdrijven worden beraamd
of gepleegd. Als voorwaarde geldt dat voorlopige hechtenis moet zijn toegelaten (artikel 67 Sv) en dat de misdrijven een ernstige inbreuk vormen op de
rechtsorde. Het doel van het verkennende onderzoek is voorbereiding van de
opsporing. Verkennende onderzoeken vinden op aanwijzingen plaats als nog
217
niet het stadium van een redelijk vermoeden is bereikt. Informatie uit het
MOT-register zou een dergelijke aanwijzing kunnen inhouden, omdat ze in
zichzelf geen grond is voor een concrete verdenking volgens art. 27 Sv (ook al
suggereert de term ‘verdachtbepaling’ dat wel). Zou dat wel zo zijn, dan is
een verkennend onderzoek niet meer mogelijk. Concreet zou met behulp van
transactie-informatie het uitzicht op een opsporingsonderzoek, volgend op
een verkennend onderzoek kunnen worden vergroot. Met behulp van de
Tabel 32: Gebruik transactie-informatie in verkennend onderzoek
(peildatum 15 juli 2003)
Jaar

Verkennende onderzoeken

1999
2000
2001
2002
2003

3
14
14
11
1

Totaal

43

Bron: Extractie Onderzoeksmodule Winston

onderzoeksmodule van het BLOM is nagegaan in hoeveel gevallen in een
verkennend onderzoek transactie-informatie is aangewend. De module
bevat daarvoor een checkbox die kan worden aangevinkt. Afgaande op de
216 Artikel 126gg Sv.
217 Corstens, p. 242.
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uitkomst in tabel 32, is het gebruik van transactie-informatie in verkennende
onderzoeken niet groot. Mogelijk dat op er dit terrein nog meer is bij te dragen. In 14 van de 43 gevallen is het verkennend onderzoek gestart naar aanleiding van een LOvJ-verzoek.
Om transacties te kunnen doormelden naar opsporingsinstanties moet het
MOT een indicatie hebben voor een relatie naar misdrijven. Is die er onvoldoende, dan blijven de transacties als ongebruikelijk in de buffer. Omdat
een verkennend onderzoek plaatsvindt op een verzameling van personen
(en niet op één persoon) en in formele zin nog geen sprake is van een
opsporingsonderzoek, komen deze personen niet voor in de MRO-index. In
de praktijk zullen personen die tot deze verzameling behoren mogelijk wel
als CIE-subject voorkomen zodat doormelding automatisch kan geschieden.
Is ook dat niet het geval, dan is er nog de mogelijkheid om het MOT te
bevragen door middel van een LOvJ-sub 3-verzoek.

14.3 Het opsporingsonderzoek
De bijdrage volgens registraties door het BLOM
In Winston wordt geregistreerd waaruit de toegevoegde waarde van transactie-informatie aan de opsporing bestaat. Van de 1.910 dossiers waarvoor dit
was ingevuld, werd het merendeel van de transactie-informatie gebruikt als
bewijslast voor het gronddelict (15%) en als sturingsinformatie (14%). Van
de dossiers werd 9% in het geheel niet gebruikt. De rubrieken waarop is
gescoord zijn overigens niet scherp gedefinieerd zodat met de interpretatie
van deze cijfers voorzichtigheid moet worden betracht.
Tabel 33: Gebruik transactie-informatie naar jaar
(peildatum 15 juli 2003)
Jaar

Bewijslast
Gronddelict

Vermogensanalyse

1999
2000
2001
2002
2003

14
88
64
72
46

6
30
32
52
31

Totaal

284

151

Misdaadanalyse

Ontneming

Sturingsinformatie

Ontvangen
niet gebruikt

6
38
30
24
23

10
41
22
38
17

9
85
53
65
47

2
146
12
7
0

121

128

259

167

Bron: Extractie onderzoeksmodule Winston

De bijdrage op basis van 47 IVT-bevragingen
Bij 47 IVT-geautoriseerden die in een periode van twee jaar hadden ingelogd
op het IVT is nagegaan waaruit de bijdrage heeft bestaan van de transactieinformatie die men op het IVT heeft aangetroffen. Zes van hen bleken niet
langer werkzaam bij de aangeschreven dienst. Resteerden 41 bevragers
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waarvan 76% heeft gereageerd op het schriftelijk verzoek (open vragen), of
het telefonisch rappèl, om informatie over de opvolging van de IVT-bevraging. Vier van hen waren niet meer geautoriseerd en konden ook geen
duidelijkheid geven over de opvolging. De meeste bevragers waren financieel rechercheur of medewerkers infodesk/informatierechercheur. Zij
raadplegen het IVT vooral op verzoek van derden die werkzaam zijn binnen
een rechercheteam of een rechercheafdeling. Aanleiding was in de meeste
gevallen een bepaald onderzoek of een combinatie van een bepaald onderzoek met een periodieke check. Men werkt dus vooral vraaggericht (op verzoek van derden) en minder aanbodgericht (eigen initiatief). Dat verklaart
ook waarom verdachte transactie-informatie vooral wordt beoordeeld op de
bruikbaarheid voor derden in tactisch onderzoek. Dat past binnen de facilitaire rol van infodesks en financieel rechercheurs. Het verklaart eveneens
waarom ‘beschikbare capaciteit’ zo laag scoort als criterium om verdachte
transactie-informatie te beoordelen evenals de ‘actualiteit van meldingen’.
Criteria die uit de interviews naar voren komen als van belang voor het
gebruik van transactie-informatie. Op het niveau van de bevragers worden
echter geen onderzoekskeuzes gemaakt, dus speelt dat bij de beoordeling
door hen ook geen rol. Het IVT wordt hoofdzakelijk in opdracht van anderen
bevraagd ten behoeve van lopende opsporingsonderzoeken.
Tabel 34: Door IVT-gebruikers genoemde beoordelingscriteria voor
opvolging
Frequentie
Bruikbaarheid voor tactisch onderzoek/derden
Bruikbaarheid voor analyse
Bruikbaarheid voor projectvoorbereiding
Antecedenten van het subject
Beschikbare capaciteit
De actualiteit van de meldingen
De haalbaarheid
De hoogte van het bedrag samen met frequentie
Relatie met andere gegevens

17
3
3
2
1
1
1
1
1

Op de vraag naar de uitkomst van de beoordeling van de transactie-informatie, moesten veel respondenten het antwoord schuldig blijven. En ook
dat ligt in de lijn van de verwachting wanneer het IVT vooral als serviceverlening wordt bevraagd en eventuele informatie wordt doorgegeven aan
derden ter verdere beoordeling.
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Tabel 35: Door IVT-gebruikers genoemd resultaat van de beoordeling
Frequentie
Onbekend
Wel of niet opstarten project/analyse/tactisch vervolg
Beeld geldstromen
Aanvulling of opstart sfo

11
10
2
2

Dat men wel een antwoord wist te geven op het gebruik van de informatie,
staat op gespannen voet met de hoge score op ‘onbekend’ op de vraag naar
het beoordelingsresultaat. De verklaring daarvoor ligt er waarschijnlijk in
dat de respondenten de vraag naar het gebruik van verdachte transactieinformatie in het algemeen hebben beantwoord. Dus niet gekoppeld aan de
concrete IVT-bevraging die de aanleiding was voor de enquête. Als dat zo is,
dan heeft men op z’n minst die beeldvorming ergens vandaan. Het is dan
eerder een indicator die iets zegt over wat men denkt dat de bijdrage van
transactie-informatie kan zijn, dan waar die feitelijk uit bestaat. En dat past
in eerdere constateringen dat het heel moeilijk is om concreet aan te geven
wat verdachte transactie-informatie concreet bijdraagt aan een onderzoek.
Tabel 36: Door IVT-gebruikers genoemde feitelijk gebruik van de
informatie
Frequentie
Vervolgonderzoeken
Opstarten onderzoek
Traceren vermogen
Bewijs
Proces-verbaal
Niet in te schatten
Aanwijzing voor misdrijf

7
5
4
3
2
1
1

De vraag naar het feitelijk gebruik was cruciaal in het kader van de IVTtracking. Daarom is ze ook nog op een tweede manier in de open vragen
verwerkt, maar dan verbonden met de concrete aanleiding tot het bevragen
van het IVT. Verdovendemiddelenonderzoeken waren de belangrijkste reden
voor het bevragen.
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Tabel 37: Bijdrage in onderzoek naar delictsoort
Delictsoort
Bijdrage in concreet onderzoek
Verdovende middelen
Fraude
Zware georg. criminaliteit
Witwassen
Diverse
Mensenhandel/mensensmokkel
Oplichting/verduistering
Overvallen

Freq.

ondersteunend

analyse

bewijs

ontneming

12
6
5
5
5
4
2
1

9
6
2
4
3
2
3

3
3
2
1
3
1
1

4
3
1
2
2
2

8
4
2
2
1
3
2
1

1

Naar aanleiding van de onderzoeken in tabel 37 is door de respondenten
totaal 12 keer contact gezocht met het BLOM en één keer met het MOT.
Het contact met het BLOM heeft volgens acht respondenten geleid tot meer
informatie of uitwisseling van gegevens. In één geval heeft het geleid tot een
netwerkanalyse.
De bijdrage op basis van 86 LOvJ-verzoeken
In 15 van de onderzochte LOvJ-verzoeken was de aanvrager niet langer in
dienst bij de organisatie waarvoor was aangevraagd. Van de overblijvende
71 verzoeken waren 12 zaken te oud en waren er geen gegevens meer beschikbaar. Gevoegd bij een non-response van bijna 24% leverde dat een resterend
aantal op van 40 bruikbare reacties.
Tabel 38: Voorkomende delictsoorten bij onderzochte LOvJ-verzoeken
Delictsoort
Verdovende middelen
Heling
Fraude
Witwassen
Levensdelict
Valsheid in geschrifte
Vermogensdelict
Mensenhandel
Vuurwapens/munitie
Criminele organisatie
Milieu
Verduistering in dienstbetrekking
Zware georganiseerde criminaliteit

Frequentie
17
6
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
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Door tussenkomst van de accountmanager van het BLOM kwamen 19 van
de 40 LOvJ-verzoeken tot stand. De verzoeken hadden merendeels betrekking op verdovende middelen. Het doen van een LOvJ-verzoek werd vooral
ingegeven daar het vermoeden van eerdere MOT-meldingen (10x genoemd)
en het willen verkrijgen van inzicht in geldstromen (11x genoemd). In 29
van de 40 LOvJ-verzoeken werden één of meer hits geconstateerd.
Tabel 39: Bruikbaarheid van de informatie uit de onderzochte
LOvJ-verzoeken
Frequentie
Geen resultaat
Goed bruikbaar
Onbekend
Betrouwbaar
Onjuiste interpretatie
Richtinggevend

12
15
2
1
1
1

Gevraagd naar de bruikbaarheid van de transactie-informatie die een LOvJverzoek had opgeleverd, geeft ongeveer 50% van de respondenten aan dat
de gegevens bruikbaar waren. Bruikbaarheid zegt iets over de kwaliteit van
de aangeleverde informatie, maar niets over het feitelijk gebruik in concrete
onderzoeken. Slechts van vijf gevallen geven respondenten aan dat de transactie-informatie concreet heeft bijgedragen aan een onderzoek. Eenmaal
voor de start van een nieuw onderzoek en tweemaal voor het vergroten van
het inzicht in geld- en goederenstromen. In 22 LOvJ-verzoeken heeft de
transactie-informatie uiteindelijk niet aan het onderzoek bijgedragen of is
het onderzoek afgebroken. De vraag: ‘tot welke activiteiten heeft de ontvangen informatie op het verzoek geleid’, geeft in de beantwoording een
vergelijkbaar beeld.
Tabel 40: Vervolgactiviteiten naar aanleiding van de onderzochte
LOvJ-verzoeken
Frequentie
Geen
NVT
Ondersteuning onderzoek
Extra vragen verhoorfase
Uitbreiding onderzoek
Verwijzing tijdelijk politieregister
Voordeelsrapportage
Rapportage verkennend onderzoek

14
4
3
4
2
1
1
1
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Op de peildatum 1 april 2003 waren van 31 onderzoeken waarin de LOvJverzoeken waren aangevraagd er 14 afgerond en liepen er nog 12. De resultaten van de afronding bestonden in negen gevallen uit een veroordeling; in
één geval uit een schikking en in vijf gevallen moest behandeling ter zitting
nog plaatsvinden. Van de andere zaken was afronding onbekend of niet van
toepassing. Dat het aantal gemelde resultaten afwijkt van het aantal
afgeronde zaken, komt vermoedelijk door meerdere verdachten in één zaak.

