
 

 
  

  

Behoeften inventarisatie voor de 

ontwikkeling van financieel 

rechercheren in de Europese Unie 

Eindrapportage 

 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

Rotterdam, 17 december 2015 

 

 





 
 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Brigitte Slot 

Mr. Drs. Linette de Swart 

Dr. Ioana Deleanu 

Drs. Erik Merkus 

Prof. Dr. Michael Levi 

Prof. Dr. Edward Kleemans 

 

 

Rotterdam, 17 december 2015



 

 
2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 2015, WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie  

Auteursrechten voorbehouden 

 

 

 

ECORYS Nederland B.V. 

Watermanweg 44 

3067 GG Rotterdam 

 

P.O. Box 4175 

3006 AD Rotterdam 

The Netherlands 

 

T +31 (0)10 453 88 00 

F +31 (0)10 453 07 68 

E netherlands@ecorys.com 

Registration no. 24316726 

 

W www.ecorys.nl 

http://www.ecorys.nl/


 

 
 

 
3 

  

 

 

 



 

 
4 

 

  

 

Voorwoord 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC) en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De 

onderzoekers zijn dank aan de begeleidingscommissie onder voorzitterschap van  

Prof. Dr. Mr. Marcel Pheijffer RA. De begeleidingscommissie bestond verder uit René 

van Dijk, Dr. Gerrit Haverkamp, Mr. Marco Rehorst en Dr. Nicolien Kop. De 

begeleidingscommissie is in de periode april tot en met november 2015 vier keer 

bijeen geweest. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de opbouwende gedachtewisseling 

en voor hun waardevolle bijdragen aan het onderzoek. Ook is dank verschuldigd aan 

de geïnterviewden voor hun openheid en de gedetailleerde input die zij hebben 

geleverd, evenals de respondenten uit verschillende EU landen die de moeite hebben 

genomen om de vragenlijst gedetailleerd te beantwoorden. Speciale dank ook voor 

Johan Gerrits RA voor de input vanuit de ALEFA netwerk en Myrthe Feddema voor het 

ter beschikking stellen van haar kennis en contacten tijdens een onderzoeksmissie 

naar Roemenië en Bulgarije. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van 

Ecorys, met kritische wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. Michael Levi en Prof. 

Dr. Edward Kleemans.  
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Samenvatting en conclusies 

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.  

 



 

 

10 

 

  

 

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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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.  
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Lijst van afkortingen 

ALEFA   Association of Law Enforcement Forensic Accountants 

ARO   Asset Recovery Office 

CARIN   Camden Assets Recovery Interagency Network 

CBAR   Central Bank Account Register 

CMS   Case Management System 

COSI   Standing committee for the EU internal security 

DEA   Drug Enforcement Administration 

EC   European Commission 

EMPACT  European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats 

ERA   Academy of European Law 

EU   European Union 

FATF   Financial Action Task Force 

FI   Financial Investigations 

FIU   Financial Intelligence Unit 

GENVAL  Working Party on General Matters including Evaluation 

IBAN   International Bank Account Number 

ICOV   Infobox Criminal and Inexplicable Assets 

ISEC   Prevention of and Fight against Crime 

JHA   Justice and Home Affairs Council configuration 

JIT   Joint Investigation Team 

KECIDA   Knowledge and Expertise Centre for Intelligent Data Analysis 

LEWP   Law Enforcement Working Party 

MASP   Multi-Annual Strategic Action Plan 

MDG   Multidisciplinary Group of Organised Crime 

NIC   National Authority Intelligence Centre 

OAP   Operational Action Plan 

OCG   Organised Crime Group 

OECD   Organisation for Economic Co-operation and Development 

RIC   Regional Intelligence Centre 

SAR   Suspicious Activity Report 

SIENA   Secure Information Exchange Network Application 

STR   Suspicious Transaction Report 

UBO   Ultimate Beneficial Owner 

VAT   Value Added Tax 

WODC   Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
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1 Introductie 

1.1 Achtergrond en doelstellingen van het onderzoek 

Financieel rechercheren is een 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 horizontaal recherche instrument dat 

opsporingsambtenaren kunnen inzetten in de strijd tegen (georganiseerde) misdaad, 

terrorisme en vormen van (al- dan niet georganiseerde) fraude.  

 

Het Nederlandse voorzitterschap wil ook onder meer de nadruk leggen op financieel 

rechercheren als algemeen recherche instrument dat breed kan worden ingezet – dus 

breder dan witwasbestrijding, aanpak van financieel misdaad of ontneming van 

crimineel vermogen. De focus van dit onderzoek ligt dan ook op financieel 

rechercheren als recherche instrument om informatie en bewijs te verzamelen en te 

analyseren.  

 

Het voornemen is om in het kader van Permanent Comité operationele samenwerking 

op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI) en de Law Enforcement Working 

Party (LEWP) van de Europese Raad, een actieplan te ontwikkelen waarbij een vijftal 

praktische instrumenten op het gebied van financieel rechercheren ten behoeve van 

opsporingsdiensten in de EU worden ontwikkeld. Deze instrumenten zullen het 

toepassen van financieel onderzoek binnen politieonderzoeken vergemakkelijken, met 

als doel om de kennis over en het begrip van de mogelijkheden van het financieel 

rechercheren te vergroten. Bovendien kunnen de instrumenten bijdragen tot een 

betere samenwerking op het gebied van het financieel rechercheren, in het bijzonder 

de samenwerking tussen de opsporingsdiensten van de verschillende EU landen.  

 

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en 

heeft als doel om als input te dienen vroor het actieplan. De centrale vraag van het 

onderzoek luidt: “In hoeverre is er behoefte bij de EU lidstaten aan nieuwe 

methodieken en de daarbij behorende tools van financieel rechercheren om hiermee 

de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tegen te gaan? Welke zijn de 

belangrijkste behoeften van de EU lidstaten op het gebied van financieel 

rechercheren?” 

 

Deze studie richt zich op financieel rechercheren in de context van strafrechtelijke 

onderzoeken. Daarnaast vind er ook financieel onderzoek plaats in het kader van 

onder meer fiscale onderzoeken of onderzoeken ten behoeve van de sociale dienst. 

Dergelijke vormen van financieel onderzoek vallen buiten het kader van deze studie.  
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De studie bouwt voort op onder meer: de bevindingen, conclusies en aanbevelingen 

van de ‘Fifth cycle of mutual evaluations on financial crime and financial investigation’, 

adopted by the Council on 26 October 2012 (doc. 14597/12), aanbevelingen van de 

Financial Action Task Force (FATF) ten aanzien van het financieel rechercheren, EU 

beleidsdocumenten en wetenschappelijk onderzoek. Voor een overzicht van deze 

studies en documenten, zie de literatuurlijst in de bijlage.  

 

Dit onderzoek is gebaseerd op verschillende bronnen: literatuurstudie 

(wetenschappelijke bronnen en beleidsdocumenten), interviews met financieel 

rechercheurs, beleidsadviseurs en andere deskundigen, een vragenlijst die naar zowel 

financieel rechercheurs als beleidsadviseurs in vrijwel alle EU lidstaten is gestuurd, 

overleg met wetenschappelijke adviseurs (Prof. dr. Michael Levi en Prof. dr. Edward 

Kleemans) en discussies met de begeleidingscommissie van dit onderzoek. Een 

uitgebreide beschrijving van de onderzoekaanpak wordt gegeven in hoofdstuk 2.  

 

 

1.2 Terminologie 

Financieel rechercheren 

Zoals gezegd, richt deze studie zich op het financieel rechercheren als een 

onderzoeksmethode met als doel het verzamelen, ontwikkelen en analyseren van 

informatie en bewijs in de context van strafrechtelijke onderzoeken.  

 

Levi (2015) omschrijft ‘financieel rechercheren’ als een onderzoeksmethode die 

mensen in verband brengt met andere mensen, plaatsen, handelingen of 

gebeurtenissen, door middel van financiële feiten. Volgens de definitie van Brown et al. 

(2012) is financieel rechercheren, het verzamelen, analyseren en gebruiken van 

financiële informatie ten behoeve van criminele opsporingsdiensten.  

 

In dit onderzoek wordt de (internationaal gangbare) definitie van de FATF gebruikt:1  

“Financieel rechercheren is onderzoek naar financiële zaken die verband houden met 

criminele activiteiten, met als doel om: (i) criminele netwerken of de schaal van 

criminele activiteiten te identificeren; (ii) criminele opbrengsten, terroristische 

geldstromen te identificeren en mogelijk te confisqueren; (iii) het ontwikkelen van 

bewijs in het kader van strafrechtelijke onderzoeken en vervolging.” 

 

Financieel rechercheren kan als recherchemethode worden toegepast op ieder misdrijf 

waarmee geld gemoeid is. Met andere woorden, de toepassing van financieel 

rechercheren is breder dan alleen financieel-economische misdaad, onderzoeken in het 

kader van witwassen of strafrechtelijke ontneming. 

                                                           
1
  FATF (2012), Interpretative Note to Recommendation 30, 2nd paragraph. 
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Financieel rechercheren kan worden toegepast in elke fase van een crimineel 

opsporingsonderzoek: vanaf het identificeren van (mogelijke) criminele handelingen, 

het ontwikkelen van informatie, het verzamelen van bewijs tot aan de vervolging, 

berechting en de ontneming van crimineel verkregen vermogens. 

 

Een uitgebreide beschrijving van de toepassingsmogelijkheden en -methoden van het 

financieel rechercheren, is te vinden in het FATF rapport uit 2012 (‘Operational issues. 

Financial investigation guidance’). 

 

Financieel-economische misdaad en witwassen 

Financieel rechercheren wordt vaak in verband gebracht met ‘financieel-economische 

misdaad’. Onder financieel-economische misdaad verstaan we onder meer: witwassen 

van crimineel verkregen gelden, alle vormen van fraude en verduistering van geld, 

handel met voorkennis, het overtreden van financiële sancties, of omkoping en 

corruptie.2 Zoals blijkt uit de FATF definitie is het onderzoeken van financieel-

economische misdaad slechts een van de toepassingsgebieden van het financieel 

rechercheren. 

 

Er is sprake van ‘witwassen’ bij financiële transacties die verband houden met een 

onderliggend misdrijf.3 De juridische definitie in Nederland van witwassen is: het 

verbergen of verhullen van de werkelijke aard, herkomst, vindplaats, vervreemding of 

verplaatsing van een voorwerp of het verbergen of verhullen wie de rechthebbende is 

of het voorwerp voorhanden heeft, terwijl er wetenschap is van het feit dat het 

voorwerp afkomstig is uit een misdrijf. Bij witwassen gaat het in de praktijk om het 

omzetten van illegaal verkregen financiële middelen in goederen of geld met een 

ogenschijnlijk legale herkomst. 

 

De definitie van financieel rechercheren, en de samenhang met begrippen als 

financieel economische criminaliteit en witwassen, kan als volgt visueel worden 

weergegeven:  

 

  

                                                           
2
  Speech by Tracey McDermott, Director of Enforcement & Financial Crime, the FCA, at the FCA Financial - Crime 

Conference, London, 01/07/2013 

3
   FATF (2013), p.112-113.  
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Figuur 1.1  Definitie van financieel rechercheren 

 

Financieel rechercheren 

is onderzoek naar financiële 

zaken, met als doel om: 

criminele netwerken te 

identificeren, criminele 

opbrengsten te 

confisqueren en 

strafrechtelijk bewijs te 

ontwikkelen (FATF 

definitie).  

 

Financieel 

rechercheren kan 

worden toegepast op 

iedere misdaad 

waarmee geld 

gemoeid is.  

Financieel-

economische 

criminaliteit  

 

Witwassen van crimineel 

verkregen vermogen, alle vormen 

van fraude, verduistering van geld, 

handel met voorkennis, het 

overtreden van financiële sancties, 

omkoping, corruptie, enzovoort. 

Andere 

misdrijven 

Handel in verdovende middelen, 

mensenhandel, mensensmokkel, 

terrorisme, milieucriminaliteit, 

handel in vuurwapens, sigaretten 

smokkel, namaak goederen, 

enzovoort  

 

Financieel rechercheur en financieel analist 

Financieel onderzoek en financiële analyses vinden plaats binnen verschillende soorten 

opsporingsinstanties (politie, belastingen, douane, bijzondere opsporingsinstellingen), 

het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. Dit onderzoek richt zich op financieel 

onderzoek binnen de politie en andere criminele opsporingsdiensten.4 De bevindingen 

van het onderzoek hebben ook betrekking op financieel ‘analisten’ die in dienst zijn 

van andere criminele opsporingsdiensten. Het verschil tussen een rechercheur en een 

analist is dat de rechercheurs doorgaans het onderzoek leidt (afhankelijk van het 

juridische systeem in een land, al dan niet onder leiding van of in samenspraak met 

een openbaar aanklager of onderzoeksrechter). De analist voert meer specifieke 

onderzoekstaken of analyses uit. 

