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Samenvatting  

Financieel rechercheren 

Financieel rechercheren is één van de prioriteiten van het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie voor het aankomende Nederlandse EU voorzitterschap in de eerste helft van 

2016. Financieel rechercheren is een essentieel horizontaal onderzoeksinstrument dat 

door rechercheurs gebruikt zou moeten worden in hun strijd tegen georganiseerde 

criminaliteit en terrorisme.  

 

Financieel rechercheren houdt meer in dan het uitvoeren van onderzoek ten behoeve 

van ontneming van crimineel vermogen. Eén van de belangrijkste doelstellingen van 

het Nederlandse voorzitterschap is om dit punt over het voetlicht te brengen en de 

talrijke mogelijkheden van financieel rechercheren te belichten. Daarnaast wordt een 

actieplan gepresenteerd dat beoogd financieel rechercheren systematischer toe te 

passen, de kennis over financiële technieken en methoden te vergroten en de 

(internationale) samenwerking op dit vlak te verbeteren.  

 

Centrale vraag van dit onderzoek is: “Welke methoden en technieken zijn nodig om 

financieel rechercheren als onderzoeksmethode vaker toe te passen en wat is nodig 

om (internationale) samenwerking op dit gebied te verbeteren”. 

 

De studie is gebaseerd op interviews met rechercheurs en beleidsadviseurs en 

interviews met vertegenwoordigers van de Europese Commissie – DG HOME, Europol, 

Eurojust, Olaf, CEPOL en FIU. Daarnaast is er een vragenlijst naar zowel financieel 

rechercheurs als beleidsadviseurs gestuurd in bijna alle EU-28 lidstaten. In totaal zijn 

36 ingevulde vragenlijsten van financieel rechercheurs ontvangen en 18 van 

beleidsadviseurs. Verder is er een literatuuronderzoek uitgevoerd, zijn 

beleidsdocumenten bestudeerd, bezoeken aan EU landen in Oost-Europa afgelegd, 

heeft expert consulatie plaatsgevonden en zijn bijeenkomsten met de 

begeleidingscommissie georganiseerd. 

 

De studie toont aan dat er binnen Europa nog steeds misvatting bestaat over wat 

financieel rechercheren eigenlijk is en wanneer en hoe het toegepast zou moeten 

worden. Financieel rechercheren is vooral een horizontale onderzoeksmethode voor 

het verzamelen, analyseren en gebruiken van financiële informatie in de breedste zin 

van het woord, en kan in principe in elk opsporingsonderzoek worden toegepast. 

Financieel rechercheren kan gebruikt worden om financiële stromen die met misdaad 
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en terrorisme verband houden, of eruit voortvloeien, in kaart te brengen. Het ultieme 

doel van financieel rechercheren is het verstoren en idealiter stoppen van 

georganiseerde criminaliteit.  

 

De door de Financial Action Task Force (FATF) gehanteerde definitie komt overeen met 

de bovengenoemde brede opvatting van financieel rechercheren: ‘Financial 

investigation is an enquiry into the financial affairs related to a criminal activity, with a 

view to: identify the extent of criminal networks or the scale of criminality; identify 

and tracing the proceeds of crime, terrorist funds or any other assets that are, or may 

become, subject to confiscation; and develop evidence which can be used in criminal 

proceedings’. 

 

Dit onderzoek laat echter zien dat de meerderheid van de financiële onderzoeken in 

Europa zich nog steeds richten op het in beslag nemen van crimineel vermogen en het 

verzamelen van bewijs om witwassen en andere financiële en economische delicten 

aan te tonen. Slechts een klein gedeelte van de onderzoeken richt zich op de aanpak 

van drugs of andere criminaliteit, of op het verzamelen van informatie om criminele 

organisaties en/of de omvang van criminaliteit in kaart te brengen.  

 

Financieel rechercheurs en beleidsadviseurs in de gehele EU onderkennen dat 

financieel rechercheren een krachtige en zelfs kost- en tijds-effectieve methode is die 

geïntegreerd moet worden in de meer ‘traditionele’ onderzoeksaanpak. Voorbeelden 

die in het kader van deze studie verzameld zijn, laten zien dat financieel rechercheren 

belangrijk bewijs kan leveren voor de veroordeling van bijvoorbeeld drugscriminelen of 

menshandelaren. Daarnaast laten deze voorbeelden zien dat financieel rechercheren 

het opsporingsproces kan versnellen. Een dergelijke aanpak leidt tot besparing in 

kosten en tijd.  

 

Idealiter wordt financieel rechercheren in alle fasen van het strafrechtelijk onderzoek 

ingezet; van het proactief identificeren van misdaad en criminele netwerken, het 

ondersteunen van onderzoek en bewijsvergaring tot het berechten en veroordelen van 

criminelen. 