14.4 Het strafrechtelijk financieel onderzoek
Om de financiële opbrengsten van georganiseerde criminaliteit gemakkelijker te kunnen afnemen, is per 1 maart 1993 de ontnemingswetgeving
verruimd, met o.a. de mogelijkheid van het strafrechtelijk financieel onderzoek (sfo). De ontnemingsactie is in artikel 36e lid 1 Sr losgekoppeld van de
hoofdzaak. Gericht op die ontneming, is het sfo bedoeld om het door de
verdachte wederrechtelijk verkregen voordeel te bepalen. Het sfo wordt
ingesteld door de OvJ, met een machtiging van de rechter-commissaris.
Voorwaarde is dat er een verdenking van een strafbaar feit is waarop een
218
geldboete staat van de vijfde categorie (€ 45.000,-). Tevens dient het uit
vooronderzoek aannemelijk te zijn dat er sprake is van een geschat wederrechtelijk verkregen voordeel van ten minste € 12.000. Een sfo kan naast een
gerechtelijk vooronderzoek worden ingesteld.
De instelling van een sfo vereist niet dat de identiteit van een verdachte al
219
bekend is. Aan opsporingsambtenaren die door de OvJ met het sfo zijn
belast, kent art. 126a lid 1 Sv de bevoegdheid toe een bevel tot informatieverschaffing te geven aan ‘een ieder’. Onderwerp daarvan kunnen bijvoorbeeld
bankafschriften zijn. In de aanwijzing van het OM voor het optreden bij
220
banken is dat uitgewerkt. De volgende aanwijzingen zijn van belangrijk in
relatie tot transactie-informatie:
– van een bank mag niet worden gevraagd om gedurende een zekere tijd
het financieel verkeer van een cliënt ten behoeve van Justitie te volgen;
– de bevoegdheid geldt alleen voor informatie die is opgenomen in een
schriftelijk document; vragen in de trant van ‘hoeveel transacties heeft
persoon A de afgelopen maand verricht’ mogen niet.
Op basis van een sfo kan de opsporing via de banken beschikken over transactiegegevens van cliënten ongeacht of ze gebruikelijk, ongebruikelijk of, in
de betekenis van de Wet MOT, verdacht zijn. Dat is een ruimere mogelijkheid dan de Wet MOT biedt, hoewel die het voordeel biedt van doormelden

218 Artikel 126 lid Sv.
219 Corstens, p. 333.
220 College van PG’s, Aanwijzing optreden bij banken in het kader van justitiële onderzoeken, reg. nr. 2000A004.
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van transacties zonder de noodzaak van een sfo. Verdachte transactieinformatie zou desondanks op de volgende manieren kunnen bijdragen:
– aan de beoordeling of een sfo al of niet moet worden ingesteld;
– aan de beoordeling of financiële gegevens al of niet moeten worden
gevorderd;
– aan het inzicht in de vermogenspositie van degene op wie het sfo is
gericht.
Tabel 41: Aantal sfo’s met wel/geen LOvJ-verzoek naar jaar
(peildatum 15 juli 2003)
Jaar

Aantal sfo’s
Geen LOvJ geregistreerd

Wel LOvJ geregistreerd

1999
2000
2001
2002
2003

6
37
8
5

10
5

Totaal

56

15

Totaal
6
37
18
10
0
71

Bron: Extractie LOvJ bestand Winston

In het geval van een sfo is het aan te bevelen om standaard een bevraging te
doen van het MOT. Het opvragen in het kader van een sfo zou ook als reden
kunnen worden aangemerkt voor automatische doormelding van transacties als verdacht, gezien de strafvorderlijke waarborgen waarmee het sfo
op zichzelf al is omgeven. Via de registratie van sfo’s in het CEBES-systeem
vindt deze matching inmiddels plaats.
Uit de tracking van IVT-bevragingen zijn twee situaties gebleken waarin het
heeft bijgedragen aan de (opstart) van een sfo. Als zulke kleine aantallen
worden gegeneraliseerd op basis van het totaal aan IVT-bevragingen, zou
het totaalaantal sfo’s dat jaarlijks in Nederland plaatsvindt worden overtroffen. In de registratie van het BLOM kan met een datumveld worden ingevuld
wanneer een sfo is gestart. De vraag is wederom hoe betrouwbaar deze
gegevens zijn. De bijdrage van transactie-informatie aan een sfo kon op
basis daarvan ook niet worden vastgesteld, alleen dat er sprake was van een
sfo.

14.5

Het gerechtelijk vooronderzoek

Aan de behandeling ter terechtzitting kan een gerechtelijk vooronderzoek
vooraf gaan: het gvo. Als de OvJ dat nodig acht, vordert hij dat de rechter-
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221

commissaris dat instelt. Gvo en opsporingsonderzoek kunnen zich parallel
aan elkaar voordoen. Het opsporingsonderzoek mag ook na het sluiten van
222
een gvo worden voortgezet. In een gvo gaat het om het waarheidsvinding
met het oog op toepassing van het materiële strafrecht. De rechter-commissaris heeft bevoegdheden (gericht op het vinden van de dader en het achterhalen van de toedracht van een feit) die in het kader van een gvo mogen
worden uitgeoefend: schouw, doorzoeking van woning, onderzoek aan
lichaam en kleding, getuigen- en deskundigenverhoor, de afname van DNAmateriaal.
Tabel 42: Aantal gvo’s met wel/niet LOvJ-verzoek naar jaar
(peildatum 15 juli 2003)
Jaar

Aantal gvo’s
Geen LOvJ geregistreerd

Wel LOvJ geregistreerd

Totaal

1999
2000
2001
2002
2003

22
142
148
238
48

1
25
93
31
10

23
167
241
269
58

Totaal

598

160

758

Bron: Extractie LOvJ-bestand Winston

Het gebruik van transactie-informatie in relatie tot doorzoekingen woningen en beslagleggingen en aanhoudingen wordt niet afzonderlijk geregistreerd.
Tot slot is het mogelijk dat, in het kader van een gvo, medewerkers van het
MOT of het BLOM worden opgeroepen om als getuige(deskundige) te
worden gehoord door de rechter-commissaris. Dat komt vrijwel nooit voor.

14.6 Het onderzoek ter terechtzitting
Bij de beleidsinstanties is een situatie gegroeid dat men de waarde van
transactie-informatie voor de opsporing vooral wil afleiden uit het aantal
veroordelingen terzake witwassen. Eerder is al aangegeven dat, ook al zou
men de vonnissen kennen van onderzoeken waarin transactie-informatie is
aangewend, dat nog niets zegt over de bijdrage van die informatie aan dat
vonnis. Uit oogpunt van het onderzoek door de rechter tijdens de zitting
kunnen twee mogelijke bijdragen van transactie-informatie worden onderscheiden:
221 Art. 149 en 181 Sv.
222 Corstens, p. 292.
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– aan de terechtzitting zelf;
– aan de uitspraak van de rechter.
Het is niet gebruikelijk dat tijdens de terechtzitting het verweer van de
verdachte wordt gepareerd door het te berde brengen van transactie-informatie. Een zorgvuldige procesvoering vereist dat de gedaagde partij zich
goed op de zitting kan voorbereiden. Het te tevoorschijn toveren van stukken tijdens de zitting verdraagt zich daarmee niet. Toch kan het alleen al
vanwege het tijdverloop tussen afronding van een onderzoek en de behandeling ter terechtzitting belangrijk zijn om met de meest recente informatie
naar de zitting te komen. In een ontnemingszaak of bij het eisen van een
forse geldstraf wil een verdachte nog wel eens beweren over onvoldoende
vermogen te beschikken om aan een opgelegde maatregel of geldstraf te
voldoen. Transactie-informatie kan, indien voorhanden, eventueel een
ander perspectief op dit soort argumenten werpen. Bijvoorbeeld als van de
persoon in kwestie geldhandelingen bekend zijn. Bij matigingsverzoeken in
het kader van opgelegde ontnemingsmaatregelen zou transactie-informatie
ook die waarde kunnen hebben. De vraag is wel tot welk moment informatieverstrekking uit het MOT-register nog plaats kan vinden onder de titel
‘voorkomen en opsporen van misdrijven’.
Eveneens tijdens het onderzoek ter terechtzitting kan een medewerker van
het MOT of BLOM als getuige(deskundige) worden opgeroepen, net als in
het geval van het gvo bij de rechter-commissaris.
Dan de bijdrage van transactie-informatie aan de uitspraak van de rechter.
Voor een veroordeling volgens witwassen is meer nodig dan dat iemand een
aantal transacties heeft gedaan. Om die reden kan het MOT niet verder gaan
dan een ongebruikelijke transactie te bepalen als verdacht (en niet de
persoon). Uit feiten en omstandigheden moet dan blijken in hoeverre er van
bijvoorbeeld witwassen sprake is. Die feiten en omstandigheden zullen
worden verzameld tijdens het opsporingsonderzoek. Transactie-informatie
kan daaraan bijdragen door inzichtelijk te maken hoeveel transacties er
hebben plaatsgevonden, met welke hoogte, naar welke bestemming, op
welk moment, en onder welke omstandigheden (zeker als er subjectief is
gemeld). Op zichzelf zal dat vrijwel nooit afdoende zijn voor het verkrijgen
van een veroordeling, maar het kan wel een onderdeel zijn van de bewijslast. Om vast te stellen wat de bijdrage is aan het materiaal dat de rechter
uiteindelijk meeweegt in het vonnis, is de registratie niet bruikbaar.