 

Afpakken  

In dit rapport zal worden gesproken over ‘afpakken’’ als wordt gedoeld op het 

afpakken van wederrechtelijk verkregen vermogen (‘asset recovery’). In Nederland 

zijn voor het afpakken verschillende strafrechtelijke mogelijkheden: 

verbeurdverklaring, ontneming wederrechtelijk, het opleggen van een geldboete, het 

treffen van een schikking of het aanbieden van een transactie en een strafbeschikking 

met ontnemingscomponent uitvaardigen.5  

 

Behoeften, tools, methodieken 

De centrale vraagstelling van deze studie (behoeften voor de ontwikkeling van 

financieel rechercheren) wordt primair beantwoord vanuit het perspectief van de 

financieel rechercheur. Welke middelen heeft hij of zij nodig om zijn of haar werk 

optimaal te kunnen doen. In het onderzoek worden de volgende categorieën 

instrumenten en (mogelijke) behoeften onderscheiden:  

                                                           
4
  Levi (2015) definieert een financieel rechercheur als een ‘person employed by a public agency to investigate or analyse 

the financial component of a crime, trace and recover the proceeds of a criminal activity or carry out a money laundering 

investigation.’ 

5
       Aanwijzing afpakken, Staatscourant, Jaargang 2013, Nr. 35782, 23 december 2013. 
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 Juridische instrumenten; 

 Technische hulpmiddelen (zoals computer hardware en software); 

 Data en informatie (open en gesloten databronnen); 

 Kennis en ervaring (waaronder training en expertise); 

 Organisatie en cultuur (ter ondersteuning van het financieel rechercheren). 

 Strategie en beleid op nationaal niveau; 

 Strategie en beleid op supranationaal niveau (EU); 

 

 

1.3 GENVAL evaluatie 

De Multidisciplinaire Groep georganiseerde criminaliteit (MDG) heeft in de periode 

2010, 2011 en 2012 in alle EU lidstaten een evaluatie gehouden van 

wetgevingshandelingen ter bestrijding van de financiële criminaliteit en activiteiten op 

het gebied van financieel rechercheren (Fifth cycle of mutual evaluations on financial 

crime and financial investigation, adopted by the Council on 26 October 2012). In juli 

2010, zijn de MDG taken overgedragen aan de Working Party on General Matters 

including Evaluations (GENVAL). De GENVAL evaluaties vormden een vertrekpunt voor 

deze studie (zie Annex A voor een overzicht van de onderliggende rapporten).  

 

Het eindrapport van GENVAL is gepubliceerd in oktober 2012. De aanbevelingen in dit 

rapport hadden zowel betrekking op de bestrijding van financieel-economische 

criminaliteit als op het financieel rechercheren als recherchemethode, het onderwerp 

van deze studie.  

 

Uit het GENVAL eindrapport blijkt dat de meeste lidstaten bekend zijn met het 

fenomeen financieel rechercheren. De meeste landen hebben ook daadwerkelijk 

stappen ondernomen om het financieel rechercheren te integreren binnen 

politieorganisaties, speciale opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie en de 

rechterlijke macht. Echter, de inspanningen om het financieel rechercheren tot 

ontwikkeling te brengen zijn voornamelijk gericht op het afpakken van crimineel 

verkregen vermogen. De brede mogelijkheden die het financieel rechercheren bidene 

in de algemene misdaadbestrijding, worden onvoldoende in den breedte benut, aldus 

GENVAL.  

 

Een knelpunt met betrekking tot de toepassing van het financieel rechercheren is 

volgens GENVAL6 om te beginnen het, in de meeste landen, ontbreken van een lange 

termijn visie. Operationele diensten hebben (soms) actieplannen geformuleerd, maar 

deze staan vaak op zichzelf. Er is geen relatie met een eventuele overkoepelende 

                                                           
6
   Final report on the fifth round of mutual evaluations - "Financial crime and financial investigations", 12657/12, GENVAL 51, 

02 August 2012 (accessed online) Council of the European Union, 12657/2/12, REV2, GENVAL 51, 3 October 2012, pp 

12-13. 
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nationale strategie. GENVAL merkt verder op dat nationale ondersteuning van het 

financieel rechercheren beperkt blijft tot wettelijke aanpassing en het formuleren van 

algemene uitspraken zoals ‘misdaad mag niet lonen’. Een visie op het (lange termijn) 

potentieel van het financieel rechercheren ontbreekt vrijwel overal.  

 

Er zijn ook praktische knelpunten. Op het moment van het verschijnen van het rapport 

had een minderheid van de EU lidstaten een centraal bankrekeningen register. Andere 

obstakels voor een verdere ontwikkeling van het financieel rechercheren zijn 

organisatorisch van aard, zoals een gebrek aan geld en menskracht, procedurele 

hindernissen, een lage prioritering en problemen die verband houden met informatie-

uitwisseling en samenwerking, zowel nationaal als met andere landen.  

 

Verder wijst GENVAL op het toenemende belang om grote hoeveelheden 

(elektronische) data en informatie (waaronder financiële gegevens) te kunnen 

verzamelen, op te slaan, te delen, te analyseren en toe te passen. Hiervoor is 

financiële expertise, geavanceerde technische middelen (opslagcapaciteit en 

analytische software), en specialistische IT kennis en ervaring nodig.  

 

GENVAL komt tot de volgende vier aanbevelingen:7 

 Financiële onderzoeken moeten deel uitmaken van ieder onderzoek naar 

georganiseerde misdaad en terrorisme, dus niet alleen onderzoeken naar financieel-

economische misdrijven. 

 Iedere EU lidstaat moet een lange termijn strategie op het terrein van financieel 

rechercheren formuleren. Deze strategie moet betrekking hebben op de gehele 

justitiële keten. Het moet duidelijke prioriteiten bevatten (op EU niveau afgestemd 

met andere landen) en specifieke aandacht besteden aan proactief financieel 

rechercheren en aan internationale samenwerking.  

 Proactief financieel rechercheren (het ontwikkelen van informatie op basis van 

financiële analyses) moet worden bevorderd en geconcretiseerd, onder meer door 

het formuleren van heldere prioriteiten.  

 EU lidstaten moeten alle relevante EU regels op het gebied van wederzijdse 

erkenning van rechtshulpverzoeken in criminele samenwerking hebben 

geïmplementeerd.  

 

De hierna volgende studie is geen vervolg-evaluatie van de GENVAL evaluaties. Echter 

de aanbevelingen van GENVAL worden, waar nodig en mogelijk, meegenomen in het 

onderzoek en in de conclusies.  

 

 

                                                           
7
  Council of the European Union, 12657/2/12, REV2, GENVAL 51, 3 October 2012, pp 6-7. 

 



 

 

 
21 

   

1.4 Academisch onderzoek 

Financieel rechercheren is onderwerp van een beperkt aantal wetenschappelijke 

studies, onder andere studies uit het Verenigd Koninkrijk en Nederland.  

 

In een studie uit eind jaren negentig beschrijven Van Duyne en Levi (1999) de 

mogelijkheden van financieel rechercheren in de strijd tegen de georganiseerde 

misdaad. Volgens de auteurs heeft het financieel rechercheren in Europa in de jaren 

negentig een ontwikkeling doorgemaakt dankzij de aanpak van de witwasbestrijding. 

Beide auteurs maken een onderscheid tussen strategisch financieel onderzoek (naar de 

modus operandi van criminelen) en tactisch onderzoek (concrete zaken).  

 

In een verzameling artikelen bijeengebracht door Van Duyne, Levi en Pheijffer (2003) 

onder de titel ‘Financial Investigation of Crime. A tool of the integral law enforcement 

approach’, worden verschillende toepassingsmogelijkheden van het financieel 

rechercheren besproken. In het boek wordt uiteengezet waarom en hoe financieel 

rechercheren relevant kan zijn bij de bestrijding van (georganiseerde) misdaad. Het 

boek is bedoeld voor zowel academici als praktijkdeskundigen en biedt een breed 

overzicht van de literatuur over financieel rechercheren tot dusverre.  

 

Drie meer recente artikelen zijn van de hand van Levi (2013, 2015) en Brown et al. 

(2012). Het artikel van Brown et al. (2012) is gebaseerd op 149 interviews met 

financieel rechercheurs (politie) en openbaar aanklagers, en een analyse van 60 

georganiseerde misdaad zaken. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat 

financieel rechercheren toegevoegde waarde kan hebben in de opspring, vervolging en 

berechting van misdrijven. Toepassingsgebieden zijn: het bepalen van de reikwijdte 

van de georganiseerde misdaad en het werkterrein van specifieke georganiseerde 

misdaad groepen; het lokaliseren van crimineel vermogen; het vaststellen van 

eigendom; het analyseren van de levelsstijl en het uitgaven patroon van verdachten; 

het volgen van bewegingen van geld, goederen en mensen; het in verband brengen 

van verdachten met criminele activiteiten of criminele vermogens; en het identificeren 

van nieuwe verdachten of het identificeren van andere overtredingen. 

 

Hoewel de toegevoegde waarde van financieel rechercheren in de onderzochte cases 

door de geïnterviewden wordt bevestigd en het Verenigd Koninkrijk binnen Europa 

voorop loopt in de toepassing van het financieel rechercheren, komen de auteurs met 

de volgende conclusies en punten ter verbetering:  

 Het financieel rechercheren wordt relatief weinig toegepast bij het identificeren van 

criminaliteit (proactief); 

 Een analyse van de toepassingsmogelijkheden van financieel rechercheren moet 

standaard element zijn aan het begin van ieder crimineel onderzoek; 
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 Betere samenwerking tussen de politie en het Openbaar Ministerie zal de 

effectiviteit van financieel rechercheren vergroten; 

 Financieel onderzoek dat zich uitstrekt naar derde landen (vooral overzee) kosten 

veel tijd en worden gehinderd door taal- en cultuurbarrières; 

 Het opvragen van financiële informatie bij financiële instelling duurt vaak (te) lang; 

 De resultaten van een financieel onderzoek worden door de juridische autoriteiten 

soms nog onvoldoende begrepen.  

 

Levi (2013) op het feit dat financieel rechercheren in het Verenigd Koninkrijk nog 

steeds onvoldoende als recherche instrument wordt ingezet, ondanks de toegenomen 

belangstelling voor dit onderwerp en stappen die zijn gezet om het financieel 

rechercheren organisatorisch in te bedden. Ook Levi wijst op de nog steeds eenzijdige 

nadruk op het afpakken van criminele vermogens in plaats van een integratie van het 

financieel rechercheren in strategische en tactische opsporingsonderzoeken. Volgens 

Levi heeft de ontwikkeling van een ‘ontnemings-cultuur’ in de meeste Europese landen 

zelfs negatieve invloed gehad op erkenning van de toegevoegde waarde van het 

financieel rechercheren in den breedte.  

  

Onderzoekers uit Nederland, komen tot een vergelijkbare conclusie. Zo constateren 

Akse en Soudijn (2012) dat:  

 

“Hoewel in opsporingsland het adagium ‘follow the money’ al jaren wordt gebruikt, gaven veel 

rechercheurs aan dat het iedere keer gebakken lucht bleek. Alle toegezegde opsporingscapaciteit 

of het gebied van financieel rechercheren werd niet waargemaakt of bloedde na een korte periode 

dood. Onzeker is hoe het financieel rechercheren in de nabije toekomst wordt ingevuld. Er ligt nu 

een sterke focus op afpakken, maar daarmee wordt geen inzicht en kennis over witwasmethoden 

en bestrijdingsstrategieën verkregen.” 

 

Levi (2013) pleit ervoor om financieel rechercheurs meer onderdeel te laten uitmaken 

van ‘standaard’ onderzoeksteams en vroegtijdig in opsporingsonderzoeken te 

betrekken, in plaats van de status aparte die ze nu vaak hebben binnen de 

opsporingsorganisaties. Dit vereist volgens Levi echter een ‘sea change’ in de manier 

van denken, werken en aansturing binnen veel opsporingsorganisaties. We zullen in 

deze studie in hoofdstuk 4 terugkomen op het belang van organisatie en cultuur voor 

een effectieve toepassing van het financieel rechercheren.  

 

In een recente studie, stelt Levi (2105) vast dat justitiële autoriteiten in de EU 

lidstaten nog steeds een (te) geringe belangstelling hebben voor financiële aspecten 

van georganiseerde misdaad. Levi pleit ervoor om financiële zaken in opsporing en 

vervolging van georganiseerde misdaad net zo belangrijk te maken als de 

onderliggende delicten: 
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“Financial transactions are traced mainly for the purposes of money laundering investigations, 

where the focus is on the proceeds and not on the investments related to the criminal activities. 

The reason for this is that currently criminal prosecution procedures in all Member States are 

entirely focused on collecting evidence in regards to possession, transporting, manufacturing or 

sale of illicit products or services. Financing of organised crime is also often passed over in threat 

assessments and strategic analyses of organised crime.” 

 

 

1.5 Structuur van dit rapport 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de methodologie besproken 

(onderzoeksmethoden, vragenlijst, respondenten en geïnterviewden). Hoofdstuk 3 

beschrijft de praktijk van het financieel rechercheren, hoe financiële onderzoeken 

doorgaans starten, hoe zij worden uitgevoerd en op welke manier de financiële 

onderzoeken worden afgesloten. Hoofdstuk 4 gaat in detail in op de wensen, 

instrumenten en methoden van financieel rechercheurs. De conclusies en 

aanbevelingen worden in hoofdstuk 5 gepresenteerd. In de bijlage zijn de vragenlijsten 

en een lijst van geraadpleegde literatuur opgenomen.  
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2 Methodologie 

2.1 Onderzoeksaanpak en activiteiten 

Figuur 2.1 geeft de methodiek weer, zoals deze is in dit onderzoek is uitgevoerd. 