 

Zoals blijkt uit dit onderzoek start het merendeel van de financiële onderzoeken in de 

EU (lang) nadat een crimineel feit gepleegd of een crimineel geïdentificeerd is. De 

studie geeft ook aan dat informatie van de FIU één van de meeste voorkomende 

startpunten van een financieel onderzoek is. Mogelijkheden om proactief (financiële) 

data te onderzoeken en te monitoren worden nauwelijks toegepast. Financiële 

informatie en financiële onderzoeken vormen doorgaans niet de start van een groter 
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strafrechtelijk onderzoek; rechercheurs zien deze bronnen eerder als aanvullende 

informatie op hun onderzoek dat gestart op basis van gegevens uit andere bronnen. 

 

Er wordt geconstateerd dat het uitvoeren van samenhangende en integrale financieel 

onderzoeken niet op grote schaal plaatsvindt in de EU. Financiële onderzoeken zijn 

over het algemeen onvoldoende ingebed in het strafrechtelijk onderzoek. 

 

Een ander probleem dat aangekaart wordt door financieel rechercheurs is het 

ontbreken van goede feedback uit het OM/rechterlijke macht gedurende en na het 

strafproces. De rechercheurs geven aan dat deze feedback voor de uitvoering van hun 

werkzaamheden juist zeer belangrijk is. Ook geven aan zij dat feedback juist 

informatie bevat die zij in hun vervolgwerkzaamheden kunnen toepassen. 

 

Dit onderzoek laat ook zien dat het hebben van enige financiële kennis en financieel 

georiënteerde onderzoekhouding op alle niveaus binnen het brede judiciële systeem 

belangrijk is: van een basis financieel bewustzijn voor de agent op straat tot zeer 

gespecialiseerde kennis bij forensisch accountants die in staat zijn om 

bedrijfsconstructies te ontrafelen die witwasconstructies verhullen. Financiële expertise 

aan de zijde van de openbaar aanklagers en rechters is van cruciaal belang om het 

door financieel rechercheurs aangedragen bewijs te begrijpen en te kunnen 

beoordelen.  

 

Het belangrijkste doel van deze studie is het in kaart brengen aan welke methoden en 

technieken voor financieel rechercheren er behoefte bestaat. Uit de 

onderzoeksresultaten komt echter naar voren dat er meer behoefte bestaat aan acties 

op het gebied van strategie, cultuur, samenwerking en kennisdeling dan aan het 

introduceren van extra operationele methoden en technieken. Er bestaat zeker een 

behoefte om de technische middelen die ter beschikking staan aan de financieel 

rechercheur te verbeteren. Sommige methoden richten zich op het verbeteren en 

updaten van beschikbare data en informatie. Echter zulke verbeteringen zullen niet 

effectief zijn zonder een overkoepelende nationale strategie en bereidheid binnen de 

organisatie om te experimenteren met (nieuwe) financiële onderzoeksmethoden. Een 

ander belangrijk aandachtsgebied betreft de grensoverschrijdende financiële 

onderzoeken. Belangrijkste punten zijn de grensoverschrijdende samenwerking en 

informatie uitwisseling met derde landen. 

 

Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de expertinterviews kan geconcludeerd 

worden dat de belangrijkste behoeften liggen op het niveau van nationale strategieën, 

organisatie en cultuur en internationale samenwerking.  
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Tabel 0.1  Overzicht van instrumenten en behoeften 

Nationale strategie  Prioriteit 

Juridische instrumenten In principe OK 

Technische middelen Verbetering nodig 

Data en informatie Grotendeels OK 

Kennis en ervaring Verbetering nodig 

Binnenlandse samenwerking Grotendeels OK 

Internationale samenwerking Prioriteit 

Organisatie en cultuur Prioriteit 
 

Nationale strategie: De GENVAL aanbevelingen (2012) adviseren lidstaten om een 

lange termijn financiële strategie te ontwikkelen. Slechts een aantal landen heeft 

inderdaad een dergelijke strategie ontwikkeld en geïmplementeerd. Voor een volledige 

integratie van financieel rechercheren in het strafproces is verankering hiervan op 

nationaal politiek niveau van essentieel belang. 

 

Wettelijke instrumenten: Over het algemeen geven financieel rechercheurs aan dat zij 

voldoende wettelijke instrumenten tot hun beschikking hebben. Een aantal 

rechercheurs geeft aan dat zij graag omkering van de bewijslast in geval van 

‘onverklaarbaar vermogen’ tot hun beschikking zouden willen hebben. 

 

Technische methoden: De meningen over het hebben van voldoende technische 

methoden verschillen (bijvoorbeeld computers, laptops, software, data opslag, IT 

trainingen en specialisten). Technische behoeften kennen soms een geografische 

dimensie (op centrale locaties zijn de middelen toereikend, maar in de periferie zijn 

deze onvoldoende). Daarnaast wordt financiële criminaliteit steeds geavanceerder. 