14.7 Reflectie
Met inachtneming van de beperkte omvang van het aantal onderzochte
IVT-bevragingen (netto 31), blijkt in een groot aantal gevallen de aangetroffen informatie te hebben geleid tot feitelijk gebruik. Deze constatering
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wordt bevestigd door de analyse van het registratiesysteem van het BLOM
en het nader onderzoek van 40 (netto) LOvJ-verzoeken. Onderzoeken naar
verdovende middelen scoren wat het gebruik van transactie-informatie
betreft het hoogst. Bij de hardheid van deze gegevens en de mate van onderlinge vergelijkbaarheid kunnen kanttekeningen worden geplaatst.
Een bevraging, dossier of LOvJ-verzoek kan vele transacties omvatten
waarvan niet individueel bekend is wat er door de opsporing mee is gedaan.
Bovendien bevat de registratie van het BLOM alleen de dossiers die men
extra onder de aandacht heeft gebracht van de opsporingsinstanties.
Het meest nauwkeurige is de analysemodule, 15 juli 2003 bevatte deze
390 dossiers met in totaal 635 subjecten en 7.892 verdachte transacties.
Ten opzichte van het totaalaantal verdachte transacties in die periode
(76.239) komt 9,7% in een analysedossier van het BLOM terecht.
Er is slechts beperkt geregistreerd welke bijdrage een BLOM-dossier had
binnen een opsporingsonderzoek. Voor zover het geregistreerd is, hebben de
meeste van de door het BLOM in de afgelopen jaren uitgezette dossiers
bijgedragen aan de bewijslast voor het gronddelict, direct gevolgd door een
bijdrage in de vorm van stuurinformatie. Van de transacties die niet in een
BLOM-dossier worden opgenomen, bestaat volgens respondenten de
waarde vooral uit stuurinformatie.
Het bevragen van transactie-informatie binnen opsporingsonderzoeken is
nog niet echt verfijnd. Het ontbreekt in het veld aan noties op welk moment
in een onderzoek het vanuit welk achterliggend doel zinvol kan zijn om
transactie-informatie in het onderzoek te betrekken. Als er wordt bevraagd
tijdens een onderzoek, is dat meestal maar één keer. Terwijl het zeker in
langlopende onderzoeken is aan te bevelen op verschillende momenten een
bevraging te doen, afhankelijk van de onderzoeksfase waarin men zich
bevindt. Ook al omdat subjecten die bijvoorbeeld voorkomen in een LOvJverzoek slechts eenmalig worden gematcht met het historisch bestand.
Heeft die match plaatsgevonden, dan blijven die subjecten niet meelopen in
de daaropvolgende matches. Als praktische aanbeveling zou het LOvJverzoek kunnen worden aangevuld met een door de aanvrager in te vullen
datumbereik waarover men de subjectnamen graag vergeleken wil zien.
Als voorbeeld van een zinvol kennisproduct wordt aanbevolen om de
uiteenlopende bijdrage die transactie-informatie kan hebben tijdens de
verschillende fasen van de te onderscheiden onderzoeken, nader uit te
werken. Met als centrale boodschap dat het herhaald bevragen van dezelfde
subjecten tijdens de looptijd van een onderzoek tot aan de zitting zinvol kan
zijn.
Worden de uitkomsten van de interviews en die van de tracking op IVTbevragingen en LOvJ-verzoeken met elkaar gecombineerd, dan blijkt de
bijdrage van transactie-informatie aan opsporingsonderzoeken te kunnen
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bestaan uit het volgende:
– aanleiding tot een aanhouding;
– grond voor een veroordeling;
– aanleiding tot beslaglegging;
– identificatie van een (mogelijke) verdachte;
– identificatie van een (mogelijk) slachtoffer;
– identificatie van een (mogelijk) strafbaar feit;
– inzicht in de samenstelling en onderlinge relaties van een crimineel
netwerk;
– inzicht de omvang en richting van mogelijk criminele geldstromen.
Financieel rechercheren is een manier van kijken en denken zoals er zovele
worden ingezet binnen de politie en die ook niet allemaal nauwgezet op
hun effectiviteit worden gemonitord. Hierbij speelt een kosten-batenafweging een rol. Het tellen van de bijdrage van individuele transacties is alleen
mogelijk met opoffering van veel middelen. Op het niveau van BLOMdossiers is dat al een lastige klus. Vervolgens is het de vraag tot welke norm
die informatie dient te worden verhouden en wat er met de uitkomst van
die vergelijking wordt voldaan. Als men toch op een zeker abstractieniveau
de bijdrage wil monitoren, kan men zich baseren op bijvoorbeeld inloggegevens van het IVT. Die drukken uit in hoeverre opsporingsinstanties uit eigen
initiatief kennisnemen van doorgemelde verdachte transacties. Er zijn best
verhoudingsgetallen te maken die, als ze een aantal jaren achtereen worden
gebruikt, meer zicht geven op de populariteit van verdachte transactieinformatie. Een nauwkeurige registratie van recherchetechnieken behorende tot het financieel rechercheren is wellicht op departementaal niveau
interessant, maar verhoudt zich vooralsnog niet tot de huidige opsporingspraktijk en ook niet tot het doel van een dergelijke registratie. Dat doel
bevindt zich meer in de sfeer van internationale verantwoording, dan dat er
concreet beleid op wordt gemaakt. We gebruiken het woord ‘vooralsnog’
omdat het denkbaar is dat als onderdeel van scherpere bewijsvoering en
controle op de daarbij gehanteerde methodieken in de toekomst een
nauwkeuriger registratie zal worden verlangd. In Groot-Brittannië is bijvoorbeeld wel sprake van een gedetailleerde verantwoording van onderzoeksactiviteiten volgens nauwkeurige gedefinieerde protocollen.
Samenvattende conclusies
– Transactie-informatie wordt in opsporingsonderzoeken te weinig
herhaaldelijk bevraagd en gebruikt.
– De registratie van het BLOM geeft om begrijpelijke redenen een te weinig
verfijnd beeld van het gebruik van verdachte transacties in opsporingsonderzoek.
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15 Naar een nieuw conceptueel model
Tijdens de interviews kwam de waarschijnlijkheid naar voren dat het onderzoek naar de keten ongebruikelijke transacties een bevestiging zou opleveren
van constateringen uit eerdere onderzoeken. Uit de gesprekken sprak enige
zorg over in hoeverre het onderzoek de belanghebbenden verder zou helpen
dan deze reeds vaker gedane algemene vaststellingen. Redenen om in dit
hoofdstuk geen losse aanbevelingen te presenteren maar een alternatief
conceptueel model ten opzichte van het gangbare ketendenken. Het onderzoeksmateriaal is rijk genoeg om het ontwerp van een dergelijk model te
rechtvaardigen. Bovendien doet het recht aan het beeld dat ontstaat wanneer
de aanbevelingen die voortvloeien uit de afzonderlijke hoofdstukken van dit
rapport achter elkaar worden gezet. Dan blijken ze niet meer op zichzelf te
staan maar rijgen ze zich aaneen tot een ander denkkader. En tot slot sluit
het ook aan op de vraagstelling naar verbetering van de effectiviteit van de
MOT-keten als geheel. Het hele hoofdstuk heeft het karakter van een reflectie
zodat onder die noemer geen afsluitende paragraaf is opgenomen.

15.1 Fundamentele uitgangspunten
De constateringen uit de voorgaande hoofdstukken van dit onderzoeksrapport resulteren in een aantal fundamentele uitgangspunten waaraan
oplossingsrichtingen zouden moeten voldoen. Men kan ze zien als aanbevelingen in de meest basale vorm. Het betreft de volgende:
1 Verlaat het exclusieve ketendenken.
2 Stel het justitiële perspectief centraal: het voorkomen en opsporen van
misdrijven als bijdrage aan de integriteit van het financiële stelsel.
3 Ga uit van functies, in plaats van met die functies samenvallende
organisaties.
4 Ga uit van productdifferentiatie en fixeer het gebruik van transactieinformatie niet op witwaszaken.
5 Betrek in oplossingen ook andere organisaties dan het MOT, het BLOM
en de politie.
6 Accepteer (vooralsnog) een groot aantal meldingen en de capaciteit die
nodig is om dat aantal te verwerken, als consequenties van het
Nederlandse meldsysteem.
Sommigen zullen het conceptueel model als een structuur willen zien maar
dat is het niet. Met behulp van de in dit hoofdstuk uiteengezette conceptuele gedachten kan men wel tot een structuur komen. Maar dat vereist dat
men zich verdiept in afzonderlijke taken van organisaties, dat afgewogen
wordt welke taken meer of minder samenhangen met transactie-informatie,
formatieontwikkeling, taakomschrijvingen, wettelijke regelingen en noem
maar op. Dat zou het doel van dit onderzoek voorbij schieten. Bovendien,
naarmate het detailniveau toeneemt, spelen triviale keuzes en persoonlijke
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voorkeuren een steeds grotere rol, terwijl die weinig meer te maken hebben
met het grondprincipe.

15.2 Verandering van metafoor: van keten naar warenhuis
De essentie van de ketengedachte is dat het dominant verwijst naar een te
bewerken materiaalstroom. Aan het begin gaan er grondstoffen in en als
gevolg van opeenvolgende bewerkingen door in dit geval verschillende
organisaties komt er aan het eind een functioneel product uit. Eerder is
geconcludeerd dat deze gedachte problemen geeft in het geval van de
verwerking van transactie-informatie. Ze leidt tot fixatie op één type
eindproduct en het is lastig om er vanaf een bepaald punt in ‘de keten’
productiecapaciteit voor te krijgen. Verlaat men de ketengedachte, dan
blijven er losse organisaties over waarvan een aantal hun activiteiten in
enige mate hebben afgestemd en andere naar het uitkomt gebruikmaken
van elkaars informatie. Maar er zijn meer van dat soort organisaties in
preventie- en opsporingsland die tot nog toe zijdelings bij de verwerking
van transactie-informatie of de witwasbestrijding betrokken zijn. En er zijn
meer productmogelijkheden dan uitsluitend witwaszaken.
Figuur 10: Voorstelling van het warenhuis
Kennisfunctie