Gedurende de studie is meer nadruk komen te liggen op de dataverzameling (stap 2a). 

Deze stap vroeg meer aandacht dan van tevoren beoogd en additionele acties waren 

nodig om voldoende input voor de studie te verzamelen. 

 

Figuur 2.1 Schematisch overzicht van de methodologie 

 

 

In de voorbereidende fase (stap 1) is de beschikbare literatuur over het onderwerp 

‘financieel rechercheren’ bestudeerd. De GENVAL landen evaluaties die tussen 2009 en 

2011 zijn uitgevoerd, vormden het startpunt van de literatuurstudie. Het specifieke 

landenrapport voor iedere EU-lidstaat, met uitzondering van Kroatië, is geanalyseerd. 

Daarnaast zijn de overkoepelende GENVAL evaluaties en de daaruit voorvloeiende 

conclusies bestudeerd. De evaluaties vormden de basis voor de ontwikkeling van de 

vragenlijst. De belangrijkste bevindingen van de GENVAL evaluaties zijn opgenomen in 

paragraaf 1.3. 

 

In aanvulling op de GENVAL evaluaties zijn ook andere studies geanalyseerd. 

Belangrijkste studies zijn de recente studies uitgevoerd door Levi (2013 en 2015) en 

Brown et al. (2012). Bevindingen uit deze studies zijn eveneens gebruikt als input voor 

de vragenlijst. De complete lijst van geraadpleegde literatuur voor dit onderzoek is te 

vinden in Annex A.  

 

Naast het uitvoeren van een literatuurstudie zijn een aantal verkennende interviews 

gehouden. Deze interviews vormden de start van de dataverzamelingsfase (stap 2a). 

Tijdens deze interviews, gehouden in mei en juni 2015, is een eerste opzet van de 

vragenlijst besproken. Daarnaast is financieel rechercheren in het algemeen en 

Nederland in het bijzonder tijdens de interviews aanbod gekomen. Onderstaande tabel 

geeft een overzicht van de interviews die in het kader van deze studie gehouden zijn. 
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Tabel 2.1  Overzicht van gehouden interviews 

Organisatie 

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nederland 

Openbaar Ministerie, Nederland 

Politieacademie, Nederland 

FIOD-ECD, Nederland 

Europol 

Eurojust 

Cepol 

Europese Commissie, DG Home (DG Migratie en Binnenlandse Zaken) 

Europese Commissie, OLAF 

ALEFA bijeenkomst te Dublin, 3 – 4 juni 

ARO bijeenkomt te Brussel, 15 – 16 juni 

Interviews in Roemenië, augustus en 8 – 10 september 

Interviews in Bulgarije, 8 – 10 september 

 

Naast interviews met financieel rechercheurs en beleidsadviseurs in Nederland zijn er 

tevens interviews met financieel rechercheurs en beleidsadviseurs in andere EU landen 

gehouden. 

 

Op specifieke conferenties met als thema financieel rechercheren zijn presentaties 

gegeven, aanvullende interviews gehouden en groepsdiscussies georganiseerd. In 

Dublin zijn de additionele interviews afgenomen tijdens de conferentie van het ALEFA 

netwerk (Association of Law Enforcement Forensic Accountants). Tijdens deze 

conferentie zijn één Schotse, twee Zweedse en twee Portugese forensisch accountants 

geïnterviewd. Daarnaast is één groepsdiscussie georganiseerd. Tijdens de ARO 

bijeenkomst in Brussel is een presentatie met de eerste studiebevindingen gegeven. 

Naast de presentatie is informeel met een aantal financieel rechercheurs gesproken. 

 

Op basis van de informatie verzameld tijdens de verschillende interviews, presentaties 

en groepsdiscussie is de vragenlijst gefinaliseerd. Uiteindelijk zijn twee vragenlijsten 

ontwikkeld, een voor de financieel rechercheurs en een voor de beleidsadviseurs. Deze 

vragenlijsten zijn naar financieel rechercheurs en beleidsadviseurs in de verschillende 

EU-lidstaten gestuurd. Voor meer informatie over de vragenlijsten, zie paragraaf 2.2. 

 

Op basis van de uitkomsten uit de vragenlijst zijn een aantal acties voor de 

verdiepende stap (stap 2b) genomen: 

 Deelname aan een studiereis naar Roemenië en Bulgarije; 

 Een aantal respondenten , uit Denemarken, Zweden en Finland, zijn benaderd met 

het verzoek om extra informatie te verstrekken voor de geïdentificeerde best/bad 

practices; 

 Aanvullende interviews met EU organisaties zijn gehouden, waaronder interviews 

met Eurojust, OLAF en CEPOL. Tijdens deze interviews zijn zowel de belangrijkste 

studie resultaten als de belangrijkste behoeften en wensen van deze organisaties 

besproken.  
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 Op 23 september 2015 is een expertbijeenkomst met experts van de Nationale 

Politie, het OM, de KMar en de FIOD-ECD georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst 

zijn de belangrijkste bevindingen gevalideerd en bediscussieerd.  

 In de analyse stap (stap 3) heeft het onderzoeksteam nauw samengewerkt met 

prof. dr. Michael Levi en prof. dr. Edward Kleemans om de bevindingen en 

mogelijke beleidsaanbevelingen te formuleren en aan te scherpen. 

 

Tot slot zijn alle bevindingen van de studie opgenomen in de eindrapportage (stap 4). 

 

 

2.2 De vragenlijst 

Het uitgangspunt was om per EU lidstaat drie financieel rechercheurs en één 

beleidsadviseur te benaderen. Hiermee zou het totaal aantal te versturen vragenlijsten 

uitkomen op 112. Echter, het aantal ontvangen contactgegevens was lager, waardoor 

er minder vragenlijsten zijn verstuurd. In totaal zijn er 78 vragenlijsten verzonden (52 

naar financieel rechercheurs en 26 naar beleidsadviseurs). 

 

Zoals uit onderstaand figuur blijkt, hebben financieel rechercheurs uit 21 landen de 

vragenlijst beantwoord (de oranje gekleurde landen). De blauw gekleurde landen zijn 

de landen waarvan geen respons ontvangen is. 

 

Figuur 2.2 Overzicht respons van financieel rechercheurs per land 

 

 

In totaal zijn 36 reacties van financieel rechercheurs ontvangen. Dit komt overeen met 

een respons ratio van 68%. Als van de beoogde respons (84 antwoorden) wordt 

uitgegaan is de respons ratio 42%. 

 

De financieel rechercheurs die de vragenlijst beantwoord hebben werken óf als 

gespecialiseerde rechercheur óf als algemeen rechercheur met een specifieke 
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belangstelling voor de financiële aspecten binnen een onderzoek8. De meeste van hen 

hebben een lange carrière achter de rug (tot meer dan 20 jaar ervaring). Ongeveer 

50% van de respondenten is werkzaam bij de politie en de overige 50% is werkzaam 

bij gespecialiseerde financiële afdelingen, zoals de douane, ARO, belastingdienst en 

FIU. 

 

De meerderheid van de respondenten heeft een universitaire opleiding gevolgd 

(meestal rechten, een aantal heeft een achtergrond in economie, boekhouden, 

bestuurskunde of politicologie). Anderen hebben hun opleiding aan de politieacademie 

genoten. Eén van de respondenten heeft een militaire achtergrond (nl. marine 

officier). In de meeste gevallen hebben respondenten aanvullende, specifieke 

trainingen en ‘training on the job’ gevolgd9. 

 

Tabel 2.2 Aantal antwoorden per land 

Land # antwoorden  Land # antwoorden 

België 2  Litouwen 2 

Bulgarije -  Luxemburg - 

Cyprus -  Malta 1 

Denemarken 1  Nederland 3 

Duitsland 2  Oostenrijk 1 

Estland 2  Polen 1 

Finland 2  Portugal 1 

Frankrijk -  Roemenië 1 

Griekenland 3  Slovenië - 

Hongarije -  Slowakije 1 

Ierland 1  Spanje 1 

Italië 1  Tsjechië 2 

Kroatië -  Verenigd Koninkrijk 3 

Letland 3  Zweden 2 

Totaal    36 

 

In totaal hebben beleidsadviseurs uit 16 landen (de groen gekleurde landen in 

onderstaand figuur) de vragenlijst beantwoord. De blauw gekleurde landen geven weer 

van welke lidstaten geen reactie ontvangen is. Alhoewel van Finland geen ingevulde 

vragenlijst ontvangen is, hebben zij wel kort per email gereageerd op het verzoek. Van 

Hongarije zijn van twee verschillende beleidsadviseurs vragenlijsten ontvangen. 

 

                                                           
8
  Financieel rechercheurs, Vraag 1.1 

9
  Financieel rechercheurs, Vraag 1.2 
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Figuur 2.3 Overzicht respons van beleidsadviseurs per land 

 

 

In totaal zijn 18 reacties van beleidsadviseurs ontvangen. Dit komt overeen met een 

respons ratio van 64%. In onderstaande tabel zijn het aantal reacties per lidstaat 

weergegeven. 

 

Tabel 2.3 Aantal antwoorden per land 

Land # antwoorden  Land # antwoorden 

België 1  Litouwen - 

Bulgarije 1  Luxemburg - 

Cyprus 1  Malta 1 

Denemarken 1  Nederland 1 

Duitsland 1  Oostenrijk 1 

Estland -  Polen 1 

Finland -  Portugal - 

Frankrijk 1  Roemenië 1 

Griekenland -  Slovenië - 

Hongarije 2  Slowakije - 

Ierland -  Spanje 1 

Italië 1  Tsjechië 1 

Kroatië 1  Verenigd Koninkrijk 1 

Letland -  Zweden - 

Totaal    18 

 

De definitieve versies van beide vragenlijsten zijn opgenomen in Annex B (financieel 

rechercheurs) en Annex C (beleidsadviseurs). 
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3 Financieel rechercheren in de praktijk 

3.1 Introductie 

Crimineel financieel onderzoek vindt in verschillende typen opsporingsorganisaties 

plaats: de politie (algemene recherche en gespecialiseerde recherche eenheden, 

waaronder diensten die zich bezighouden met financieel-economisch onderzoek, 

witwassen, corruptie, fraude, georganiseerde misdaad); Belastingdienst en Douane 

(met en zonder speciale opsporingsbevoegdheden); Financial Intelligence Units (FIUs); 

Asset Recovery Offices (AROs); het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht en 

andere publieke organisaties met opsporingsbevoegdheden.  

 

Dit onderzoek richt zich op de behoeften van financieel rechercheurs die werken 

binnen de politie (ongeveer 50% van de respondenten) en gespecialiseerde 

onderzoeksdiensten als de belastingdienst, ARO, FIU en de douane (de andere 50% 

van de respondenten).  

 

Voordat in hoofdstuk 4 in detail wordt ingegaan op de behoeften en wensen van 

financieel rechercheurs, zullen in dit hoofdstuk enkele persoonlijke ervaringen van de 

respondenten worden besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de motieven voor het 

starten van een financieel onderzoek, en zal worden besproken welke typen informatie 

veelal de ‘trigger’ zijn voor het starten van een financieel onderzoek. Tenslotte komt 

aan de orde in hoeverre financiële onderzoeksmethoden zijn ingebed in ‘standaard’ 

crimineel onderzoek en op welk moment financieel onderzoeken doorgaans worden 

afgesloten.  

 

 

3.2 Ervaringen van financieel rechercheurs 

In het onderzoek is gevraagd naar de persoonlijke motivaties en ervaringen van de 

financieel rechercheurs. Hieruit blijkt dat de persoonlijke motivaties van de 

respondenten voornamelijk samenhangen met de intellectuele uitdaging die het werk 

met zich meebrengt en de bijdrage die financieel onderzoek kan hebben voor de 

samenleving. Financieel rechercheurs geven aan hun werk intellectueel uitdagend te 

vinden. Het is ‘complex’, ‘een puzzel’. Ook ervaren rechercheurs hun werk als 

gevarieerd. Het wordt niet snel routinematig. Over het algemeen wordt de nauwe 

samenwerking met collega’s in een team als waardevol ervaren. Als aantrekkelijke 

inhoudelijke aspecten worden genoemd: het ontdekken van mogelijke strafbare feiten, 

het leggen van verbanden tussen verschillende financiële stromen en het vinden van 

bewijs.  
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Quote  

“I enjoy most the intellectual approach and working with good colleagues. Long lasting 

investigations tears you down mentally.” 

 

De arbeidssatisfactie van financieel rechercheurs hangt ook samen met de 

maatschappelijke betekenis van het werk. Financieel rechercheurs geven aan 

gemotiveerd te worden door het feit dat onderzoeken uiteindelijk leiden tot bestraffing 

van misdaad. Ontneming van crimineel verkregen vermogen heeft een belangrijke 

signaalfunctie naar het grote publiek. Ook de preventieve werking die uit kan gaan van 

succesvol afgesloten criminele onderzoeken wordt als stimulerend ervaren. De 

geïnterviewde rechercheurs in de studie noemden in het bijzonder de aanpak van 

corruptie, witte boorden-criminaliteit en grootschalige georganiseerde misdaad als 

zinvol en motiverend. 