Hierdoor is het van belang dat technieken zoals ‘data mining’ vaker worden toegepast 

en dat zowel de hard- als software up-to-date is om dergelijke onderzoeken te kunnen 

ondersteunen. 

 

Data en informatie: Het merendeel van de financieel onderzoekers geeft aan dat de 

toegang tot relevante databases verbeterd kan worden. Dit omvat ook de toegang tot 

openbare databronnen. Deze problematiek speelt vooral een rol bij 

grensoverschrijdende onderzoeken. Er bestaat ook een behoefte om verschillende 

databestanden met elkaar te koppelen. Tot slot bestaat er de behoefte om technieken 

te ontwikkelen die het mogelijk maken om verschillende datasets in een keer te 

kunnen analyseren en data scrapping toe te kunnen passen.  

 

Kennis en expertise: Alhoewel er een divers aanbod bestaat aan 

trainingsmogelijkheden in de diverse lidstaten, geven financieel rechercheurs aan 

behoefte te hebben aan meer gefocuste casus-georiënteerde trainingen. Belangrijk zijn 
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ook de gezamenlijke trainingen, waarbij politie, OM en de rechtspraak gezamenlijk 

dezelfde training volgen. Daarnaast is vergroting van specialistische kennis m.b.t. 

forensisch accounting en financiële kennis van groot belang om financieel rechercheren 

naar een hoger niveau te tillen. 

 

Samenwerking en informatie-uitwisseling: Beide aspecten moeten op alle niveaus 

verbeterd worden, zowel binnen de strafrechtsketen, als tussen nationale organisaties 

(bijvoorbeeld douane en politie), tussen overheidsinstanties en de private sector. 

Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden kunnen een rol spelen in het integreren 

van financiële onderzoeken in het reguliere strafonderzoek. 

 

Internationale samenwerking: Bijna alle respondenten geven aan dat de 

voorbereidingstijd en de beantwoordingstijd van rechtshulpverzoeken het knelpunt in 

hun werk vormen: de duur van rechtshulpverzoeken is lang en de kwaliteit van de 

geleverde informatie laat te wensen over. Daarnaast is informatie-uitwisseling met 

derde landen, vooral belastingparadijzen, problematisch. 

 

Organisatie en cultuur: Gespecialiseerde financieel rechercheurs voelen zich binnen de 

traditionele politie organisatie vaak onvoldoende begrepen. De cultuur binnen de 

politie organisatie is vaak niet ingericht op het mogelijk maken van effectief en 

efficiënt financieel rechercheren. Daarnaast zijn het structureel aannemen van hoger 

opgeleid (HBO en universitair geschoold) personeel, betere arbeidsvoorwaarden en 

betere loopbaan mogelijkheden punten van aandacht.  

 

Samenvattend, om financieel rechercheren tot een succes te maken is een ‘all-

inclusive’ benadering nodig, waarbij financieel rechercheren op alle niveaus binnen de 

strafrechtsketen geïntegreerd wordt (zie figuur 0.1). Ook proactief rechercheren 

doormiddel van data mining en financiële analyses moet gestimuleerd worden. Zowel 

data mining als financiële analyses kunnen gebruikt worden om inlichtingen te 

verstrekken in tactische onderzoeken binnen het grotere strafonderzoek en het leveren 

van strategische input voor beleid gericht op preventie en bestrijding van de 

georganiseerde misdaad.  
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Figuur 0.1  Fasen van financieel onderzoek 
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     Financieel rechercheren 

Bron: Brown (2012), eigen onderzoek  

 

Integratie van financieel rechercheren in de traditionele strafrechtonderzoeken is ten 

eerste een aangelegenheid van de lidstaten. Echter er bestaat een gezamenlijke 

Europese verantwoordelijkheid om een ‘level playing field’ voor financieel rechercheren 

te creëren. Concrete beleidsacties op EU niveau zijn gerelateerd aan: het formuleren 

van richtlijnen ten behoeve van nationale strategieën voor financieel rechercheren, 

publicatie van een tweejaarlijks Europees ‘financieel rechercheren rapport’, 

ontwikkeling van een EU werkgroep die zich gaat bezighouden met het formuleren van 

financieel rechercheren typologieën, inbedding van financieel rechercheren in de 

EMPACT beleidscyclus, het organiseren van EU trainingen (casus gerelateerd 

trainingen en multidisciplinaire trainingen) en gezamenlijke acties om 

grensoverschrijdende informatie-uitwisseling en samenwerking te verbeteren, zowel 

binnen de EU als met derde landen.  

 
 





 

 
 

 

 Sound analysis, inspiring ideas  
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