Buffer

FEC-functie

BOOM-functie

Analysefunctie

Toezichthouders

OM, CJIB

BLOM-functie

Opsporingsorganisaties

FIU-functie

FIU's

MOT-functie

Melders
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Vrij van de ketengedachte stellen wij die organisaties voor als verantwoordelijk voor een preventie- en opsporingswinkel, met verschillende verdiepingen
(het warenhuis) en een breed aanbod van aan transactie-informatie gelieerde
producten en ondersteunende diensten. Halffabrikaten of ondersteunende
diensten die naar eigen inzicht worden afgenomen door iedereen (van
melders tot toezichthouders) die het kan en mag gebruiken voor het voorkomen en opsporen van misdrijven. Het warenhuis levert uitsluitend aan
‘kaarthouders’ die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Overigens zijn dat er
meer dan de huidige afnemers van transactie-informatie. De toegang tot
afdelingen in het warenhuis is gereglementeerd in termen van geheimhouding en type bewerking dat er plaatsvindt.
Het feitelijk gebruik van producten is geen verantwoordelijkheid van de
winkel maar van de afnemer. Het warenhuis kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat afnemers die zich buiten haar invloedsfeer
bevinden met de producten doen. De toegevoegde waarde van het zijn van
een warenhuis wordt afgeleid uit de mate waarin producten worden afgenomen (‘verkoopcijfers’) en de mate van tevredenheid van de afnemers.
Het warenhuis kan alleen maar bestaan als er op transactie-informatie
gebaseerde producten zijn om aan te bieden. Niet één product bestaande
uit bijdragen aan witwaszaken, maar een assortiment waarvan de ontwikkeling onder verantwoordelijkheid van het warenhuis geschiedt. Aan de basis
daarvan liggen o.a. transactie-informatie en de deskundigheden die uit
verschillende functies in het concept worden samengebracht.
15.2.1 Functie-integratie van MOT, BLOM, FIU, BOOM, KFR en FEC
Zoals een warenhuis verschillende verdiepingen kent met elk hun eigen
aanbod en specialiteit, bevatten de vloeren waaruit het warenhuisconcept is
opgebouwd functies op het gebied van het voorkomen en opsporen van
misdrijven. Of beter gezegd de producten van die functies. Bewust wordt
gesproken van functies. In de eerste plaats omdat de essentie van het warenhuisconcept niet bestaat uit integratie van bestaande instanties qua organisatiestructuur. Temeer omdat deze instanties vaak nog andere functies
kennen die met transactie-informatie weinig van doen hebben. Het heeft
geen zin om die functies in de integratie te betrekken.
De tweede reden om uit te gaan van functie-integratie is dat het de oriëntatie verbetert. In plaats van de huidige organisatiegrenzen als beperking te
accepteren voor mogelijke oplossingen, reikt functie-integratie over die
grenzen heen. Een voorbeeld van het huidige denken is dat afscherming van
de buffer onderbrenging in een afzonderlijk organisatie (het MOT) noodzakelijk maakt. In de context van het jaar 1994, toen het MOT ontstond, is die
gedachte wel te plaatsen. Inmiddels is de informatieopslag en verstrekking
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binnen politie en het OM zodanig geprofessionaliseerd en voorzien van
specifieke regelgeving dat het uitgangspunt van destijds zowel bijstelling
behoeft, als gerust kan worden bijgesteld.
In het warenhuisconcept worden voor zover relevant, functies van de
volgende organisaties op elkaar betrokken: het MOT, het BLOM, de Dutch
FIU-desk, het BOOM, het KFR en het FEC. Deze eenheden verkeren bijna
allemaal in een fase van oriëntatie op de toekomst. Het denken volgens het
warenhuisconcept kan die op zich monodisciplinaire ontwikkeling verbreden naar een multidisciplinaire. Het verdient aanbeveling de functies
daarbij niet op zich te bekijken maar in samenhang. Dat was overigens ook
de oorspronkelijke bedoeling achter het BLOM: een multidisciplinair
samengestelde eenheid. De visie die uit de oprichtingsdocumenten van het
BLOM sprak, was zijn tijd vooruit. Een multidisciplinaire eenheid is het
nooit geworden, maar het principe is terug te vinden in het warenhuisconcept. De noodzaak om de functies van de genoemde organisaties te verbinden, ontstaat als men met transactie-informatie meer wil doen dan alleen
het voeden van witwaszaken. De activiteiten die deel uitmaken van de
huidige functies van die organisaties zijn door ons hergegroepeerd in de
context van het warenhuisconcept. De hiernavolgende beschrijving van de
in dat concept voorkomende functies in termen van activiteiten is daarvan
het resultaat. Om te benadrukken dat het gaat om een nieuwe indeling is
steeds het woord ‘nieuw’ toegevoegd.
MOT-functie (nieuw):
– het accountmanagement naar melders;
– de intake en registratie van meldingen/(L)OvJ-verzoeken/betrouwbaarheidsonderzoeken;
– kwaliteitsbeoordeling en optimalisering;
– het automatisch doormelden aan de hand van het VROS/(L)OvJverzoeken/typologieën/profielen;
– de afdoening van (L)OvJ-verzoeken;
– terugkoppeling naar melders;
– werkplekondersteuning van melders;
– ontwikkeling informatieproducten ten behoeve van melders;
– ontwikkeling kennisproducten ten behoeve van melders;
– kennisoverdracht naar melders.
BLOM-functie (nieuw):
– accountmanagement naar politie, BOD’en en KMar;
– zaaksondersteuning politie;
– tactisch-operationele analyse;
– analyseondersteuning politie (CIE, infodesk, team);
– ontwikkeling informatieproducten ten behoeve van opsporingsinstanties;
– ontwikkeling kennisproducten ten behoeve van opsporingsinstanties;
– kennisoverdracht naar opsporingsinstanties.
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BOOM-functie (nieuw):
– accountmanagement naar het OM en CJIB;
– strategische analyse;
– wetgevingsadvies;
– zaaksondersteuning OM;
– incasso-ondersteuning CJIB;
– ontwikkeling informatieproducten ten behoeve van OM en CJIB;
– ontwikkeling kennisproducten ten behoeve van OM en CJIB;
– kennisoverdracht OM en CJIB.
FEC-functie (nieuw):
– accountmanagement naar toezichthouders en Belastingdienst;
– strategische analyse;
– wetgevingsadvies;
– werkplekondersteuning toezichthouders en Belastingdienst;
– ontwikkeling informatieproducten ten behoeve van toezichthouders en
Belastingdienst;
– ontwikkeling kennisproducten ten behoeve van toezichthouders en
Belastingdienst;
– kennisoverdracht toezichthouders en Belastingdienst.
Gezamenlijke activiteiten van de functies (nieuw):
– beleidsvoorbereiding (o.a. betreffende aanpassing indicatoren);
– selectieoverleg;
– verdachtbepaling;
– uitzetten en beoordelen van artikel 10-bevragingen;
– Dutch FIU-desk;
– ontwikkeling typologieën en profielen;
– ontwikkeling en uitvoering HARM-aanpak;
– publiciteit.
De functies zijn in het warenhuisconcept geordend op basis van twee
principes:
– een product-marktcombinatie (MOT-melders, BLOM-politie, BOOM-OM,
FEC-toezichthouders/Belastingdienst);
– het werkproces met betrekking tot transactie-informatie (MOT-intake,
BLOM-tactisch-operationele analyse, BOOM-strategische analyse, FECstrategische analyse).
Iedere functie omvat als gevolg daarvan activiteiten op het terrein van
accountmanagement, daadwerkelijke uitvoeringsondersteuning van het
deel van de markt waarvoor de functie verantwoordelijk is, de ontwikkeling
van informatie- en kennisproducten en de overdracht van kennis. Functies
hoeven niet exclusief te worden uitgeoefend door mensen die vast tot een
bepaalde vloer behoren. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om in het
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accountmanagement naar de politie een officier van justitie te betrekken of
omgekeerd.
Een belangrijk onderdeel van het warenhuisconcept vormen de gezamenlijke activiteiten waarin alle functies participeren. Verdachtbepaling is in het
concept geen exclusieve activiteit van de MOT-functie maar een gezamenlijke activiteit van alle functies. Hetzelfde geldt voor het selectieoverleg
waaraan ook door anderen wordt deelgenomen dan uitsluitend vertegenwoordigers van de vloeren. De gezamenlijke activiteiten leiden tot zelfstandige producten en voorzien de functies van informatie en kennis die nodig
is voor de activiteiten waarvoor zij afzonderlijk verantwoordelijk zijn.
Afzonderlijke verantwoordelijkheid betekent binnen het concept niet dat de
activiteiten ook afzonderlijk moeten worden verricht. Net als in het
voorbeeld van het accountmanagement kunnen vertegenwoordigers van
verschillende vloeren in elkaars activiteiten participeren.
Bedrijfsvoeringsfuncties zijn in het conceptueel model niet betrokken.
15.2.2 De backbone
Een belangrijk element van het warenhuisconcept is de backbone. Deze
verbindt de verschillende functies met elkaar en voedt ze met informatie.
De kern ervan bestaat uit de buffer met ongebruikelijke transacties. Waar de
buffer in de huidige situatie samenvalt met de grenzen van het MOT als
organisatie, valt ze in het warenhuisconcept samen met de grenzen van het
warenhuis.
De buffer wordt als verschillende schillen omsloten door een aantal informatiekanalen. In die kanalen vindt bewerking van de gegevens uit de buffer
plaats en de opslag van informatie en kennis afkomstig uit en ten behoeve
van de vloeren. De buffer en de opgeslagen informatie en kennis staan dus
ten dienste van alle functies en niet uitsluitend zoals thans het geval is ten
dienste van het MOT waarvan functie en organisatie samenvallen.
Dat wil niet zeggen dat er willekeurig met de buffer kan worden omgegaan,
maar wel door meer functies dan thans het geval is. Informatie uit de buffer
mag worden verstrekt in het kader van het voorkomen en opsporen van
misdrijven, wat meer is dan het uitsluitend voeden van witwasonderzoeken.
Op de backbone zijn dezelfde regels van toepassing als op het huidige MOT.
Alleen waar het verstrekkingenregime in de huidige situatie samenvalt met
de organisatorische grens van het MOT, is dat in het warenhuisconcept de
fysieke grens van de deelnemende functies. Niet het MOT als organisatie
vormt het uitgangspunt maar de functie van het MOT als meldpunt. Dat
biedt de mogelijkheid om binnen het warenhuisconcept vanuit verschillende deskundigheden de buffer in te zien en gegevens met elkaar te combineren om gezamenlijk niet alleen tot verdachtbepaling te komen maar ook
tot andere informatie- en kennisproducten.
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Informatie mag in het warenhuisconcept vrijelijk door de backbone stromen.
Data-mining en het combineren van allerlei bronnen is binnen de backbone
zelfs gewenst. De wanden van de kanalen die met elkaar de backbone
vormen (met de buffer als kern) werken als een membraam. Alle informatie
die wordt ontvangen mag er doorheen naar binnen, alleen niet alles mag
naar buiten. De doorlaatbaarheid van het membraam wordt bepaald door
het doel dat met de informatie wordt gediend en het verstrekkingenregime
dat daarvoor vervolgens geldt.
Figuur 11: Dwarsdoorsnede ‘backbone’
Gegevens
Ongebruikelijke
transacties
B
MRO, HKS, IPS CEBES, CJIB
RDW, KvK, Lexis Nexis,
Kadaster, CJD, DNB, etc.
Verdachte
transacties
Criminaliteitsbeelden,
netwerken, dadergroepen

Bewerkingen
Verdachtbepaling
Netwerkanalyse,
criminaliteitsbeeldanalyse
Typologieconstructie,
profielontwerp,
preventiemethode
Productontwikkeling

Kennis: typologieën,
geldstromen

In de dwarsdoorsnede van de backbone zijn links de gegevens opgenomen
en de plaats waar ze zich figuurlijk in de backbone bevinden. De meest
gevoelige informatie (de ongebruikelijke transacties) bevindt zich in het
centrum. Rechts staan de verschillende bewerkingen die plaatsvinden op de
opgenomen gegevens. Naarmate de bewerkingen dichter liggen bij het
centrum van de backbone zijn ze met meer waarborgen omgeven (zoals de
verdachtbepaling). Tussen een bepaald gegevenstype en een bepaalde
beperking zit een membraam waarvan de doorlaatbaarheid wordt bepaald
door het verstrekkingenregime. De meest algemene informatie bevindt zich
aan de buitenkant van de backbone.
De analyses op de buffer doen specialisten van de verschillende vloeren
gezamenlijk. Zij hebben ingevolge de Wet MOT een geheimhoudingsplicht,
maar mogen binnen de grenzen van het warenhuisconcept vrijelijk met de
informatie aan de slag gaan en die intern uitwisselen met collega’s met
dezelfde geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat voor gerelateerde functies
medewerkers uit het FEC, BOOM, BLOM en KFR toegang krijgen tot de
buffer. Verdachtbepaling van ongebruikelijke transacties in de buffer is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle vloeren. Alle informatie die
daarbij behulpzaam kan zijn, wordt door hen verzameld en ingebracht. Voor
informatieverstrekking van een vloer naar de omgeving van het warenhuis
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gelden normaal de regelingen zoals nu ook het geval is.
Geheimhoudingsbepalingen op basis van andere wetgeving zouden ondergeschikt kunnen zijn aan de geheimhoudingsplicht in het kader van de
taakuitoefening van het warenhuis.
De backbone bevat ook een kennisfunctie. Daarin worden alle inzichten uit
bewerkingen en informatieverzoeken met elkaar gecombineerd en op een
systematische manier opgeslagen. Aan deze interne opslag wordt kennis van
buiten toegevoegd. De kennisfunctie dient de efficiëntie doordat terugkerende bewerkingen niet opnieuw hoeven te worden uitgevonden. Ze is
bovendien een belangrijke bron voor de productontwikkeling door de
vloeren. Ook vertegenwoordigers van melders worden in de kennisfunctie
betrokken, zij het onder geheimhoudingscondities.
Het conceptueel model laat toe dat ook andere functies door de backbone
worden verbonden. Het is denkbaar dat de prioriteit voor bijvoorbeeld
witwassen leidt tot speciale teams die met de bestrijding daarvan worden
belast. Naarmate de meldingsplicht verder wordt uitgebreid en de prioriteit
en capaciteit bij de reguliere opsporing niet veranderen, is dat een optie.
Het ligt voor de hand om die nauw te laten aansluiten bij de ondersteunende functies waartoe het conceptueel model zich vooralsnog beperkt.
Een verderstrekkende mogelijkheid is dat ook bepaalde functies van de
huidige departementen van Justitie, van Financiën en van BZK in het warenhuis worden opgenomen. Zo is het denkbaar dat het warenhuis een
opdracht accepteert voor het opstellen van een wetgevingsadvies waarin
medewerkers van de genoemde departementen participeren.
15.2.3 De klanten, vloeren, producten en diensten
Klanten
Het klantensysteem van het warenhuis bestaat uit melders, departementen
(MvJ, BZK, MvF) opsporingsorganisaties (politieregio’s, KLPD, KMar, FIODECD, AID, SIOD, VROM-IOD), toezichthouders, het OM (arrondissementsparketten, ressortsparketten, Functioneel Parket, Landelijk Parket, ParketGeneraal), FIU’s, en het CJIB. Naar gelang hun autorisatiestatus kunnen
klanten participeren in de verschillende functies en bewerkingen. Een deel
van de personele bezetting van de verschillende functies kan bestaan uit
vertegenwoordigers van klanten. Zij hebben alleen toegang tot die informatie die zich verdraagt met hun status. De procesorganisatie stemt zich af op
de klanten op basis van de volumes aan gemelde ongebruikelijke transacties, verdachte transacties, LOvJ-verzoeken, IVT-bevragingen, beleidsterreinen en risicogebieden. Er is een Begeleidingscommissie Meldingsplicht
(opvolger van de Begeleidingscommissie MOT) met het karakter van een
gebruikersraad waarin melders overleggen met de overheid. Ze heeft niet als
taak het begeleiden van de MOT-functie. Het warenhuis werkt vraag-
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gestuurd. De ketengedachte is daarbij vervangen door een meer ‘voor elk
wat wils’-benadering.
‘Vloeren’
Op de vloeren worden producten en diensten ontwikkeld met o.a. transactie-informatie als grondstof. Derden worden waar nodig daarbij betrokken. Productontwikkeling vindt niet alleen plaats met behulp van verdachte
transactie-informatie maar ook met behulp van de ongebruikelijke transacties. Alleen is dat type informatie geaggregeerd en in de uiteindelijke
producten niet naar personen herleidbaar. De vloeren worden gezien als
verschillende afdelingen in het warenhuis waar de producten te vinden zijn.
Alles wat te halen is uit de transactie-informatie in combinatie met andere
gegevens wordt eruitgehaald, voor zover er een markt voor is of er opdracht
toe is gegeven. Elke vloer kent een accountmanagementfunctie en is van
daaruit verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten die de vloer
naar de klant verlaten. Men is ondergeschikt aan de vloer waarvoor men op
enig moment werkzaamheden verricht.
Producten/diensten
Het assortiment van het warenhuis bevat producten waarop de verschillende functies en daarvoor verantwoordelijke ‘floormanagers’ ook worden
‘afgerekend’. De tabel hierna bevat een overzicht van mogelijke producten
en diensten. Ook los van de mate waarin voor een warenhuisconcept wordt
gekozen, kunnen die als aanbeveling dienen voor het op een andere manier
voorzien in en beoordelen van ketenresultaten. De tabel beschrijft het type
product of dienst, de eenheid waarin die dienst kan worden wordt uitgedrukt en een indicator waarmee de productie kan worden gemeten. Wat nog
toegevoegd dient te worden is een tijdsnorm (bijvoorbeeld maand, kwartaal
of jaar) op basis waarvan rapportage en monitoring kan plaatsvinden.
15.2.4 De zeggenschap
Gezag
Het concept gaat uit van een eenduidig gezag over alle functies binnen de
procesorganisatie. Een keuze voor het OM als centrale factor binnen de
rechtshandhaving ligt voor de hand, mede omdat het al de verantwoordelijkheid draagt voor informatie in andere politieregisters. De verzameling en
het gebruik van die informatie is onder invloed van het rapport Van Traa en
de bevindingen van de Algemene Rekenkamer met steeds meer waarborgen
omkleed. Hoe het gezag binnen het OM moet zijn belegd, is voor de materiële werking van het model niet relevant. De rol van de LOvJ zou kunnen
worden geïntegreerd in wat is aangeduid als de BOOM-functie, met de
nadruk op vervolgingsondersteuning en accountmanagement.
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Tabel 43: Mogelijke producten/diensten procesorganisatie; eenheid van registratie en de
indicator ter beoordeling
Product of dienst