 

Quote 

“I enjoy most the successful confiscation or forfeiture of criminal’s benefit from criminality – 

seeing the message sent out to the public and the disruptive tactics restraining assets and seizing 

cash has on criminals and their activity.” 

 

Als minder aantrekkelijke aspecten van het werk worden genoemd de hoeveelheid 

‘papierwerk’ die een financieel onderzoek met zich mee kan brengen. Het uiteen 

rafelen van complexe financiële structuren via binnen- en buitenlandse rechtspersonen 

wordt gezien als een grote uitdaging en soms ook als een frustratie - vooral als het 

spoor in het buitenland doodloopt. Traagheid in internationale samenwerking, 

verouderde IT-systemen, bureaucratie, gebrekkige samenwerking, onvoldoende 

ondersteuning binnen de eigen organisatie, en een soms (buitenproportionele) lange 

duur van rechtszaken, worden als negatief ervaren. Sommigen rechercheurs geven 

aan moeite te hebben met het feit dat bescherming van privacy soms zwaarder telt 

dan het publieke belang van een effectieve criminaliteitsbestrijding. 

 

Quote  

“Human rights begins to rise above the public interest (…) Often cases are very large, and a time 

to verdict is disproportionately long; Perpetrators don`t have any state borders to perform 

criminal schemes, but investigation always have problems to get information or evidences from 

other countries: available tools are too slow and bureaucratic.” 

 

Quote 

“I enjoy most the satisfaction of depriving lifetime criminals of their benefits from crime and 

removing the incentives from their activity. I enjoy least the length of time taken in progressing 

through the court process to reach a satisfactory result.” 

 

Wensen en behoeften 

Financieel rechercheurs hebben behoefte aan: 

- Uitdaging en variatie; 

- Goede samenwerking met collega’s; 

- Voldoende technische ondersteuning (moderne IT systemen); 
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- Vrijheid (geen bureacratie); 

- Goede organisatorische ondersteuning; 

- Effectiviteit en zichtbare resultaten van hun werk. 

 

 

3.3 Redenen om een financieel onderzoek te starten 

Eén van de GENVAL aanbevelingen is dat financieel onderzoek in elk strafrechtelijk 

crimineel onderzoek moet worden toegepast. Ook de FATF definitie zegt dat financieel 

rechercheren standaard zou moeten in zijn in ieder strafrechtelijk onderzoek. 

 

In hoeverre is dit realiteit? In het onderzoek geven zowel financieel rechercheurs als 

beleidsadviseurs aan dat financieel onderzoek nog steeds hoofdzakelijk ten behoeve 

van ontneming wordt ingezet en in zaken die primair een financieel-economisch 

karakter hebben, zoals fraude en het bewijzen van witwassen. 

 

Quote  

“General criminal investigators think that financial investigation is only related to money 

laundering, financial crime and asset recovery. They don’t consider financial investigations as a 

set of methods and techniques, which is suited for all fields of crime when crime is committed in a 

financially strong environment. Making financial investigations a standard and accepted element 

in criminal investigations it is important to change the way looking at financial investigations.” 

 

Zowel financieel rechercheurs en beleidsadviseurs is gevraagd om aan te geven wat, 

vanuit hun eigen kennis en ervaring, de belangrijkste redenen zijn om een financieel 

onderzoek te starten. Gevraagd werd om een top-5 samen te stellen, beginnend bij 1 

(meest voorkomende reden) en eindigend bij 5 (minst voorkomende reden). Er moest 

een keuze worden gemaakt uit de volgende redenen: 

 Het ontwikkelen van informatie en inlichtingen met als doel om de omvang van 

criminele activiteiten of netwerken te identificeren; 

 Het ontwikkelen van bewijslast in opsporingsonderzoeken: financiële misdrijven en 

witwassen; 

 Het ontwikkelen van bewijslast in opsporingsonderzoeken: drug en e andere 

vormen van (georganiseerde) criminaliteit; 

 Ontwikkelen van bewijslast in opsporingsonderzoeken: andere misdrijven; 

 Starten van een bevriezings- en ontnemingsprocedure.  

 

In landen waarvoor meerdere respondenten de vragenlijst hebben ingevuld is een 

gemiddelde berekend. Vervolgens is een gemiddelde voor de landen samen berekend. 

De resultaten zijn weergegeven in Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1  Reden om een financieel onderzoek te starten: Lopen van 1 tot 5  

(1 is de meest voorkomende reden en 5 de minst voorkomende reden) 

 Beleids-

adviseurs 

Recher-

cheurs 

 17 MS 21 MS 

Starten van een bevriezings- en ontnemingsprocedure 1 2 

Ontwikkelen van bewijslijst: financiële misdrijven en witwassen 2 1 

Ontwikkelen van bewijslast: drugs (en georganiseerde misdaad) 3 4 

Ontwikkelen van bewijslijst: andere misdrijven 4 3 

Ontwikkelen van informatie en inlichtingen met als doel om criminele 

activiteiten of netwerken te identificeren 

5 5 

 

 

Uit de tabel blijkt dat de beleidsadviseurs (van 17 EU lidstaten) ontneming en 

ontwikkeling van bewijslijst als (veruit) belangrijkste reden voor het starten van een 

financieel onderzoek aanwijzen. De ontwikkeling van informatie over criminele 

netwerken en de aard en omvang van criminaliteit zijn volgens beleidsadviseurs de 

minst belangrijke reden om een financieel onderzoek te starten. 

 

Dit beeld wordt in grote lijnen bevestigd door de antwoorden van de rechercheurs (van 

21 EU lidstaten). Ontneming en financiële misdrijven staan op respectievelijk de 

tweede en eerste plaats. De ontwikkeling van informatie en inlichtingen komt ook 

volgens de financieel rechercheurs als laatste. Drugs en andere vormen van 

(georganiseerde) criminaliteit nemen een middenpositie in.  

 

Een meer gedetailleerde analyse van de antwoorden laat zien dat dat de antwoorden 

van de beleidsadviseurs onderling meer overeenkomen dan die van de rechercheurs.  

 

Soorten misdrijven 

In het onderzoek is aan de financieel rechercheurs gevraagd een top-5 samen te 

stellen van het soort misdrijven dat in hun financiële onderzoeken het meest 

veelvuldig voorkomt. Hierbij kon worden gekozen uit een lange lijst van misdrijven. 

Aan de financieel rechercheurs is gevraagd om gewichten toe te kennen aan de vijf 

meest voorkomende misdrijven. Hierbij moesten de rechercheurs zich laten leiden 

door hun eigen ervaringen. De gewichten van de individuele respondenten zijn 

vervolgens gemiddeld. De resultaten zijn weergeven in Figuur 3.1. De figuur laat zien 

dat financieel rechercheren vooral wordt toegepast in corruptie- en witwasonderzoeken 

en zaken rondom belastingfraude. Andere vormen van fraude, drugszaken en andere 

vormen van (georganiseerde) criminaliteit komen veel minder vaak in financiële 

onderzoeken voor.  
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Figuur 3.1  Meest voorkomende misdrijven in financieel onderzoek  

 

Bron: financieel rechercheurs, vraag 3.4 

 

Eurojust data 

De antwoorden van de financieel rechercheurs over soorten misdrijven, zijn vergeleken 

met gegevens uit het Case Management System (CMS) van Eurojust. Gekeken is naar 

zaken die tussen januari 2013 en 18 september 2015 in het Eurojust CMS zijn 

geregistreerd met één van de volgende indicaties: ‘financieel onderzoek’, ‘confiscatie’, 

‘bevriezing’._ vervolgens is gekeken bij welke typen misdrijven in het CMS, en hoe 

vaak, deze indicaties in de beschrijving van de casus voorkomen. De resultaten zijn 

weergegeven in figuur 3.2.  

 

Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 De termen ‘financieel onderzoek’, ‘confiscatie’, ‘bevriezing’ worden veruit het 

meeste aangetroffen in dossiers van witwas- en fraudezaken; 

 De term ‘financieel onderzoek’ alléén wordt het meest geassocieerd met witwassen, 

fraude en ook betrokkenheid van een georganiseerde groep; 

 ‘Financieel rechercheren’ wordt het minst vaak geassocieerd met drugshandel, 

mensenhandel, georganiseerde misdaad en EU misdrijven.  

 

Figuur 3.2  Misdrijven waarbij de termen ‘financieel onderzoek’, ‘confiscatie’, 

‘bevriezing’ in de beschrijving van het Eurojust CMS voorkomen (1 januari 2013 - 18 

september 2015)  

 

Bron: Eurojust CMS. 
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De analyse van de Eurojust zaken bevestigt in grote lijnen de antwoorden van de 

financieel rechercheurs in onze studie. Financieel rechercheren wordt vooral in verband 

gebracht met financieel-economische misdrijven en veel minder met andere delicten. 

Dit zou volgens de onderzoekers kunnen betekenen dat er nog een wereld te winnen is 

voor het toepassen van financiële onderzoekmethodieken in de misdaadbestrijding in 

den brede. 

 

Financieel rechercheren en mensenhandel 

In de Box hieronder wordt een recente mensenhandel zaak besproken waarin het 

financieel rechercheren een centrale rol gespeeld heeft bij de aanhouding van de 

verdachten, de bewijsvoering van de zaak en vervolgens ook bij het ontnemen van 

geld en goederen. Financieel rechercheren heeft in deze zaak, naast inzicht in het 

vermogen, ook inzicht opgeleverd in de criminele organisatie en de rolverdeling daarin. 

In deze zaak hebben Nederlandse financieel rechercheurs samengewerkt met 

rechercheurs in Hongarije, hetgeen voor beide partijen een unieke, leerzame en 

succesvolle ervaring is geweest in het integreren van financieel onderzoek binnen een 

klassiek tactisch opsporingsonderzoek. 

 

Wimber casus: financieel rechercheren als een methode om mensenhandel te 

bestrijden 

In de zomer van 2016 heeft de Nederlandse politie samen met de politie in Hongarije 

een grote mensenhandel zaak opgelost. Een belangrijke rol in het onderzoek was 

weggelegd voor het analyseren van de geldstromen. De verdachten in deze zaak 

verdienden veel geld met de uitbuiting van vrouwen in de prostitutie. Dit geld werd in 

ruime mate aan persoonlijke uitgaven van de verdachten besteed. Dit was voor de 

politie aanleiding om naast het ‘klassieke’ tactische onderzoek gericht op de uitbuiting 

op zich, ook te investeren in financieel onderzoek om daadwerkelijk te zien hoeveel er 

werd verdiend, hoe en naar wie het geld werd vervoerd en hoe en waar het vermogen 

tenslotte werd beheerd en waaraan het werd besteed. Dit financieel onderzoek leverde 

ook veel informatie op voor het strafrechtelijke onderzoek, omdat duidelijk werd wie er 

nog meer betrokken waren bij en inkomsten genoten uit de criminele uitbuiting. De 

recherche kreeg voor het financieel onderzoek ondersteuning van financieel-

economisch (Finec) specialisten van de afdeling specialistische opsporing van de 

recherche. 

  

De verdachten bleken uitsluitend in Hongarije te verblijven en van daaruit controle 

over de slachtoffers te houden. Dit gebeurde door psychische beïnvloeding, valse 

beloftes, maar ook door bedreigingen met geweld. Ook werd de in Hongarije 

achtergebleven familie van het slachtoffer bedreigd. 

  

In het onderzoek bleek dat met name in de beginperiode veelvuldig gebruik werd 

gemaakt van money transfers (Western Union). Hiermee werd het verdiende geld door 

de slachtoffers naar diverse ontvangers in Hongarije gestuurd. Toen de verdachten 

ontdekten dat de opsporingsdiensten op deze manier geldstromen konden 
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onderkennen, zijn de verdachten overgestapt op het fysiek vervoeren van het geld 

naar Hongarije. De slachtoffers werden meestal na ongeveer drie weken continu 

werken, een week naar Hongarije gehaald om ze ‘op te lappen’. Tijdens die terugreis 

werd dan het verdiende geld ‘meegesmokkeld’. Ook werden personen vanuit Hongarije 

naar Nederland gestuurd om hier geld op te halen. 

  

Mede gezien bovenstaande bevindingen is de Nederlandse politie met de politie in 

Hongarije gaan samenwerken in een Joint Investigation Team (JIT). Op die manier kon 

snel en gemakkelijk (financiële) informatie worden uitgewisseld. Ook de Hongaarse 

Asset Recovery Office (ARO) van de Hongaarse nationale politie/recherche (NNI) 

deden aan het financieel onderzoek mee. 

 

Op verzoek van de Nederlandse financieel specialisten, heeft ARO in Hongarije het 

vermogen van de verdachten in kaart gebracht. Door middel van een 

rechtshulpverzoek en bevriezingsbevelen is tijdens de actiedag op 2 juni 2015 

conservatoir beslag gelegd op woningen, contant geld, juwelen en sieraden, 

personenauto’s, een koets en schilderijen. 

 

De verdachten zijn momenteel in voorlopige hechtenis in Nederland. Verwacht wordt 

dat terugbetaling van een fors bedrag geëist zal gaan worden (hoger dan de waarde 

van de in beslag genomen goederen). 