Eenheden en indicator

Adviezen over aanpassing/vernieuwing indicatoren
Beantwoording Kamervragen
Beleidsvoorstellen
Bijdragen aan Criminaliteitsbeelden
Cursusdagen

Aantal; doorlooptijd; waardering ontvanger
Aantal; doorlooptijd; uren inzet; waardering
Aantal; uren inzet; doorlooptijd; waardering
Aantal; waardering ontvanger
Aantal cursistendagen per doelgroep; waardering
cursisten
Cursussen
Aantal per doelgroep; ontwikkeltijd
Geautoriseerden Intranet Verdachte Transacties
Aantal per doelgroep
Haalbaarheidsstudies
Aantal; uren inzet; doorlooptijd; waardering
HARM-ondersteuning
Aantal; uren inzet; in beslag genomen bedrag; waardering
Het bereiken van de doelgroep met nieuwe jurisprudentie Aantal dagen sinds uitspraak t.o.v. bereikt percentage
doelgroep (aantal medewerkers); waardering
Indicatorenvoorstellen
Aantal; uren inzet; doorlooptijd; waardering
Inhoudsanalyse zaaksdossiers
Aantal; uren inzet; doorlooptijd; waardering
Matchen CEBES
Doorlooptijd tussen datum ontvangst en retour zenden
Matchen CJIB
Doorlooptijd tussen datum ontvangst en retour zenden
Netwerkanalyses (op verzoek)
Aantal verzoeken; doorlooptijd; waardering aanvrager
Opdrachten
Aantal; uren inzet; doorlooptijd; waardering
Preventieadviezen melders
Aantal; doorlooptijd; waardering ontvanger; afname aantal
meldingen
Publicaties
Aantal pagina’s; aantal media; omvang bereikte doelgroep; tijdsinvestering; waardering lezer
Rapportages aan regionale driehoek
Aantal rapportages per aantal driehoeken; t.o.v. aan de
regio doorgemelde verdachte transacties; waardering
Stages derden bij procesorganisatie
Aantal stagedagen (8 uur) per doelgroep; waardering
Terugkoppeling melders (persoonlijk aan baliepersoneel) Aantal; doorlooptijd; waardering
Terugkoppeling melders (schriftelijk)
Aantal; doorlooptijd; waardering
Thema-acties
Aantal; uren inzet; aantal deelnemende instellingen;
af-/toename subjectieve meldingen
Typologieën
Aantal per beleidsthema (landelijk, regionaal); aantal hits;
aantal doormeldingen
Verhuur analysekamer aan het veld
Uren per opsporingsinstantie; waardering
Voorlichting melders
Aantal sessies; uren inzet; aantal meldingen van degenen
die bij de voorlichting aanwezig waren; waardering
Werkplekondersteuning melders
Aantal; uren inzet; waardering
Wetgevingsadviezen
Aantal; doorlooptijd; waardering aanvrager
Zaaksondersteuning naar doelgroep
Uren inzet per doelgroep;
waardering*
* waardering betreft het oordeel van de klant uitgedrukt volgens een bepaalde schaal

Opdrachtgevers
Het ministerie van Justitie en van Financiën fungeren via de lijn van het OM
als opdrachtgevers voor het warenhuis. De minister van Justitie is eindverantwoordelijk voor het OM en in het geval het gezag over het warenhuis
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wordt belegd bij het OM dus ook voor het warenhuis. Naast vraaggestuurd
werkt het warenhuis opdrachtgestuurd. Ook in het geval er geen vraag is uit
het veld naar een bepaald type analyse kunnen opdrachtgevers van mening
zijn dat daaraan gerelateerde activiteiten van het warenhuis gewenst zijn.
Leiding
De noodzaak tot functie-integratie is op veel terreinen aanwezig. Een
probleem met integrale concepten is bijna altijd de wijze waarop ze worden
bestuurd. In de praktijk leidt dat vaak tot stuurgroepen, begeleidingscommissies en projectoverleggen die de bestaande verantwoordingslijnen
doorkruisen maar geen verantwoordelijkheid over (kunnen) nemen. In
plaats van het noodzakelijk reduceren van de complexiteit verhogen ze die
nog eens extra. Integrale werkwijzen zijn gebaat bij complexiteitsreductie.
Het inbouwen van hiërarchie is daarvan een praktisch en vaak effectief
voorbeeld. Hiërarchische niveaus zorgen voor informatieverwerking zodat
het bovenliggende niveau alleen die zaken ontvangt die nodig zijn voor het
vervullen van de eigen taak en verantwoordelijkheid. Het nadeel van representatieve structuren die bestaan uit breed samengestelde organen is dat ze
de problemen van het integrale werken op een lager echelon vrijwel volledig
doorgeven naar het hoogste coördinatieniveau. Ondertussen is door de
brede samenstelling niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk en
waartoe bevoegd is.
Complexiteitsreductie van de besturing is een voorwaarde voor het eenduidig laten functioneren van het warenhuisconcept. Dat impliceert een
eenhoofdige leiding over de functies die van het warenhuis deel uitmaken
en een eenhoofdige eindverantwoordelijkheid binnen het politiek-bestuurlijke domein. Het warenhuisconcept is mede op dat uitgangspunt
gebaseerd.
Beheer
Voor de materiële werking van het model is het niet van belang waar het
beheer over de functies is ondergebracht. Het combineren met het gezag
van het OM is een mogelijkheid maar overeenkomstig de Wet MOT kan het
ook het ministerie van Justitie zijn. Belangrijker is dat de procesorganisatie
materieel gebruik kan maken van de verschillende kennis en opsporingsbevoegdheden die bij elkaar worden gebracht en dat de gezagsfunctie
duidelijk is belegd.
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Summary
From an unsuspicious source
As of February 1st, 1994, financial institutions are required by law to report
unusual transactions to the Office for the Disclosure of Unusual Transactions
(MOT). Two years later a first evaluation on this subject has taken place.
Today, as a result of international agreements and the fight against terrorism,
the attention to oppose the practice of money laundering has intensified. On
the other hand, on behalf of the evaluation of the project on the Financial
Investigation of Crime and the relatively small number of investigations that
have taken place on the account of or with the help of suspicious transaction
information, the Question has risen whether all these developments have led
to necessary changes in policy on the so called ‘MOT-chain’. Nevertheless it
is obvious that there is a huge lap between the amount of unusual, and even
the amount of suspicious transactions, on the one hand, and the use if this
information in criminal investigations on the other.
In connection with the definition of the problem, the next four research
Questions were conducted:
1 Which bottlenecks appear while processing unusual and suspicious
transactions?
2 Which bottlenecks appear in the investigation and prosecution of money
laundering practices by the organizations of the MOT-chain?
3 Where and how could the effectiveness of the organizations within the
chain be improved?
4 Where and how could the effectiveness of the MOT-chain as a whole be
improved?
As a result of international agreements the system has been established and
will remain in function. Because of this no earlier research has been
conducted according to the view: ‘we can not lose it anyway.’ It is striking
that the MOT-chain, better called the chain unusual transactions, still has so
many characteristics of pioneering, after ten years of legislation and two
preceding years of voluntarily reporting. Especially the organizations that get
their right to exist from the processing and use of transaction information
have brought the chain to what it is now. The expectations of the ability of
these organizations to influence the chain, have been too high. After ten
years of the law MOT it is rather striking that so little obvious subjects have
been investigated. The judging of reports is constricted to the micro level.
The possibilities that the large amount of reports provide to fundamentally
gain knowledge of money flows and money laundering are insufficiently
explored.
A lot of information is being registered, and the MOT neatly brings about a
Yearly report in which all the rises and falls are being given, but the Question
that remains unanswered is what importance should be attached to them.
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Ten years of legislation has made the Netherlands little wiser when it comes
to insights in money flows en money laundering. The attention has been
placed too much on generating investigation inquiries and too little on the
gaining of knowledge of preventive and pro-active action.
The obligation to report transactions will soon be altered. This adaptation
from rule-based to risk-based comes too early and is initiated by wrong
motives. The number of reports is mainly reviewed with the thought that
every transaction in itself should be tested for use in an investigation inquiry.
It is not clear what the preferred contribution to the safety should be from
the use of transaction information and the organizations involved.
Expectations do not stem from and can not be tested to a policy, which
makes the obligation to report and the system a goal in itself. The view is
diverted from investigation and prevention of crime. The interests of the
users have become more and more important. Exchange of thought about
the structure and operation of the report system is too much legally
orientated and too little judicial.
There is much regulation concerning judging transactions as unusual.
However, it is not clear when a transaction is suspicious. Suspected failures
in the operation of the chain and the organizations within, are too much
placed on the MOT and BLOM (the bureau for the police-support of the
national public prosecutor on MOT). Being purely executing organizations,
the MOT and BLOM are unable to compensate the Questions that appear
elsewhere in the chain and also unable to compensate a lack of policy. There
is too little attention to policy organized around the themes money
laundering or transaction information. Organizations which depend on that
policy, such as the MOT and BLOM, are left too much by themselves.
The chain unusual transactions is viewed by the term ‘chain’ as an output
process. However, this is not true for transaction information. In fact, there is
no such thing as a ‘chain unusual transactions’, and that is not necessarily a
problem. The chain view however, is rigid, which inevitably leads to
frustration, since the view of by themselves the processes in the chain does
not match reality. The wish to let something that looks like a chain, work like
a chain, leads in the case of processing and using transaction information to
wrong diagnoses and interventions.
Whatever control there is, it concerns mostly the first part of the chain and
its regulation by legislation. No one is legitimized to take the role of power.
To create one is also useless, since it has become clear that it is not wise to
use an instrumental perspective as a base for control. In addition, it is
impossible to give instruments priority, which is only possible with themes
in this case such as money laundering. Even if one demands priority for one
or another kind of offence, this is not a guarantee for success. At the end
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there always has to be a centre of power that is able to make necessary but
precarious choices. Inside what is called the chain, it lacks such a centre.
Through the years the participants of the MOT-counsel have become closer.
This leads to a small distance between government and service providers.
This leaves little space for choices that are of judicial importance but also of
low support among service providers, so that the level of compromise in
decision making is high.
Money laundering receives just like fraud low priority in the districts. The
perception of seriousness of laundering among the police however, is higher.
The HARM-approach, set up during the conversion to euro, illustrates the
conditions that receive the cooperation of districts in the tackle of money
laundering. The conversion to the euro and the possibility to convict
laundering as a single crime have had (partly temporary) positive effects on
either the use of transaction information, as the combined use and
distribution of this information. In the policy choices of districts scores the
independent approach of money laundering low in comparison to Questions
of quality of life such as violence, thievery, and the problems with
continuous perpetrators. Especially the FIOD-ECD has a more specific task
that is closer related to financial investigation and the fight against money
laundering. A development towards specialization of district tasks as a result
of low capacity or priority is a logical consequence in itself.
As a result of the ‘chain view’ are the results of processing and use of
transaction information mainly compared with the amount of official
reports concerning money laundering. This is, however, not a right indicator,
since research has proven that transaction information was not available in
most cases, and, if available, it remained unclear whether it was used or not.
The precise registration of the contribution of transaction information is not
possible or desirable. The costs and benefits do not match.
The research reveals that several improvements can be made in the process
and cooperation with regard to the processing and use of transaction
information. However, this will not lead to a substantial rise of output from
money laundering cases at the police side. With the Intranet Suspicious
Transactions the throughput of suspicious transactions to the police has
strongly increased. Within the police however, is the admission to this
information is difficult and the use remains low. Optimization is possible in
the entire chain, but none will lead to a fundamental change in the
succession of transaction information in terms of the amount of
investigations on money laundering.
The research material provided enough information to develop a conceptual
model that turns the recommendations into a framework of its own. The
fundamental starting points that were used to put the model together are the
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most important conclusions of this study. This model is not a structure, but
could become one with the help of the conceptual thinking. This would
however go past the goal of this study.
Instead of placing the organizations in a chain, they are visualized as a
prevention and investigation store that is made of several floors (a warehouse) and a broad supply of products that are linked to transaction
information. The floors of the warehouse contain the functions concerning
the prevention and investigation of crime in relation to guaranteeing the
integrity of the financial structure, or better the products of those functions.
Functions of the following organizations will be put together: MOT, BLOM,
Dutch-FIU-desk, BOOM, KFR and FEC. Functions of operational
management are no part of the conceptual model and functions are not
bound to people that belong to a certain floor.
The most important element of the conceptual model is the backbone.
This is the connection between the functions (floors) and feeds them
information. The core is made of the buffer with unusual transactions,
encircled by several information flows that close in like a shell. Within these
flows the processing of the buffer takes place and the storing of information
and knowledge that stems from and goes to the floors. The walls work like a
membrane. Everything is allowed in, but not everything is allowed out.
The permeability of the membrane is restricted by the goal the information
will be used for and the regulations.
The clients of the process organization are reporters, investigation
organizations (police districts, KLPD, KMar, FIOD-ECD, AID, SIOD, VROMIOD), controllers, the OM (offices of public prosecutors at all levels), FIU’s,
and CJIB. According to their status, clients can receive information and
participate in the functions and processes. At the floors, products and
services are being developed with transaction information as resource.
The floors represent the different departments where products are located.
Everything that can be produced from transaction information in
combination with other information will be produced, as long as there exists
a market for it or an order is placed. The assortment of the warehouse
contains products on which the various functions and responsible managers
are being assessed.
The model uses unambiguous authority over all functions within the process
organization. A choice for the OM as central factor within law enforcement is
rather logical, also because it is already responsible for information in other
police databases. The ministerial departments of Justice and Finance are the
principals of the process organization by the OM. The model provides for a
single headed management of the process organization and the functions
included. For the material functioning of the model, it is not important who
is responsible for control.
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Summary