 

 

3.4 Start van een financieel onderzoek 

Financieel onderzoek kan plaatsvinden in elke fase van een crimineel en justitieel 

onderzoek: van de identificatie van criminaliteit (ontwikkelen van informatie), naar het 

ontwikkelen van een casus en het verzamelen van bewijs voor vervolging en 

veroordeling en uiteindelijk, een eventuele ontneming van crimineel verkregen 

vermogen (Figuur 3.3).  

 

Figuur 3.3  Fasen van financieel onderzoek 
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Figuur 3.3 geeft schematisch de verschillende fasen van een strafrechtelijk onderzoek 

weer, vanaf identificatie van een misdrijf tot aan vervolging, veroordeling en 

ontneming. Er kunnen verschillen zijn tussen EU-lidstaten (onder meer ten aanzien 

van de rol van de officier van Justitie en de rechter in een strafrechtelijk onderzoek), 

maar in hoofdlijnen kunnen de volgende fasen worden onderscheiden: 

 Financieel onderzoek kan een rol spelen in de identificatie van een misdrijf of van 

criminele netwerken, onder meer door het analyseren van financiële informatie en 

het leggen van verbanden met andere relevante bronnen. Dit wordt wel aangeduid 

als ‘proactief financieel rechercheren’. Het gaat hier vooral om het verzamelen en 

het analyseren van strategische informatie. 

 Als de politie op het spoor is van een misdrijf of van een criminele groepering, 

wordt een strafrechtelijk vooronderzoek gestart. In deze fase dient het financieel 

rechercheren als doel om tactische opsporingsinformatie en bewijs te verzamelen. 

Deze fase wordt in het Engels wel aangeduid als ‘pre-arrest’ fase.  

 Tijdens het opsporingsonderzoek dat hierop volgt (in het Engels ‘post-arrest’ fase) 

wordt het bewijs zeker gesteld en wordt de zaak voor een rechtbank voorbereid. In 

deze fase dient het financieel rechercheren vooral om het bewijs rond te krijgen.  

 Vervolgens speelt het financieel bewijs een rol in de veroordeling en later eventueel 

bij de ontneming. In alle fasen kan aanvullend financieel onderzoek nodig zijn. 

Financieel onderzoek kan doorgaan als de verdachte wordt veroordeeld in het kader 

van het ontnemingsonderzoek.  

 

Proactieve of reactieve start van een financieel onderzoek 

In het onderzoek is aan de financieel rechercheurs een aantal vragen voorgelegd over 

het moment en de wijze waarop financiële onderzoeken van start gaan.10 In het 

bijzonder is gevraagd in hoeverre financiële onderzoeken doorgaans proactief of 

reactief worden gestart. Deze vraag is opgenomen naar aanleiding van de GENVAL dat 

het proactief financieel rechercheren (het ontwikkelen van inlichtingen op basis van 

financiële analyses) moet worden bevorderd – overigens zonder dat GENVAL een 

eenduidige definitie geeft van wat onder proactief financieel rechercheren moet 

worden verstaan. 

 

In ons onderzoek definiëren wij proactief financieel rechercheren als het verzamelen 

en ontwikkelen van informatie nog voordat er sprake is van verdenking van een 

concreet strafbaar feit. Proactief financieel rechercheren heeft ten doel een misdrijf of 

crimineel (criminele groep) te identificeren (grijze box in Figuur 3.3). Dit kan 

bijvoorbeeld door middel van het analyseren en koppelen van financiële gegevens 

(bankrekeningen, Kadastergegevens, Kamer van Koophandel, enzovoort).  

 

                                                           
10

  Financieel rechercheurs, vraag 4.1 tot en met 4.4.  
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Uit de antwoorden van de financieel rechercheurs komt naar voren dat de grote 

meerderheid van de financiële onderzoeken starten nadat er een misdrijf is 

vastgesteld. Ongeveer 20% van de respondenten gaven aan soms ook proactief 

financieel onderzoek te doen.  

 

Een grote meerderheid van de respondenten gaf ook aan graag vaker proactief 

financieel onderzoek te kunnen doen. Met andere woorden: financiële gegevens 

analyseren en dan van daaruit concrete strafrechtelijke onderzoeken te starten. 

Barrières die financieel rechercheurs hierbij ondervinden, zijn voornamelijk het niet 

beschikken over de juiste analytische software, het niet beschikken over de benodigde 

kennis en expertise en een tekort aan middelen (tijd en geld). De onderstaande citaten 

illustreren de mogelijkheden die sommige financieel rechercheurs zien in een meer 

proactieve benadering:  

 

Quote 

“The vast majority of cases are reactive (…). On the other hand the most important and time 

consuming investigations are intelligence driven (police or tax authority) and thus pro-active.” 

 

Quote 

“Data mining and internet intelligence are very useful sources of financial information. Both are 

used by intelligence purposes but also during investigations.” 

 

Tegelijkertijd zijn er ook grenzen aan het nut van proactief financieel rechercheren. Uit 

een onderzoek binnen de politie van Engeland en Wales (Brown, 2012), blijkt dat het 

proactief financieel rechercheren inderdaad goede cases kan opleveren, maar ook dat 

het ontwikkelen van intelligence zonder aansluiting met lopende tactische onderzoeken 

in de praktijk niet altijd goed werkt. Dit kan worden veroorzaakt door 

capaciteitsproblemen en deels ook door de relatieve onbekendheid en geringe ervaring 

met deze manier van rechercheren. Deze bevinding werd bevestigd in enkele 

interviews die voor deze studie zijn gedaan. Idealiter zouden politieteams structureel 

gevoed moeten worden met financiële informatie, die snel kan worden opgevraagd en 

ingebracht in een onderzoek.11 

 

Een voorbeeld van een multidisciplinaire organisatie die is opgezet om proactief, 

strategische opsporingsinformatie te ontwikkelen is het iCOV in Nederland:  

 

iCOV (infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen)12 

iCOV in Nederland, is een landelijk strategisch samenwerkingsverband van de 

Belastingdienst, de douane, de FIOD, het Openbaar Ministerie, de politie en de FIU, 

gericht op de aanpak van crimineel en onverklaarbaar vermogen. Hierbij wordt in een 

innovatieve laboratoriumachtige omgeving data van de Belastingdienst, het Openbaar 

Ministerie, de politie en andere organisaties, maar ook vanuit openbare bronnen 

                                                           
11

 Interview in Nederland.  

12
 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-24607.html 
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verzameld, gestructureerd, vergeleken en geanalyseerd. iCOV ontwikkelt methoden 

(scans) om met gegevens uit deze databestanden inzicht te verkrijgen in risico’s op 

het gebied van onder andere witwassen. Naar aanleiding van vragen van de 

deelnemende organisaties worden rapportages gemaakt over de door hun gewenste 

onderwerpen en/of gebieden.  

 

Behoeften en wensen 

Het stimuleren van proactief financieel rechercheren, door het koppelen en analyseren 

van financiële informatie en datamining met daaraan gerelateerde informatiebronnen.  

 

Aanleiding voor een financieel onderzoek  

Financiële rechercheurs is ook gevraagd om aan te geven wat voor soort 

gebeurtenissen of typen informatie doorgaans de aanleiding zijn om een financieel 

onderzoek te starten.13 Bij de beantwoording van deze vraag kon worden gekozen uit 

een vooraf gedefinieerde lijst met informatiebronnen.14 Er mochten meerdere 

antwoorden worden gegeven.  

 

De Top-10 van meest gegeven informatiebronnen is weergeven in Figuur 3.5. 

 

Figuur 3.5.  Top-10 informatiebonnen voor het starten van een financieel onderzoek 

 

Bron: vraag 4.2 (meerder antwoorden mogelijk).  

 

 Uit de antwoorden komt het volgende algemene beeld naar voren:  

 Er is sprake van een grote variatie van informatiebronnen die aanleiding kunnen 

zijn voor het starten van een financieel onderzoek; 

                                                           
13

  Financieel rechercheurs, vraag 4.2 

14
  Information held by law enforcement; Information provided by an informant; Information from crime reports or non-crime 

incident reports; Suspicious Transaction Report from FIU; Information given by another national agency (i.e. supervisory 

agencies, secret services); Information given by a foreign agency; Information after a spontaneous arrest; Information 

found during a search; MLA requests; Media report (investigative journalism); Whistle-blowers; Court cases; Cases from 

tax authorities; Cases provided by `forensic accountants. 
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 De meest genoemde bronnen zijn verdachte financiële transacties (FIU informatie), 

politie-informatie, informatie van de belastingdienst, en inlichtingen afkomstig van 

informanten;  

 Zaken aangedragen door klokkenluiders of door (forensische) accountants worden 

door geen van de respondenten genoemd; 

 Vier respondenten noemen onderzoek aan de hand van databases als vertrekpunt 

van een (financieel) opsporingsonderzoek. 

  

Uit onderzoek blijkt dat het tijdig starten van een financieel onderzoek, door Levi 

(2015) aangeduid als het ‘gouden uur’ van een crimineel onderzoek, van groot belang 

is voor het slagen van een crimineel (financieel) onderzoek. Financieel bewijs dient 

tijdig te worden verzameld, geanalyseerd en in het opsporingsonderzoek te worden 

geïntegreerd. Het merendeel van de financieel rechercheurs geeft aan dat er in 

onderzoeken vaak te laat wordt begonnen met het verzamelen van financiële 

informatie.15 Op de vraag naar mogelijkheden tot verbetering op dit terrein wordt 

gewezen op meer algemene zaken als uitbreiding van de opsporingscapaciteit, betere 

externe samenwerking (waaronder met banken) en verbeteringen in de 

grensoverschrijdende overdacht van informatie. Wij komen in het volgende hoofdstuk 

op deze punten terug.  

 

 

3.5 Gedurende het financieel onderzoek 

Zowel financieel rechercheurs als de beleidsadviseurs is gevraagd in welke mate 

financieel onderzoek in het eigen land geïntegreerd is in de traditionele 

opsporingsaanpak.16  

 

Sommige beleidsadviseurs geven aan dat financieel onderzoek in hun land in de 

praktijk gangbaar is in alle zaken waarbij er mogelijk sprake is van illegaal financieel 

gewin. Uit de antwoorden kan niet worden opgemaakt of hierbij gedoeld wordt op alle 

criminele opsporingsonderzoeken of alleen op opsporingsonderzoeken waarbij al in een 

vroeg stadium wordt gekeken naar de mogelijkheid tot ontneming. In sommige landen 

is, met het oog op ontneming van illegaal verkregen vermogen, het starten van een 

financieel onderzoek zelfs verplicht. Bijvoorbeeld in Finland: 

 

Wettelijke verplichting om een financieel onderzoek te starten 

In Finland is het bij wet verplicht om een financieel onderzoek te starten met het oog 

op eventuele ontneming of schadeloosstelling van een slachtoffer of benadeelde partij. 

Deze verplicht is vastgelegd in de Finse Criminal Investigation Act, sectie 2. Gedurende 

een crimineel onderzoek moet informatie en bewijs worden verzameld over de 

financiële situatie van de verdachte en eventuele ondernemingen waarvan hij of zij 

eigenaar is, of waarmee hij of zij in verband kan worden gebracht. Financieel 

                                                           
15

  Financieel rechercheurs, vraag 4.3. 

16
  Beleidsadviseurs, vraag 1.2. Financieel rechercheurs, vraag 3.1. 
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onderzoek zonder het expliciete doel van ontneming of schadeloosstelling is niet 

verplicht in Finland. Wel is het in veel gevallen een standaard onderdeel van een 

opsporingsonderzoek, vooral in grote zaken, grensoverschrijdende zaken of andere 

zaken waarbij financiële informatie relevant wordt geacht.  

 

Het verrichten van geïntegreerd financieel onderzoek is in de meeste landen – als dit 

gebeurt – eerder iets dat vanuit de praktijk is ontstaan (dit blijkt bijvoorbeeld uit de 

antwoorden van beleidsadviseurs in Engeland en Denemarken) dan dat er sprake is 

van een verplichting die van bovenaf is opgelegd.  

 

Andere beleidsadviseurs geven expliciet aan dat het verrichten van (grondig) financieel 

onderzoek niet gebruikelijk is in hun land. Redenen hiervoor is dat financieel 

onderzoek niet als prioriteit is aangemerkt. Bovendien zijn er onvoldoende specialisten 

binnen opsporingsorganisaties. Financieel rechercheren wordt verder vaak gezien als 

duur en tijdsintensief.  

 

Quote  

“There is a positive move away from the concept of a ‘criminal’ investigation and a parallel 

'financial' investigation. Criminal investigations now encompass the use of financial tools. (…) This 

is not limited to what was deemed to be the role of financial investigators, i.e. money laundering 

or asset recovery. The concept of criminal finances is being embedded into the role of every 

investigator as part of the investigation.” 

 

Quote 

“The financial investigation is an important element of criminal investigation which is given high 

priority. The financial investigation is a standard and accepted element in all criminal 

investigations when relevant.” 

 

De financieel rechercheurs geven over het algemeen aan dat het financieel 

rechercheren de laatste jaren meer standaardpraktijk is geworden. Anderen geven aan 

dat in ieder geval de bewustwording van de toegevoegde waarde van financieel 

rechercheren bij het bestrijden van misdaad toeneemt in hun land. Met andere 

worden, er is langzaam sprake van een beweging in de ‘goede’ richting.  