There is a risk that the diagnoses or the model become subject to a legally
tinted debate, as distinctive for the past few years. Or that it will be
dominated by conflicting interests concerning position and control, in
which the effectiveness of prevention and investigation plays no part.
In addition to the integrated material model, we would like to add a process
recommendation. Try to design an alternative setup of the processing and
the use of transaction information first materially in such a way, as possibly
successful in view of the goal. After that, test this new structure to rules,
regulations and normative notions about allowed and not allowed. Starting
with this discussion diminishes the change of ever reaching the material
functioning.
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Bijlage 4
Tijdlijn
Gebeurtenissen
1990
Oprichting Financial Action Task Force on Money Laudering (FATF). Veertig
aanbevelingen voor het tegengaan van witwassen, op basis waarvan in de
meeste FATF-landen een centraal meldpunt wordt opgericht voor de verwerking
transacties met een mogelijke relatie tot witwassen, die door financiële
instanties worden gemeld.
1991
Aanbevelingen FATF zijn overgenomen door de aangesloten landen en deels
vervat in een Europese richtlijn.
1992
In Nederland wordt gevolg gegeven aan de uit de EU-richtlijn voortvloeiende
verplichting om het witwassen van geld strafbaar te stellen, in de vorm van
verruiming en aanpassing van de helingbepalingen. Veertien financiële instellingen hebben aan de divisie Centrale Recherche Informatie (dCRI) gevraagd
of men daar, vooruitlopend op de meldingsplicht, informeel verdachte transacties zou kunnen melden. Men wilde niet het risico lopen dat als gevolg van
de aangepaste helingbepalingen, schuld- of opzetheling ten laste zou worden
gelegd wanneer transacties zouden worden uitgevoerd met geld dat mogelijk
was verkregen uit criminele activiteiten. Het op deze wijze ontstane informele
meldpunt werd ondergebracht bij de afdeling Fraude en Falsificaten van de
dCRI.
1993
Verruiming van het Wetboek van Strafrecht (Sr) en het Wetboek van
Strafvordering (Sv) om ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
beter mogelijk te maken. De maatregel kan sindsdien worden opgelegd ter
ontneming in relatie tot het feit waarvoor iemand is veroordeeld, en bij:
– soortgelijke feiten;
– feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd;
- andere feiten waarvan aannemelijk is dat de veroordeelde wederrechtelijk
voordeel heeft verkregen.
Andere wijzigingen zijn het invoeren van een aparte ontnemingsprocedure die
naast de behandeling van het gronddelict kan lopen, het invoeren van het
strafrechtelijke financieel onderzoek (SFO), verruiming van de mogelijkheden
voor conservatoir beslag en verruiming van de executiemogelijkheden voor vermogenssancties.
1994
Vaststelling van de eerste indicatoren op basis waarvan ongebruikelijke
transacties gemeld moeten worden.
De Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) wordt van kracht.
Financiële instellingen (in eerste instantie banken, verzekeringsmaatschappijen,
effectenbedrijven, beleggingsinstellingen en diegenen die wisseltransacties
verrichten) worden verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan een
centraal meldpunt. Gelijktijdig wordt ook de Wet identificatie bij financiële
dienstverlening (WIF) ingevoerd die een uitbreiding en aanscherping inhoudt
van de plicht van instellingen tot het identificeren van cliënten in het geval van
een aantal dienstverleningen.
Ontstaan MOT en Finpol. Finpol is gelijktijdig met de inwerkingtreding van de

Datum

1 maart

20 januari
1 februari

1 februari
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Gebeurtenissen
Wet MOT in het leven geroepen met het oog op de centrale ontvangst en
verdere verwerking van de door het MOT doorgemelde verdachte transacties.
Eerste bijeenkomsten Begeleidingscommissie MOT en de daaruit voortkomende werkgroep Indicatoren.
Inwerkingtreding Politiewet 1993. Daarmee is de integratie van Rijks- en
Gemeentepolitie een feit dat resulteert in 25 politieregio’s en één landelijk
korps.
1990-1995
Opzet van een landelijk netwerk van BFO’s, op basis van een positief verlopen
experiment. Dit richt zicht vooral op het ontnemen van door drugshandel
wederrechtelijk verkregen voordeel. Eind 1994 bestaat er een landelijk dekkend
netwerk van 22 BFO’s
1995
Inwerkingtreding Wet inzake de wisselkantoren (Wwk), met als hoofddoel het
tegengaan van het witwassen van misdaadgelden. De Wwk maakt het mogelijk
malafide wisselkantoren de toegang tot de markt te ontzeggen.
Casino’s en credicardmaatschappijen vallen onder de Wet MOT
Vereniging van de meldpunten in de Egmontgroep om de internationale
samenwerking te bevorderen.
Ter verbetering van de onderlinge afstemming is de driehoek MOT-LOvJ-Finpol
in het leven geroepen.
De Raad van HoofdCommissarissen (RvHc) geeft een ad hoc werkgroep
opdracht om de bestaande situatie binnen de regiokorpsen met betrekking tot
initiatieven ten aanzien van financieel rechercheren in kaart te brengen.
Daarmee reageert zij op de machtstoename die de BOD’en op dit terrein wordt
toegedacht. De werkgroep signaleert geen machtspolitieke, maar een aantal
inhoudelijke ontwikkelingen op het terrein van de criminaliteit die nopen tot het
leggen van nieuwe accenten in de opsporing:
– toenemende professionalisering van criminaliteit;
– verbreding van criminaliteitsvormen en de verwevenheid met bedrijfsprocessen;
– een toename van (illegale) internationale geld- en goederenstromen.
In die opsporing ziet zij ook een aantal in het oog springende zaken: traditionele recherchemethodieken en technieken die worden uitgehold, de behoefte aan
verdere professionalisering door gebruik te maken van deskundigen buiten het
opsporingsapparaat en het streven naar integrale aanpak: het samengaan van
meerdere facetten uit diverse disciplines.
Eerste aanpassing van het indicatorenstelsel.
Instelling Landelijk Recherchetam (LRT), met het financieel rechercheren en
het opdoen van daarop betrekking hebbende kennis als nadrukkelijke
opdracht.
1996
Evaluatie Wet MOT twee jaar na de inwerkingtreding.
Verschijning van het rapport van de Enquêtecommissie Opsporingsmethoden.
De commissie reageert o.a. verontrust op het gebleken gebrek aan inzicht in
financieel-economische criminaliteit.
Eerste kwartaalnieuwsbrief MOT.
Start samenwerking FIOD en het project Finpol.

Datum

1 april

1 januari

1 januari
9 juni

oktober

november
november

februari

juni
juli
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Gebeurtenissen

Datum

17 oktober
Bespreking van de evaluatie Wet MOT door de vaste kamercommissies voor
Financiën en Justitie (zie voor constateringen § 4.2.3). Geconstateerd wordt dat
de Wet MOT adequaat is, maar dat er ook nog valt te verbeteren. Aan de
Kamer zijn toezeggingen gedaan met betrekking tot:
– versterking van het meldpunt, o.a. door verbetering van het geautomatiseerde verwerkingsproces en door verhoging van de deskundigheid van het
personeel;
– afstemming van bewerking van verdachte transacties door de dCRI met het
meldpunt om doublures in de bewerking te vermijden;
– stroomlijning van de procesmatige verwerkingen van meldingen door opsporingsinstanties;
– verhoging van de bekwaamheid inzake financieel rechercheren.
oktober
Instelling van de Stuurgroep Financieel Rechercheren door de RvHc en het
college van PG’s, met als opdracht tot voorstellen te komen om financieel
rechercheren binnen drie jaar een vaste positie in de handhavingsketen te
geven. Het project kent drie deelprojecten: horizontale fraudebestrijding,
georganiseerde criminaliteit en ontneming.
Verschijning van de tussenevaluatie van de ontnemingswetgeving. De onderzoekers zien een verschuiving ontstaan in de aandacht voor ontneming naar
recherche- en analyseactiviteiten.
1997
Instelling van een Strategische Beleidsgroep Witwassen binnen het ministerie
van Justitie, op basis van de Integriteitsnota. Doel is te komen tot een effectievere aansturing van de MOT-keten, het bewerkstelligen van een betere regie
van het OM op die keten en het bepalen van strategische beleidskaders in de
strijd tegen het witwassen.
1 februari
Twee financiële specialisten uit de banksector worden toegevoegd aan
het MOT.
27 mei
Gesprek over de effectiviteit van de Wet MOT tussen de minister van Financiën
als politiek eerstverantwoordelijke voor de Wet MOT, diens staatssecretaris,
twee van zijn beleidsambtenaren, en de toenmalige LOvJ. Aanleiding tot het
gesprek is een informeel contact tussen genoemde minister en de LOvJ.
Laatstgenoemde voelt zich sinds de opheffing van Finpol als een ‘generaal zonder leger’ waar het gaat om de taakuitvoering naar het MOT en heeft het
gevoel dat het MOT zich door het overnemen van Finpol-taken op het terrein
van de OM-verantwoordelijkheid begeeft. De LOvJ vindt bij de minister gehoor.
In een ‘Memorandum inzake Wet melding ongebruikelijke transacties’ van
4 juni zijn vanwege het ministerie van Financiën de belangrijkste constateringen uit het gesprek van 27 mei verwoord. De gedachte om ter ondersteuning
van de LOvJ een bureau op te zetten (het latere BLOM) wordt in dit memorandum voor het eerst beschreven.
9-11
Evaluatie van de effectiviteit van de Nederlandse anti-witwaswetgeving door
september
een team van experts namens de FATF, in het kader van de zogenaamde 2e
mutual evaluation.
november
Het MOT meldt verdachte transactie-informatie rechtstreeks naar de politiekorpsen. Tot november meldt het MOT het resultaat van het conversieproces
bestaande uit verdachte transacties door aan Finpol, dat zorgde voor veredeling
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Gebeurtenissen

Datum

en verspreiding onder opsporingsinstanties. Het project Finpol was stukgelopen
op gebrek aan financiering en duidelijke positionering.