 

 

3.6 Afsluiten van een financieel onderzoek 

De antwoorden op de vraag wanneer een financieel onderzoek wordt afgesloten,17 kan 

in twee categorieën worden verdeeld: (a) de bijdrage van de financieel rechercheur 

eindigt als er genoeg informatie voor de openbaar aanklager is verzameld; (b) de 

bijdrage van de financieel rechercheur eindigt als de zaak bij de rechtbank is gesloten. 

In dit geval gaat het onderzoek tijdens de rechtszitting door. De financieel rechercheur 

                                                           
17

  Financieel rechercheurs, vraag 6.1, 6.2, 6.3.  
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verzamelt en analyseert additioneel bewijs die de openbaar aanklager tijdens de 

rechtsgang nodig heeft.  

 

Slechts één rechercheur geeft aan nog lang aan een onderzoek te werken, nadat de 

rechter uitspraak heeft gedaan. Hierbij gaat het om financieel onderzoek in het kader 

van de ontnemingsprocedure: 

 

Quote  

“Long after the general criminal investigation has ended; usually several years later. This has to 

do with the fact that the judicial process for seizing and confiscating criminal proceeds is a 

separate process and trial from the criminal trial. Most times the result of the criminal trial is 

awaited because the separate proceedings for confiscation require a conviction.” 

 

Alle financieel rechercheurs zeggen terugkoppeling tijdens of na afloop van de 

rechtsgang belangrijk en waardevol te vinden. In de praktijk blijkt dit in veel landen 

geen standaard praktijk. Sommige rechercheurs geven aan vrijwel nooit feedback te 

ontvangen. Anderen zeggen dat dit sterk afhangt van de individuele openbaar 

aanklager.  

 

Rechercheurs die toch willen weten hoe het men ‘hun’ zaak is afgelopen, gaan soms 

zelf op zoek in de rechtbankverslagen. De mate waarin terugkoppeling wordt gegeven 

is afhankelijk van de persoonlijke inspanningen van openbaar aanklagers of rechters. 

Ook hangt dit af van de samenwerking tijdens het onderzoek. Hoe intensiever en beter 

deze is geweest, hoe groter de kans dat er tijdens en na de rechtszaak informatie met 

de rechercheur wordt uitgewisseld.  

 

Quote  

“Because there is no common database used by police, prosecutors and courts, the final court 

rulings do not always reach the police and investigative units. A new data system is under 

construction and will improve situation in the future.” 

 

De rechercheurs geven vrijwel zonder uitzondering aan terugkoppeling belangrijk te 

vinden voor evaluatie en verbetering van hun werk.  

 

Quote  

“Feedback is always valuable – so that you can evaluate work in the future, and as part of a 

reward and recognition process. It also enables any mistakes to be rectified and best practises to 

be identified. Feedback also improves partnership working and relationship building.” 

 

Behoeften en wensen 

Betere formele en informele terugkoppeling aan financieel rechercheurs tijdens en na 

afloop van een rechtszaak.  
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4 Instrumenten, behoeften en wensen 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de specifieke behoeften en wensen ten aanzien van het 

financieel rechercheren. De behoeften en wensen zijn onderverdeeld in verschillende 

categorieën die samen schematisch in een piramide kunnen worden weergeven (Figuur 

4.1). Deze piramide bestaat uit (van onder naar boven): juridische instrumenten, 

technische hulpmiddelen, data en informatie, kennis en ervaring, samenwerking (binnen 

diensten, tussen diensten en met diensten in andere landen), organisatie en cultuur en – 

overkoepelend – nationaal beleid en strategie ten aanzien van het financieel rechercheren. 

Deze nationale strategie kan op onderdelen worden ondersteund door een strategie op EU 

niveau.  

 

De opbouw van de piramide is van concreet naar steeds meer abstract. Wettelijke 

instrumenten vormen de basis voor het handelen van de financieel rechercheer. 

Daarbovenop zijn er de juiste technische hulpmiddelen en data en informatie nodig. Data 

en informatie hebben een ‘hardware’ component (databases en toegang daartoe) en een 

‘software’ component (de inhoud van de data). Dit is op een hoger niveau ingebed in meer 

algemene kennis en ervaring, wat weer raakt aan samenwerking en daarbovenop 

organisatie en cultuur. De nationale strategie wordt in dit model gezien als overkoepelend 

over het geheel van instrumenten. 

 

Figuur 4.1  Financieel rechercheren: piramide van instrumenten en wensen 
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4.2 Nationale strategie 

Eén van de aanbeveling uit het GENVAL evaluatie is dat alle EU-lidstaten een nationale 

strategie op het gebied van financieel rechercheren moeten hebben geformuleerd. Een 

dergelijke strategie moet de volgende componenten bevatten:  

 Integratie en promotie van het financieel rechercheren in opsporingsonderzoeken; 

 Bevordering van proactief financieel rechercheren, inclusief de formulering van 

richtlijnen hoe dat vorm zou moeten krijgen; 

 Regelmatig monitoren en evalueren van financieel rechercheren strategieën op 

nationaal niveau; 

 Ondersteuning van beleid en uitvoering op Europees niveau (onder meer via Europol en 

Eurojust). 

 

Zowel financieel rechercheurs als beleidsadviseurs is gevraagd in hoeverre er in hun een 

dergelijke nationale strategie bestaat.18 

 

Veel beleidsadviseurs gaven aan dat er in hun land inderdaad sprake is van strategieën op 

nationaal niveau die relevant zijn op het gebied van financieel rechercheren. Maar in de 

meeste gevallen gaat het hier om beleid dat niet alleen of niet expliciet betrekking heeft op 

het financieel rechercheren. Meestal gaat het om algemene strategieën op het gebied van 

het voorkomen of bestrijden van misdaad, of specifieke misdrijven (zoals corruptie, 

witwassen, mensenhandel of bestrijding van EU fraude) waarin financieel rechercheren als 

onderdeel wordt genoemd.  

 

Met een enkele uitzondering (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk), heeft het merendeel 

van de landen geen specifieke strategie op het terrein van financieel rechercheren, zoals 

bedoeld in de GENVAL evaluatie: een nationale strategie met een visie, lange termijn 

doelstellingen en expliciete uitwerking ten aanzien van het bevorderen, ontwikkelen en 

integreren van financieel rechercheren in strafrechtelijk onderzoek. Bovendien blijken veel 

van de beleidsadviseurs in de studie geen duidelijk onderscheid te maken tussen 

wetgeving, strategie, beleid en praktijk.  

 

Deze begripsverwarring blijkt ook uit de antwoorden van de financieel rechercheurs. 

Sommige rechercheurs geven aan dat bevordering van het financieel rechercheren wel 

genoemd wordt in politieke toespraken of programma’s, maar dat dit zich tot op heden 

niet heeft vertaald in concreet nationaal beleid.  

 

Quote  

“Political goals quite often refer to the fight against corruption, fraud and money laundering. However, 

in my opinion, there is no national strategy to foster financial investigations that include serious 

financial crime.” 

                                                           
18

  Financieel rechercheurs, vraag 6.1. Beleidsadviseurs, vraag 1.1.  
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Ondanks het ontbreken van een nationale strategie, is er binnen de opsporingsorganisaties 

in verschillende EU landen wel sprake van een strategie of beleid op het terrein van 

financieel rechercheren. Bijvoorbeeld binnen de politie (Duitsland), de belastingdienst 

(Estland), of specialistische eenheden ter bestrijding van financiële misdrijven 

(Denemarken).  

 

In sommige landen zijn de antwoorden van de respondenten in tegenspraak met elkaar. 

Bijvoorbeeld in Nederland en Finland, waar sommige respondenten te kennen geven dat er 

geen sprake is van een nationale strategie, terwijl anderen aangeven dat deze er wel is. In 

andere gevallen geven financieel rechercheur(s) aan dat het nationale beleid ten aanzien 

van het financieel rechercheren onvoldoende helder en consistent is, terwijl 

beleidsadviseurs van mening zijn dat er belangrijke stappen zijn gezet in de 

misdaadbestrijding in het algemeen, inclusief de ontwikkeling van het financiële 

rechercheren. 

 

Quote  

“There is no such national strategy or similar document. The result is a lack of consistency on the part 

of policy makers and relevant agencies.” 

 

Het algemene beeld dat uit de antwoorden naar voren komt is dat nationale strategieën ter 

bevordering van het financieel rechercheren, indien aanwezig, veelal versmald zijn tot een 

strategie ten aanzien van het ontnemen van crimineel verkregen vermogen. Bevordering 

van het financieel rechercheren is veelal een element binnen het ontnemingsbeleid en niet 

een doel op zich.  

 

Multi-agency approach to organised crime (Sweden) 

In Sweden, the year 2008 can be marked as starting point for a new strategy to combat 

serious crime, including asset recovery. As part of this strategy resources have been 

established for the Swedish Police, the Swedish Prosecution Authority and the Swedish 

Economic Crime Authority for asset recovery.  

 

As part of this strategy, since 2010, forensic accountants have been recruited within 

Swedish law enforcement, following the money and financial investigations are being 

promoted, and project groups have been set up to introduce and promote financial 

investigations. The Swedish police forces have a national multidisciplinary unit for financial 

investigations, currently consisting of ten people (accountants, economists, lawyers). 

There are also financial investigators in other law enforcement agencies across the 

country. The strategy has resulted in an increase of recovered assets. 

 

The Swedish strategy also comprises the establishment of a multi-agency approach to OC 

(since 17 July 2008), comprising of a collaboration between the National Police Board, the 

Economic Crime Authority, the Coast Guard, Tax Authority, Swedish Security Service, 



 

 

Customs Service, Prosecutor's Office, and (since 2010) the Social Insurance Agency. The 

role of financial investigations in this multi-agency approach is not explicitly stated in the 

strategy.  

Source: Questionnaire Zweden. 

 

Uit de antwoorden op de vragenlijst kan niet worden opgemaakt in hoeverre beleid ter 

bevordering van het financieel rechercheren, voor zover ontwikkeld, ook daadwerkelijk 

effectief is. Wel blijkt uit de interviews dat strategische plannen weinig effectief zijn als ze 

niet gepaard gaan met reallocatie van prioriteiten en investeringen in extra financiële 

onderzoekscapaciteit. Een ander gevaar is dat de nadruk te sterk komt te (of blijft) liggen 

op ontneming – terwijl de toepassingsmogelijkheden van financieel rechercheren veel 

breder zijn. Uit de antwoorden op de vragenlijst en de aanvullende interviews komt naar 

voren dat er behoefte is aan meer financieel specialisten of aan financiële specialismen 

binnen de opsporingsdiensten en bij het Openbaar Ministerie.  

 

De aanstelling van hoog opgeleide financieel specialisten en in het verlengde daarvan, het 

zorgen voor aantrekkelijke carrière mogelijkheden, is een behoefte die uit veel antwoorden 

en interviews naar voren komt. In het algemeen kan worden gesteld dat de bestaande 

financiële kennis binnen de opsporingsorganisaties onvoldoende is om voldoende 

tegenwicht te geven tegen de soms complexe en geavanceerde financiële constructies die 

steeds vaker gebruikt worden om crimineel geld wit te wassen. Met andere woorden, voor 

zover financieel rechercheren op nationaal niveau of binnen opsporingsorganisaties wordt 

gestimuleerd, blijven de resultaten veelal achter bij de (hoge) verwachtingen. Dit is te 

wijten aan een aantal factoren, zoals een te sterke nadruk op ontneming, onvoldoende 

herformulering van prioriteiten en reallocatie van middelen en onvoldoende specialistische 

kennis en ervaring.  

 

Landen die de respondenten expliciet noemen als goede voorbeelden zijn het Verenigd 

Koninkrijk, Verenigde Staten, Estland en Nederland. In deze landen wordt veel aandacht 

geven aan de bestrijding van financieel-economische misdaad. Ook lopen deze landen 

volgens de respondenten voorop in de ontwikkeling van methoden en technieken 

(waaronder IT instrumenten) op het gebied van financieel rechercheren. Uit goed 

voorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk is de Proceeds of Crime Act uit 2002 en 2007, en de 

HM Treasury and Home Office strategy, ‘The Financial Challenge to Crime and Terrorism’. 

In deze strategie wordt expliciet aangeven wat de mogelijkheden van het financieel 

rechercheren zijn, ook in de toekomst: 

 

“Like the use of fingerprints in the 19th century or DNA in the 20th century, financial information is 

now one of the most powerful investigative and intelligence tools available, the true potential of which 

is only now being fully understood. And the ability to deny access to the financial system to organised 

criminals and terrorists presents a new opportunity to weaken their networks.”  
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Toch blijven veel respondenten en geïnterviewden ook kritisch; met name omdat ook in 

deze landen de strategieën nog steeds te sterk en eenzijdig georiënteerd zijn op 

ontneming en witwasbestrijding. Financiële beperkingen, geringe carrière mogelijkheden 

en een (aanvankelijke) focus op het behalen van financiële (ontnemings-)resultaten 

hebben de facto geleid tot een versmalling van deze aanvankelijk breed opgezette 

strategie. 