Het nieuwe automatiseringssysteem MOTION (MOT Informatie Online Netwerk)
treedt in werking. Sindsdien bestaat de mogelijkheid voor financiële instellingen om elektronisch te melden
In de nota ‘Herstructurering MOT-keten: verhoging effectiviteit Wet MOT’
beschrijft de LOvJ aan het hoofd van het Landelijk Bureau OM (LBOM, thans
het Landelijk Parket) de voorgestelde opzet van het BLOM. Diezelfde dag
vormt de nota het onderwerp van bespreking tussen de voorzitter van de
Begeleidingscommissie MOT, de directeur Bestuurszaken van het ministerie
van Justitie, het hoofd van het Landelijk Bureau OM, het hoofd van het MOT en
de LOvJ. De nota gaat uit van het beheersmatig onderbrengen van het BLOM
bij het KLPD. Dat levert discussie op binnen het bredere gezelschap, dat
uiteindelijk de voorkeur geeft aan onderbrenging binnen het OM. Met als doorslaggevende argument het in één hand willen houden van uitvoering en beleid.
Met die uitkomst blijkt een aantal deelnemers een week later niet goed uit de
voeten te kunnen. Het Landelijk Parket i.o. voelt zich bezien vanuit haar
gezagstaak te dicht op de uitvoering gezet en voorziet afstemmingsverlies
indien het BLOM geen onderdeel zal vormen van de bestaande omgeving,
gericht op de nationale coördinatie van inlichtingen. Aldus liggen er twee
opties voor onderbrenging van het BLOM: bij het KLPD of bij het OM.
Ter formele onderbouwing van het op te richten BLOM, zendt de LOvJ de nota
‘Financiering en inrichting Bureau LOvJ/MOT’ aan de minister van Justitie.
Als beslissingen worden gevraagd:
– in te stemmen met de oprichting en financiering;
– te kiezen voor beheersmatige onderbrenging bij het KLPD (optie 1) dan wel
OM (optie 2);
– de nota aan te bieden aan de minister van Financiën.
Hoewel het project Finpol feitelijk al heeft opgehouden te bestaan, betekent de
nota ook formeel haar einde.
Verschijning van de nota Integriteit Financiële Sector, die voorstellen bevat ter
versterking van de positie van de LOvJ. In eerste instantie zou de LOvJ de
bevoegdheid krijgen een materiële controle uit te oefenen op het MOT-register.
Gezien de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie als beheerder voor
het MOT zou dit staatsrechtelijk geen juiste situatie zijn en wordt het accent
van de verantwoordelijkheid van de LOvJ gelegd op het sturen van de
verdachte transacties die het MOT aanreikt in de zin van: het volume en de
bruikbaarheid van de informatiestroom vanuit het meldpunt naar de
opsporingsinstanties.
1998
Ontstaan van de mogelijkheid van elektronische doormelding van als verdacht
aangemerkte transacties naar een aantal politiekorpsen.
Introductie van Interregionale Fraudeteams die zich volledig gaan richten op de
bestrijding van fraude waarbij onder andere banken,
verzekeringsmaatschappijen en creditcardorganisaties het slachtoffer zijn.
Verschijning van het eindrapport van het project Financieel Rechercheren;
deels als mosterd na de maaltijd.
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Minister van Justitie bericht aan de minister van Financiën dat zij onder voorwaarden akkoord gaat met de oprichting van het BLOM. Gekozen wordt om
het bureau qua beheer onder te brengen binnen het KLPD. De start van het
bureau wordt gewenst voor 1 mei 1998.
Plenaire bespreking van het eindrapport van de FATF met de bevindingen van
de 2e mutual evaluation in Parijs. Nederland komt er relatief goed uit maar
krijgt kritiek op de volgende punten:
– het ontbreken van een zelfstandige strafbaarstelling van het witwassen;
– het gebrek aan inzicht in het feitelijke gebruik van verdachte transactieinformatie en het resultaat daarvan.
De minister van Financiën stemt in met de voorstellen voor de oprichting van
het BLOM en zegt de benodigde financiën toe als onderdeel van de besluitvorming rond de voorjaarsnota 1998 en de begroting 1999.
Moneytransfers worden onder de reikwijdte van de Wet MOT gebracht. Ze zijn
aangewezen als financiële dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de
Wet MOT.
Verschijning van de kabinetsnotitie fraudebestrijding 1998-2002. De notitie
staat geheel in het teken van vooral de verticale fraudebestrijding (fraude
waarbij de overheid de benadeelde partij is). De keten ongebruikelijke transacties, onderdelen daarvan of de delictvorm witwassen komen er niet in voor, ook
niet in een beschouwing van de mogelijke betekenis voor de fraudebestrijding.
Bij het MOT wordt een medewerker van de belastingdienst FIOD gedetacheerd.
De eindevaluatie van vijf jaar ontnemingswetgeving verschijnt. Met als één van
de conclusies dat de resultaten van voordeelsontneming tot dan toe zijn tegengevallen en dat de houding in het veld ten opzichte van het financieel rechercheren te wensen overlaat.
Van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie
verschijnt het Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002 (BNP). Aandacht
wordt gevraagd voor thema’s die niet vanzelfsprekend op de aandacht van de
politieregio’s mogen rekenen omdat op regionaal niveau de effecten niet zichtbaar zijn. In de paragraaf ‘Zware, georganiseerde criminaliteit’, wordt onder de
noemer Fraude de doelstelling van het project FR herhaald. Bestrijding van
witwassen krijgt geen specifieke aandacht in het beleidsplan.
Het FEC wordt ingesteld als een samenwerkingsverband van het Openbaar
Ministerie/arrondissementsparket Amsterdam, de Stichting Toezicht
Effectenverkeer, De Nederlandsche Bank, de Pensioen- & Verzekeringskamer,
de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Economische Controledienst,
de Belastingdienst/Grote ondernemingen Amsterdam, Politie AmsterdamAmstelland, het Korps Landelijke Politiediensten/Directie Recherche en het
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.
1999
Start BLOM met één van de haar opgedragen taken: de behandeling van LOvJverzoeken.
Nieuwe indicatorenlijsten zijn van toepassing met het oog op de eerste fase
van de invoering van de euro.
De abonnees van de Nieuwsbrief van het MOT wordt om hun mening
gevraagd over de gebruikswaarde van nieuwsbrief
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De voortgang van de bestrijding van de financieel-economische criminaliteit
wordt gerapporteerd aan de Tweede Kamer. De rapportage heeft betrekking op
de periode 1997-1998 en heeft vrijwel alleen betrekking op de bestrijding van
fraude.
Met de officiële opening van het BLOM is het inrichtingstraject afgerond, zodat
in de tweede helft van 1999 volledig wordt gewerkt aan het totale takenpakket.
In dezelfde maand vangt ook het kwaliteitstraject 'POKON' aan met een looptijd van 9 maanden tot en met maart 2000.
Tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad van Ministers te Tampere wordt
de wens uitgesproken de bevoegdheid van Europol te verruimen tot witwassen
van geld in het algemeen, ongeacht het soort misdrijf waarvan de witgewassen
opbrengsten afkomstig zouden zijn.
Het driehoeksoverleg tussen LOvJ, het hoofd MOT en het hoofd BLOM wordt
vervangen door het ketenoverleg waarin ook het ministerie van Justitie participeert.
De BC-MOT signaleert dat de toename van het aantal transacties en de doorlooptijd een bron van zorg is. Achterstanden lopen op van 6 tot 9 maanden.
De kabinetsnota over de positie van de bijzondere opsporingsdiensten wordt
aan de Tweede Kamer gezonden.
Verschijning van het rapport van de ex ante-evaluatie van het BLOM (zie voor
conclusies en de mate van opvolging § 4.2.3).
2000
In de verschillende financiële toezichtwetten wordt de mogelijkheid opgenomen voor de toezichthouders om dwangsommen en bestuurlijke boeten op te
leggen. Ten behoeve van de uitvoering is een convenant "Bestuurlijke boeten
en strafrechtelijke sancties" gesloten tussen toezichthouders en OM.
De beheersovergang van het KLPD naar het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vindt plaats. Daarmee komt ook het BLOM
als onderdeel van de dCRI onder het beheer van BZK.
Het MOT ‘verhuist’ beheersmatig gezien, van de directie Bestuurszaken naar de
directie Opsporingsbeleid van het Directoraat-Generaal Rechtshandhaving
(DGRh). Aan deze overgang ligt de gedachte ten grondslag dat het MOT
onderdeel is van de handhavingsketen. Door het MOT een duidelijke plaats te
geven in die keten, zou de herkenbaarheid en effectiviteit vergroot worden en
de afstemming met de overige handhavingspartners worden geoptimaliseerd.
Het startschot voor de fusie van de diensten van het korps landelijke politiediensten, recherche-informatie en rechercheadvies en -ontwikkeling wordt
gegeven. Samen gaan zij de nieuwe dienst Nationale Recherche Informatie
vormen, met als onderdeel het BLOM.
Het verkennend onderzoek als onderdeel van de Wet Bijzondere
Opsporingsbevoegdheden (BOB) wordt ingevoerd. In dezelfde maand wordt
het Intranet Verdachte Transacties operationeel. Aangesloten opsporingsinstanties hebben vanaf dat moment online toegang tot verdachte transacties.
Als gevolg van de reorganisatie binnen het KLPD zijn het BLOM, het Landelijk
Bureau Fraude (LBF) en het Kennispunt Financieel Rechercheren (KFR)
samengevoegd in de nieuwe Unit Financiële Criminaliteit (UFC). De LOvJ
heeft sindsdien het gezag over de totale unit.
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Bankcheques en travellercheques worden onder de werking van de Wet MOT
gebracht.
Het MOT neemt de automatische doormeldmodule (ADM) in gebruik met
behulp waarvan ongebruikelijke transacties geautomatiseerd worden vergeleken met subjecten die zijn opgenomen in de MRO (index melding recherche
onderzoeken) en in de CIE-verwijzingsindex.
Op grond van de Wif was het in eerste instantie niet verplicht om de
geboortedatum te noteren van degene aan wie een financiële dienst wordt
verleend. Een wijziging van de Wif wordt van kracht, waarin een beperkte
uitbreiding van de administratieplicht is opgenomen. Daardoor is behalve het
noteren van de geslachtsnaam, ook het noteren van de voornaam en de
geboortedatum verplicht.
2001
Bij de FIOD-ECD wordt een Kennisgroep Witwassen opgericht.
De Dutch FIU-desk wordt operationeel. Deze functioneert als een gezamenlijk
loket voor de internationale uitwisseling van witwasinformatie. De desk zal
tevens intermediair zijn voor Nederlandse verzoeken aan het buitenland.
De voortgangsrapportage over de bestrijding van de financieel-economische
criminaliteit wordt aan de Tweede Kamer gezonden.
In verband met de euroconversie heeft het BLOM een project-liaison bij de
zusterdienst CDGEFID in Brussel gestationeerd.
Naast de eigen voorbereiding op de euroconversie heeft de Unit Financiële
Criminaliteit een bijdrage geleverd aan de Nationale Informatiedesk voor de Euro
Conversie (NIDEC). Deze desk verzorgt nationale situatierapportages over de verwachte criminaliteit of openbare-ordeproblemen in relatie tot de euroconversie.
Er vinden aanslagen plaats op het WTC en het Pentagon in de Verenigde
Staten. Dit markeert een keerpunt op het terrein van witwasbestrijding, inzicht
in financiering van terreuractiviteiten en internationale samenwerking. Het
zorgt ook voor een versnelling van reeds in voorbereiding zijnde regelgeving.
Per brief presenteert het kabinet aan de Tweede Kamer het actieplan
Terrorismebestrijding en Veiligheid. Hoofdstuk 5 daarvan heeft betrekking op
de integriteit van de financiële sector en terrorismebestrijding. Het bevat 13
actiepunten waaronder de toezegging te zullen komen met een nota Integriteit
Financiële Sector en Terrorismebestrijding.
Het MOT biedt de mogelijkheid aan financiële instellingen om hun meldingen
online te versturen naar het meldpunt.
Ter voorbereiding op de overgang van de gulden naar de euro zijn bij het MOT
alle verloven ingetrokken.
De Raad van Ecofin/JBZ-raad heeft de wijziging van de EU-witwasrichtlijn
aangenomen. Het richtlijnvoorstel voorziet in een uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn witwassen van 10 juni 1991 op onder meer de volgende
punten: de definitie van witwassen wordt uitgebreid tot meer dan de huidige
drugsgerelateerde criminaliteit, beroepsgroepen als makelaars in onroerend
goed, belastingadviseurs, advocaten, notarissen, accountants en handelaren
in goederen van grote waarde worden onder de richtlijn gebracht.
Op de extra plenary van de FATF is besloten de werkzaamheden van de
FATF uit te breiden met de bestrijding van de financiering van het terrorisme.