 

The Financial Challenge to Crime and Terrorism Strategy (England and Wales) 

The joint HM Treasury/Home Office 2007 strategy, ‘The Financial Challenge to Crime and 

Terrorism’, is specifically targeted at making financial investigation methods and tools a 

‘mainstream’ part of approach to tackling crime and terrorism. The strategy takes an all-

inclusive view of the use of financial tools in investigating criminality, including - but not 

limiting to - their use in recovering the proceeds of crime, but perhaps more importantly 

financial investigation’s role in tracing the financial ‘footprints’ of criminality throughout the 

regulated sector.  

 

The HM Treasury/Home Office strategy is meant to make the application of financial 

investigation tools and methods mainstream in the approach to tackling crime and 

terrorism and to contribute to a substantial increase in accomplishing targets for criminal 

asset recovery. The strategy includes: developing data-sharing between the public and 

private sectors, and pooling intelligence better between different public authorities; further 

steps to extend the risk-based approach on money laundering; reforms to reduce the 

burden of crime and security measures on business; further steps to promote the proactive 

use of asset freezing powers.  

Source: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-

treasury.gov.uk/d/financialchallenge_crime_280207.pdf 

 

Afgezien van de brede GENVAL richtlijnen, bestaat er op dit moment geen blauwdruk van 

hoe zo’n nationale strategie eruit zal moeten zien. Levi (2015) geeft een aantal richtlijnen. 

Deze nationale strategieën moeten om te beginnen worden ondersteund door de EU, in het 

bijzonder door Europol en Eurojust. Iedere nationale strategie moet volgens Levi expliciet 

erkennen dat aanpak van criminele financiële geldstromen essentieel is in een effectieve 

misdaadbestrijding. Daarnaast moet de term ‘financieel rechercheren’ breed worden 

gedefinieerd (Levi wijst hier op Artikel 6(1a) en 6(1b) van de VN conventie tegen 

georganiseerde misdaad). Centraal in een nationale strategie moet komen te staan de 

erkenning van de noodzaak voor het aantrekken van rechercheurs met specialistische 

financiële kennis, naast de meer algemene rechercheurs. Voorts moeten er specifieke 

bepalingen worden geformuleerd ten aanzien van het volgen en onderscheppen van 

contant geld (het betaalmiddel binnen de georganiseerde misdaad) en zal de rol van het 

nationale Asset Recovery Office (ARO) bij het bevriezen en het ontnemen van illegaal 

verkregen geld moeten worden geëxpliciteerd.  

 



 

 

Bovengenoemde richtlijnen zijn breed geformuleerd. En nationale strategie is een zaak van 

nationale overheden. Wel kunnen de EU lidstaten meer gedetailleerde handvatten en 

richtlijnen binnen EU verband nader uitwerken.  

 

Behoeften en wensen 

- Vergroten van bewustwording over de toegevoegde waarde van financieel 

rechercheren; 

- Formulering en implementatie van een nationale strategie ten aanzien van het 

financieel rechercheren;  

- Bevorderen van proactief financieel rechercheren door financiële analyse en 

datamining.  

 

Een nationale strategie ter bevordering van het financieel rechercheren moet worden 

ondersteund met: 

- Een herijking van de prioriteiten; 

- Meer geld ten behoeve van het financieel rechercheren; 

- Het aantrekken van financieel specialisten;  

- Het vergroten van carrièremogelijkheden voor financieel specialisten binnen de 

opsporing; 

- Het opzetten van eenheden met financieel gespecialiseerde openbaar aanklagers.  

 

4.3 EU beleid 

Voorts is het van belang dat er sprake is van enige consistentie tussen de verschillende EU 

lidstaten in de formulering en uitvoering van de nationale financieel rechercheren 

strategieën (Levi 2015). Hierin zou Europol een rol kunnen spelen. In aanvulling hierop 

gaven sommige geïnterviewden te kennen dat het financieel rechercheren (als recherche 

methode) expliciet onderdeel zou moeten worden gemaakt van de EMPACT (European 

Multidisciplinary Platform against Crime Threats) beleidscyclus. Onder meer via de EU 

Multi-Annual Strategic Action Plans (MASPs) en de Operational Action Plans (OAPs) van de 

EU.19 Dit zal een positieve uitwerking kunnen hebben op een brede toepassing van het 

financieel rechercheren binnen de EU, maar – misschien nog belangrijker – het zal ook 

bijdragen aan een systematische monitoring en evaluatie van de resultaten van financieel 

opsporingsonderzoek. Hiermee zal de ontwikkeling en verbetering van de toepassing van 

het financieel rechercheren en het ontstaan van een EU-breed ‘level playing-field’ op dit 

terrein worden gestimuleerd (Figuur 4.2). 

 

  

                                                           
19

 Interview met Eurojust. 
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Figuur 4.2  Financieel rechercheren (FR) binnen de EU EMPACT beleidscyclus 
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van ‘best practices’ 

op het terrein van 

FR 

 

> > > 

   

 

 

Tabel 4.1 geeft een meer gedetailleerd overzicht van de verschillende fasen in de EU 

EMPACT beleidscyclus. Om te beginnen door de formulering van doelstellingen ten aanzien 

van de toepassing van het financieel rechercheren, die vervolgens worden vertaald in 

operationele doelstellingen (targets). De evaluatie zal gericht moeten zijn op de bijdrage 

die het financieel rechercheren heeft geleverd aan het behalen van de EMPACT prioriteiten, 

de MASPs en de OAPs.  

 

Tabel 4.1  Suggesties voor het integreren van doelstellingen ten aanzien van het  

financieel rechercheren in de EU EMPACT beleidscyclus 

EMPACT cyclus   Inpassing financieel  rechercheren 

Stap 1. EU SOCTA (Serious and Organised Crime 

Threat Assessment) door Europol 

 

Stap 2. Beleidsbepaling door COSI (EU standing 

Committee for EU Internal Security) 

Formulering van algemene financieel 

rechercheren doelstellingen binnen de EU 

Stap 3. Formulering van EMPACT prioriteiten  

 

Rol van financieel rechercheren aan het behalen 

van de EMPACT prioriteiten. 

Stap 4. Multi-Annual Strategic Action Plans 

(MASPs)  

Formulering strategieën en doelstellingen op het 

terrein van financieel rechercheren 

Stap 5. Operational Action Plans (OAPs)  

 

Formulering van operationele activiteiten en 

mogelijke uitkomsten daarvan 

Stap 6. Implementatiie 

 

Toepassing financieel rechercheren 

Stap 7. Evaluatie door COSI  

 

Evaluatie van de bijdrage van het financieel 

rechercheren aan behalen EMPACT doelstellingen 

 

 

Behoeften en wensen 

- Integratie van het financieel rechercheren in de EU EMPACT beleidscyclus; 

- Systematische monitoring en evaluatie (door COSI) van de toepassing van het 

instrument financieel rechercheren in de context van de EU EMPACT beleidscyclus. 

  



 

 

4.4 Wettelijke instrumenten 

Aan zowel financieel rechercheurs als beleidsadviseurs is gevraagd of financieel 

rechercheurs voldoende wettelijke instrumenten tot hun beschikking hebben om hun werk 

uit te voeren, welke van deze instrumenten in het bijzonder behulpzaam zijn en welke 

additionele wettelijke middelen nodig zouden kunnen zijn om het werk succesvoller te 

kunnen laten verlopen20. 

 

Antwoorden van de financieel rechercheurs 

Het merendeel van de financieel rechercheurs geeft aan dat het arsenaal aan wettelijke 

instrumenten dat zij tot hun beschikking hebben afdoende is om hun werk goed te kunnen 

uitvoeren. Echter, vier respondenten geven aan dat de wettelijke instrumenten 

onvoldoende zijn. Deze financieel rechercheurs zijn werkzaam in Litouwen en Polen. In 

Litouwen bestaat behoefte aan (i) wettelijke instrumenten die preventief beslag en 

confiscatie (OCG assets) mogelijk maken, (ii) een verruiming van de beslagmogelijkheden 

evenals (iii) de invoering van beslag zonder voorafgaande veroordeling. In Polen bestaat er 

behoefte aan instrumenten die de toegang tot vertrouwelijke informatie faciliteren of 

mogelijk maken. Eén van de Duitse respondenten geeft aan dat de Duitse regering 

momenteel de huidige wettelijke instrumenten evalueert en bekijkt of nieuwe wettelijke 

instrumenten nodig zijn. Hierdoor is het voor de respondent lastig te beoordelen of het 

wettelijk instrumentarium afdoende is. 

 

Hoewel de meeste respondenten aangeven dat de wettelijke instrumenten voldoende zijn, 

geeft een aantal van hen suggesties voor verbetering. De meest voorkomende suggesties 

zijn: omkering van de bewijslast in geval van ‘onverklaarbaar vermogen’ (Duitsland, 

Portugal en het Verenigd Koninkrijk) en toegang tot specifieke registers (Finland en 

Slowakije). Andere suggesties zijn: Het verantwoordelijk kunnen houden van 

tussenpersonen voor hun rol bij criminele transacties en het hanteren van striktere regels 

over het oprichten en overdragen van bedrijven (België); Alle nieuwe wetten en de daarbij 

behorende nieuwe versies bundelen in één document, zodat financieel rechercheurs sneller 

kunnen zien wat onder het huidige wettelijke raamwerk valt (het Verenigd Koninkrijk). 

 

Best practice Zweden 

‘In Zweden is het wettelijk instrumentarium recent veranderd (juli 2014) en sindsdien geldt er in 

Zweden een nieuwe witwaswet. We hebben er jaren op moeten wachten en deze wet is het nu beste 

instrument dat we hebben op het gebied van witwassen. Daarnaast hebben we ook een goed 

instrument voor beslaglegging (deze wet is in 2008 aangenomen)’. 

 

Antwoorden van beleidsadviseurs 

Alle beleidsadviseurs geven aan dat in principe de huidige wettelijke instrumenten 

afdoende zijn. Echter zij geven ook aan dat deze instrumenten niet uitsluitend gericht zijn 

                                                           
20

  Beleidsadviseurs, vraag 4.1 en 4.2. Financieel rechercheurs, vraag 9.1 en 9.2. 
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op de ondersteuning van financieel rechercheren, maar dat deze instrumenten ook in 

reguliere onderzoeken gebruikt worden. In de meeste gevallen hebben financieel 

rechercheurs geen speciale opsporingsbevoegdheden. 

 

De respondenten uit Duitsland en Tsjechië geven aan dat er in hun land momenteel 

gewerkt wordt aan een aantal juridische wijzigingen dat er voor moeten zorgen dat 

financieel rechercheren eenvoudiger wordt. In Duitsland worden de huidige instrumenten 

die gebruikt kunnen worden om beslag te leggen, geëvalueerd en zo nodig aangepast. De 

nieuwe Duitse regeling zal conform de nieuwste Europese regeling zijn.21 In Tsjechië zal 

het parlement nieuwe wetten aannemen die een centraal bank register en een register 

voor trustees introduceren. 

 

In Bulgarije is eveneens recent een nieuwe wet aangenomen (14 februari 2015). Deze wet 

lijkt volgens de respondenten de mogelijkheden om financieel rechercheren succesvol uit 

te voeren te beperken in plaats van te verruimen. Belangrijkste zorgpunten zijn: (i) het 

opheffen van de speciale Financiële Inlichtingendienst, onderdeel van het staatsagentschap 

voor de nationale veiligheid, en (ii) de beperking van toegang tot diverse 

informatiebronnen. Informatie kan nu enkel opgevraagd worden na het verkrijgen van een 

gerechtelijk bevel.  

 

Synthese 

In de landen waarvan zowel een financieel rechercheur als van een beleidsadviseur een 

respons ontvangen is, lijken de meningen of de wettelijke instrumenten afdoende zijn, 

gedeeld te worden. In Duitsland geven beide respondenten aan dat een aantal onderdelen 

van de wet opnieuw bekeken worden en dat het daarom lastig te bepalen is of de huidige 

beschikbare wettelijke instrumenten voldoende zijn. 

 

Opvallend is dat sommige financieel rechercheurs aangeven dat zij afdoende wettelijke 

instrumenten tot hun beschikking hebben, terwijl de beleidsadviseur in het desbtereffende 

land aangeeft dat een aantal aanpassingen in de wet noodzakelijk zouden zijn. In één land 

hebben de financieel rechercheur en de beleidsadviseur geen gedeeld beeld. De 

rechercheur geeft aan dat hij de benodigde wettelijke instrumenten niet tot zijn 

beschikking heeft, terwijl de beleidsadviseur aangeeft dat financieel rechercheurs alle 

middelen tot hun beschikking hebben die zij nodig hebben om hun werk succesvol te 

verrichten.  

 

Nuttige wettelijke instrumenten 

Respondenten is gevraagd welke specifieke wettelijke instrumenten de uitvoering van hun 

werkzaamheden vergemakkelijken. De volgende antwoorden werden gegeven22: 

                                                           
21

  De nieuwe instrumenten zullen overeenkomen met de vereisten neergelegd in Richtlijn 2014/42/EU. 

22
  De eerste vier voorbeelden zijn aangedragen door financieel rechercheurs. De laatste vier zijn genoemd door beleidsadviseurs.  