Datum
mei
juni

22
november

1 januari
1 juni

16 juli
1
september
september

11
september

5 oktober

15 oktober
oktoberdecember
16 oktober

29/30
oktober

351

WODC_Onverdachte_versie10

352

25-02-2004

14:34

Pagina 352

Uit onverdachte bron

Gebeurtenissen
Doel van de uitbreiding is om aan terroristen en aan degenen die hen ondersteunen de toegang tot het financiële systeem te ontzeggen.
De nota Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding wordt
aangeboden aan de Kamer. De nota kent drie uitgangspunten:
– een systematische ontsluiting van de financiële stromen in de economie,
door adequate financiële toezichtwetgeving;
– adequate wet- en regelgeving om informatie die uit financiële stromen
beschikbaar komt op een goede manier te kunnen gebruiken voor de
opsporing en vervolging van terrorisme;
– effectieve handhaving en uitvoering van de genoemde wet- en regelgeving.
De zelfstandige strafbaarstelling van witwassen wordt opgenomen in het
Wetboek van Strafrecht (artikel 420bis). Diezelfde dag al werd in Rotterdam
op grond van dit artikel een HARM-actie uitgevoerd.
Handelaren in goederen van grote waarde worden verplicht om volgens
bepaalde indicatoren ongebruikelijke transacties te melden bij het MOT.
MOT en BLOM beginnen een experiment bestaande uit gezamenlijke analyse
en veredeling van transactie-informatie.
De witwasrichtlijn van de EU wordt herzien en uitgebreid. De herziene
richtlijn geldt ook voor ondernemingen en instellingen die elektronisch
geld in de vorm van een chipkaartnetwerk uitgeven. Dit betekent dat
bij het verlenen van deze diensten identificatie van de cliënt dient plaats te
vinden conform de bepalingen van de WID. Verder geldt dat bij een transactie
van betaling met elektronisch geld, omwisseling van elektronisch geld naar
chartaal geld of het storten van elektronisch geld op rekening de gewone indicatoren van toepassing zijn, en dat melding aan het MOT op basis van
deze indicatoren verplicht is.
2002
De gulden wordt door de euro vervangen als wettig betaalmiddel.
De FIOD en ECD zijn formeel samengevoegd tot één opsporingsdienst.
Er wordt een liaison bij het BLOM gestationeerd.
De Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 (Wif) was
ingevoerd op 1 februari 1994. Deze wordt vervangen door de Wet
identificatie bij dienstverlening (WID).
De ministers van BZK en van Justitie bieden de nota Landelijke en bovenregionale recherche aan, aan de Tweede Kamer. De nota was de uitkomst van
de gedachtewisseling aan de hand van het rapport van de Projectgroep
Opsporing (Rapport van Riessen), en de standpunten die daarop zijn ingenomen door het college van PG’s, het korpsbeheerdersberaad en de RvHc.
Het (concept-)Actieplan 2002 van MOT en BLOM verschijnt, dat uitvoering
geeft aan de nota Integriteit Financiële Sector en Terrorismebestrijding van
15 november 2001. Het plan bevat de volgende actiepunten:
1. versterking van de te bereiken resultaten;
2. versterking van de terugkoppeling aan meldende instellingen;
3. versterking van de samenwerking tussen MOT en BLOM;
4. verhoging van de kwaliteit van de meldingen;
5. vereenvoudiging van de indicatoren;
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Datum

6. ontwikkeling van een subjectieve terreurindicator;
7. meer aandacht bij indicatoren voor de layering en integratiefase;
8. bevorderen van bestandsvergelijkingen tussen MOT en
politieregisters;
9. verbetering van de bevragingen van het MOT-register door het OM;
10. inrichting van een intelligence-unit bij het MOT;
11. informatie-uitwisseling tussen MOT en andere partijen;
12 dekkend systeem FIU’s.
19 april
De Kabinetsnota Bestrijding fraude en financieel-economische criminaliteit
2002-2006 wordt aangeboden aan de Tweede kamer. De nota bevat een terugblik op het jaar 2001 en een toekomstvisie, maar besteedt geen afzonderlijke
aandacht aan de problematiek van het witwassen of van de verwerking en het
gebruik van verdachte transactie-informatie.
april
De eindevaluatie van het project Financieel Rechercheren verschijnt. Het
project verkeert reeds in de eindfase zodat er weinigen resteren om de aanbevelingen nog uit te voeren.
1 april
Start van het Functioneel Parket als gezagsverantwoordelijke voor de opsporing
van strafbare feiten door de BOD’en.
23 april
De rechtbank te Breda komt in een strafzaak tot het oordeel dat om tot
veroordeling terzake overtreding van artikel 420 bis dan wel 420 quater van het
Wetboek van Strafrecht te kunnen komen, vereist is dat bewezen kan worden
dat het desbetreffende voorwerp van enig misdrijf afkomstig is.
mei
De meldingsplicht wordt uitgebreid met instanties die elektronisch geld
uitgeven of omwisselen.
april/mei
Er heeft een evaluatie bij de regionale politiekorpsen plaatsgevonden van de
HARM-methode. Er komt een rapport uit met als eerste indruk dat de korpsen
enthousiast zijn over HARM en de resultaten.
juli
De Wet inzake de geldtransactiekantoren (Wgt) treedt in werking, tezamen met
de hieraan verbonden lagere regelgeving. Met de inwerkingtreding van de Wgt
is het toezicht op de wisselkantoren geactualiseerd (de Wgt is de opvolger van
de Wet inzake de wisselkantoren) en zijn de moneytransferkantoren onder de
reikwijdte van het toezicht gebracht.
augustus
Ter vervanging van het bestaande systeem neemt het MOT een nieuwe versie
van MOTION in gebruik. De oriëntatie van MOTION is als gevolg daarvan
subjectgericht en niet zoals het oude systeem transactiegericht. Ook zijn de
analysemogelijkheden verbeterd.
25 oktober
De BVD wordt lid van het Informatieoverleg dat onderdeel is van het FEC.
oktober
Het op de Sanctiewet 1977 gebaseerde besluit treedt in werking inzake het
melden van transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van
terrorismewerking door bepaalde personen of rechtspersonen. De EU en de
FATF hebben lijsten samengesteld van personen, groepen en entiteiten die
internationaal in verband zijn gebracht met terrorisme. Het nieuwe besluit
verplicht financiële instellingen om alle uitgevoerde en voorgenomen transacties waarbij deze betrokken zijn te melden aan het MOT. Deze transacties worden gemeld onder de indicator B0210119 (afgeleid van 2001-11-9).
2003
1 januari
De MOT-BLOM analyse-unit wordt operationeel.
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Er komen nauwelijks nog HARM-transacties voor.
De laatste nieuwsbrief van het MOT in ‘hard copy’ verschijnt (nr. 27). Vanaf
deze maand is de nieuwsbrief geïntegreerd met de website van het MOT.
Formeel loopt de financiering van de HARM-voorziening af.
Het Gerechtshof Den Bosch doet uitspraak in het hoger beroep ingesteld tegen
het vonnis van de rechtbank Breda van 23 april 2002. Het hof is met de eerste
rechter van oordeel dat om tot veroordeling terzake overtreding van artikel 420
bis dan wel 420 quater van het Wetboek van Strafrecht te kunnen komen,
vereist is dat bewezen kan worden dat het desbetreffende voorwerp van enig
misdrijf afkomstig is.
De meldingsplicht gaat gelden voor bepaalde categorieën van vrije beroepsbeoefenaars.
De hoofden van het MOT en van de UFC hebben tekenen een samenwerkingsovereenkomst aangaande het gezamenlijk optreden onder de noemer Dutch
FIU-desk per 1 september.
Nederland wordt voor de derde maal doorgelicht voor wat betreft de aanpak
van de witwasbestrijding, ditmaal door het IMF.
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Autoriteit Financiële Markten
– Hoofd sector handhaving en integriteit
– Senior beleidsmedewerker
Begeleidingscommissie MOT
– Voorzitter
BLOM
– Accountmanager (4)
– Financieel analist (2x)
– Gedetacheerde FIOD
– Hoofd (2x)
– Informatiecoördinator (2)
– Informatieverwerker
Bijzondere opsporingsdiensten
– Hoofd
– Voorzitter kennisgroep witwassen
De Nederlandsche Bank
– Directeur
Financieel Expertise Centrum
– Unithoofd
– Beleidsadviseur
Kenniscentrum Financieel Rechercheren
– Hoofd
Ministerie van Financiën
– Coördinerend beleidsmedewerker
– Hoofd afdeling Integriteit, Directie Financiële Markten
– Senior beleidsmedewerker
Ministerie van Justitie
– Clusterhoofd
– Senior beleidsmedewerker
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
– Gedetacheerde FIOD
– Hoofd (2x)
– Senior beleidsmedewerker
– (Senior) financieel onderzoeker (4)
– Strategisch analist
– Voormalig hoofd
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Nederlandse Vereniging van Banken
– Voorzitter
Openbaar Ministerie
– Directeur BOOM
– Officier van Justitie (7)
– Plv. hoofdofficier van Justitie
– Specialistisch beleidssecretaris
Politieregio’s
– (Plv.) hoofd Dienst Regionale Recherche (3)
– Financieel/tactisch rechercheur (12)
– Teamleider (7)
– Unithoofd Zware Criminaliteit
– Unithoofd informatie (2)
– Chef ondersteuning districtsrecherche
– Projectcoördinator HARM-team
Unit Financiële Criminaliteit
– Unithoofd
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De WODC-rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de onderzoeksresultaten van het WODC wordt een beperkte oplage van de rapporten kosteloos verspreid onder functionarissen, werkgroepen en instellingen binnen en buiten het
ministerie van Justitie. Dit gebeurt aan de hand van een verzendlijst die afhankelijk van het onderwerp van het rapport opgesteld wordt. De rapporten in de
reeks Onderzoek en beleid (O&B) worden uitgegeven door Boom Juridische uitgevers en zijn voor belangstellenden die niet voor een kosteloos rapport in aanmerking komen, te bestellen bij Boom distributiecentrum, postbus 400, 7940 AK
Meppel, tel.: 0522-23 75 55, via e-mail: bdc@bdc.boom.nl.
Een complete lijst van de WODC-rapporten is te vinden op de WODC-site
(www.wodc.nl). Daar zijn ook de uitgebreide samenvattingen te vinden van alle
vanaf 1997 verschenen WODC-rapporten. Volledige teksten van de rapporten
(vanaf 1999) zullen met terugwerkende kracht op de WODC-site beschikbaar
komen. Hieronder volgen de titelbeschrijvingen van de in 2001, 2002, 2003 en
2004 verschenen rapporten.
Huls, F.W.M., M.M. Schreuders, M.H. Ter Horst-van Breukelen, F.P. van Tulder
(red.)
Criminaliteit en rechtshandhaving 2000; ontwikkelingen en samenhangen
2001, O&B 189
Jungmann, N., E. Niemeijer, M.J. ter Voert
Van schuld naar schone lei; evaluatie Wet Schuldsanering natuurlijke
personen
2001, O&B 190
Leuw, Ed., N. Mertens
Evaluatie beginselenwet Tbs/wet Fokkens
2001, O&B 191
Huijbregts, G.L.A.M., F.P van Tulder, D.E.G. Moolenaar
Model van justitiële jeugdvoorzieningen voor prognose en capaciteit
2001, O&B 192
Kruissink, M., C. Verwers
Het nieuwe jeugdstrafrecht; vijf jaar ervaring in de praktijk
2001, O&B 193
Verrest, P.A.M.
Ter vergelijking; een studie naar het Franse vooronderzoek in strafzaken
2001, O&B 194
Kamphorst, P.A., G.J. Terlouw
Van vast naar mobiel; een evaluatie van het experiment met elektronisch
huisarrest voor minderjarigen als modaliteit voor de voorlopige hechtenis
2002, O&B 195
Moolenaar, D.E.G., F.P. van Tulder, G.L.A.M. Huijbregts, W. van der Heide
Prognose van de sanctiecapaciteit tot en met 2006
2002, O&B 196
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