 

 

 Start onderzoek op verdenking van witwassen. In veel landen is witwassen een 

losstaand misdrijf. Als gevolg hiervan kunnen witwasactiviteiten onafhankelijk 

onderzocht worden zonder dat er een ander (economisch) delict nodig is om een 

witwasonderzoek te kunnen starten (voorbeelden zijn België en Nederland); 

 Inbeslagname van goederen met vergelijkbare waarde. In een aantal landen regelt de 

wet dat het mogelijk is om goederen met een vergelijkbare waarde in beslag te nemen. 

Dit is van belang ingeval de originele goederen verdwenen zijn, maar de crimineel nog 

andere goederen met eenzelfde waarde in zijn bezit heeft (voorbeelden zijn België, 

Tsjechië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk); 

 De mogelijkheid om snel het bank-, belasting- en bedrijfsgeheim op te heffen. In de 

Portugese wet is geregeld dat de Officier van Justitie dit zo nodig kan beëindigen.. In 

Griekenland is de speciale eenheid (SDOE) bevoegd om dit geheim op te heffen, zodra 

de SDOE deze opheffing binnen 24 uur bij de Officier van Justitie melden. 

 Uitgebreide gerechtelijke bevelen. In Denemarken is het mogelijk, na het verkrijgen 

van een gerechtelijk bevel om elke transactie te volgen die van belang is in het kader 

van het onderzoek, zonder dat de zaak aanhangig is gemaakt bij de rechter. In het 

Verenigd Koninkrijk kan een gerechtelijk bevel verkregen worden dat gedurende het 

gehele onderzoek geldig is en dat er voor zorgt dat de verdachte zich niet op zijn 

zwijgrecht kan beroepen. 

 Verplichting om een financieel onderzoek uit te voeren. In Denemarken, Finland en 

Kroatië geven beleidsadviseurs aan dat in ieder strafrechtelijk onderzoek een financiële 

component moet zitten. Per strafzaak zal bekeken worden hoeveel financieel onderzoek 

er nodig is om de zaak tot een goed einde te brengen.  

 Verlengde duur van een financieel onderzoek. In Denemarken is het mogelijk om het 

financiële onderzoek voort te zetten, ook als is het reguliere strafonderzoek reeds is 

afgerond. Deze mogelijkheid is van belang, omdat financiële onderzoeken doorgaans 

meer tijd vragen dan reguliere strafzaken. 

 Toegang tot belastinggegevens. In Tsjechië heeft de politie een verstrekkende 

bevoegdheid om belastinggegevens bij de Belastingdienst op te vragen. Doordat de 

politie belastinggegevens relatief eenvoudig kan opvragen, zijn zij relatief succesvol in 

het bestrijden van belastingfraude. 

 Expert opinies. In Hongarije is de opinie van de expert één van de wettelijke 

instrumenten. Een expert kan tijdens de strafrechtelijke behandeling in de rechtbank 

worden opgeroepen. Zijn verklaring kan dan als bewijs meegenomen worden. 

 

Behoeften en wensen 

Zowel financieel rechercheurs als beleidsadviseurs geven aan dat in principe de 

beschikbare wettelijke instrumenten afdoende zijn om financiële onderzoeken uit te 

kunnen voeren. Suggesties voor verbetering zijn de (bijna) omkering van de bewijslast in 

geval van ‘onverklaarbaar vermogen’ en een verbeterde toegang tot registers.  
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4.5 Technische middelen 

Zowel financieel rechercheurs als beleidsadviseurs is gevraagd in hoeverre zij vinden dat 

de technische hulpmiddelen (computers, laptops, IT systemen, software, data 

opslagcapaciteit, afluisterapparatuur, enzovoort) in hun land voldoende zijn.23 

 

Het merendeel van de beleidsadviseurs en een minderheid van de financieel rechercheurs 

geeft aan dat inderdaad de beschikbaarheid van technische hulpmiddelen voldoende is. 

Veel respondenten zijn wel van mening dat het niveau van de technische hulpmiddelen 

(soms te) basaal is. Gezien de ontwikkelingen in en toepassingsmogelijkheden van 

datamining, en het feit dat financiële constructies in de onder- en bovenwereld steeds 

ingenieuzer worden, is het volgens de respondenten van belang om te blijven investeren in 

vernieuwing van software en hardware toepassingen.  

 

28% van de financieel rechercheurs geeft aan voldoende technische ondersteuning te 

hebben. De overige 72% zegt dat technische ondersteuning verbeterd kan worden of zelfs 

geheel inadequaat is. Gesignaleerde problemen zijn: 

 Onvoldoende budget voor investeringen in hardware; 

 Onvoldoende budget voor investeringen in software; 

 Onvoldoende budget voor IT training; 

 Onvoldoende budget voor het aantrekken van IT specialisten; 

 Ineffectieve communicatie platforms; 

 Beperkte capaciteit voor de opslag van data.  

 

De beleidsadviseurs zien minder problemen. 53%van de respondenten zegt dat het niveau 

van technische middelen voldoende is. De overige 47% ziet wel problemen, in het 

bijzonder: 

 Er is onvoldoende budget beschikbaar voor de aanschaf van state-of-the-art analytische 

software; 

 Er is ook onvoldoende budget beschikbaar voor investeringen in hardware; 

 De communicatie platforms zijn ineffectief; 

 Er is slechts een beperkte capaciteit voor de opslag van data.  

 

Quote  

“We have no budget to acquire the latest hardware. This leads some investigators to buy their own 

devices, which is, in a good working democracy, not desirable or even tolerable.” 

 

Quote  

“Due to the lack of hardware and software, the biggest problem for the financial investigators is that 

most of the evidence collected is paper-based. At the end of investigation of a financial crime, one 

case could reach more than 100 volumes of evidence and documents. Investigators have to number 

by hand every page of this volume and to write down separate contents for each volume.”  
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 Financieel rechercheurs, vraag 7.1. Beleidsadviseurs, vraag 3.1. 



 

 

 

Wat verder uit een aantal antwoorden en interviews naar voren komt is dat er binnen een 

land (grote) geografische verschillen kunnen zijn. Technische middelen mogen voldoende 

zijn voor financieel rechercheurs die zijn gestationeerd in de grote steden, maar 

achterblijven in meer perifere regio’s. 

 

Quote  

“When we speak of financial investigation, we usually imagine an information system that supports 

the financial investigator. Here, I think a great deal can be improved, especially in the territory. 

Central (police) units usually have state of the art computers and software, but this is not the case all 

across my country.” 

 

Wat betreft de landen waar men zich graag aan zou willen spiegelen voor wat betreft 

beschikbaarheid van technische recherche middelen, worden (opnieuw) de Verenigde 

Staten en Nederland genoemd. Daarnaast is er expliciet waardering voor Estland, waar de 

politie kan werken in ‘virtual workspaces’ die rechercheurs de mogelijkheid geeft om, 24 

uur per dag, financiële informatie op te vragen, te analyseren, te delen en op te slaan. 

Deze aanpak heeft een positieve uitwerking of de efficiency en effectiviteit van de politie.  

 

Behoeften en wensen 

- Investeringen in voldoende state-of-the-art hardware, software en technische kennis; 

- Constante vernieuwing om door datamining criminaliteit te kunnen identificeren en om 

het analyseren van complexe financiële constructies mogelijk te maken. 

 

4.6 Data en informatie 

Naast de aanwezigheid van voldoende technische hulpmiddelen, is zowel de 

beleidsadviseurs als de financieel rechercheurs gevraagd naar de beschikbaarheid van data 

en informatie.24 Hebben rechercheurs voldoende toegang tot relevante databases en 

registers? Hoe oordelen zij over de kwaliteit en bruikbaarheid van deze informatie? Zijn er 

specifieke wensen en behoeften.  

 

Antwoorden van de financieel rechercheurs 

Financieel rechercheurs gebruiken zowel open bronnen als gesloten bronnen die om 

privacy redenen alleen onder bepaalde restricties, en voor bepaalde overheidsinstanties 

toegankelijk zijn. 72% van de financieel rechercheurs geeft aan problemen te hebben met 

de beschikbaarheid en kwaliteit van data en informatie. Hierbij duiden zij op zowel open 

als gesloten bronnen.  

 

In het bijzonder de creatie van een centraal bankrekeningen register (Central Bank 

Accounts Register, CBAR) zal, in landen waar dit nog niet bestaat, de efficiency aanzienlijk 
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  Financieel rechercheurs, vraag 8.1. Beleidsadviseurs, vraag 3.2. 
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vergroten. In meer dan de helft van de landen zeggen financieel rechercheurs problemen 

te hebben met de toegang tot één of meerdere databases of registers (bijvoorbeeld die 

van de belastingdienst, op het terrein van verzekeringen of maatschappijen en, 

leasemaatschappijen, vastgoed en bedrijvenregisters).  

 

Problemen die rechercheurs in de praktijk tegenkomen zijn: 

 Hoge kosten om toegang tot de data te krijgen; 

 Bureaucratische procedures; 

 Afhankelijkheid van rechtbankverzoeken om toegang tot data te krijgen; 

 Onvoldoende kwaliteit (data zijn verouderd ).  

 

Dit alles heeft een negatieve invloed op de efficiency (kosten) en effectiviteit van financieel 

onderzoek. Onderzoeken lopen (onnodige) vertraging op en het is lastiger om een bewijs 

rond te krijgen.  

 

Antwoorden van de beleidsadviseurs 

62% van de beleidsadviseurs geeft aan dat de toegankelijkheid en kwaliteit van 

databestanden zou moeten worden verbeterd. Er is een algemene consensus dat 

toegankelijkheid tot data en informatie een essentieel onderdeel is van de ‘toolbox’ die een 

financieel rechercheur tot zijn en haar beschikking heeft en dat het niet zo moet zijn dat 

een rechercheur meer bezig is met het verkrijgen van toegang tot data dan de werkelijke 

analyse ervan. Volgens de beleidsadviseurs zouden de databestanden idealiter zonder enig 

obstakel voor financieel rechercheurs toegankelijk moeten zijn en dat is volgens de 

beleidsadviseurs nu vaak niet het geval.  

 

Quote 

“With an ever-present digitalization and the possibility to transfer assets around the globe and across 

boundaries within seconds, time is of the essence when conducting financial investigations. It should 

therefore be regarded as a general principle that databases relevant for financial investigations should 

be – while respecting data protection requirements – accessible without any major hindrances and 

obstacles to financial investigators.”  

 

Quote  

“Many investigators find that the licenses needed to access information are restricted/limited in terms 

of numbers and therefore there is often not enough available for all financial investigators within the 

teams. The costs to access some of the databases can also restrict access. If financial institutions 

would allow unlimited access, free of charge this would support a more consistent approach across the 

agencies but confidentiality and other functions have to be considered and respected.” 

 

De toegankelijkheid van bankgegevens is in vrijwel alle landen een centraal thema. 

Beleidsadviseurs zijn zich ervan bewust dat de toegankelijkheid van andere 

informatiebronnen kan worden verbeterd (bijvoorbeeld die van de belastingdienst, douane, 

vastgoed en de sociale dienst) of dat het wenselijk is om nieuwe registers te ontwikkelen. 

Voorbeelden hiervan zijn: 



 

 

 Een register voor trusts (Tsjechië); 

 Een register voor bank kluizen (Frankrijk); 

 Een register voor lopende financiële onderzoeken (Roemenië). 

 

Problemen die gerelateerd zijn aan toegankelijkheid van databestanden zijn: 

 Een gebrek aan financiële middelen om in hardware en software te investeren; 

 Verouderde IT systemen die toegankelijkheid onmogelijk maakt; 

 Regionale segmentatie van databestanden;  

 Databestanden zijn onderling technisch niet compatibel; 

 Hoge kosten die in rekening worden gebracht.  

 

Specifieke databases 

Vervolgens is financieel rechercheurs gevraagd om concreet aan te geven welke 

databestanden goed of minder goed toegankelijk zijn en hoe men denkt over de kwaliteit 

van de informatie. Natuurlijk zijn er op dit punt verschillen per EU land, maar het 

algemene beeld dat uit de antwoorden naar voren komt is dat financieel rechercheurs 

behoefte hebben aan: een centraal bankrekeningen register (Central Bank Accounts 

Register, CBAR) en een register voor achterliggende belanghebbenden van 

vennootschapsrechtelijke entiteiten, van juridische entiteiten of van juridische 

constructies, zoals trusts, die gelden beheren of uitkeren (Ultimate Beneficial Owners, 

UBO’s).  

 

Vrijwel alle financieel rechercheurs zeggen een Central Bank Accounts Register 

(CBAR) nuttig te vinden. Een aantal Europese landen heeft dit al (zie Figuur 4.3, 

gebaseerd op het laatste Europol rapport over dit onderwerp uit 2012).25 In veel andere 

landen wordt momenteel gewerkt aan de invoering van een dergelijk register.  

 

Figuur 4.3 Landen met een centraal bankrekeningen register (in roze) 

 

Bron: Europol, 2012.  

 

                                                           
25

   Europol, 5 December 2012, ARO Platform Sub Working Group, Report on the Establishment of Centralised Bank Account 

Registers as an Effective Tool for Financial Investigations and Asset Recovery. 
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Het centraal bankrekeningen register voldoet voor een deel aan de door financieel 

rechercheurs aangegeven behoefte aan digitalisering van bancaire informatie. In veel 

landen is het niet mogelijk om banken informatie elektronisch te ontvangen (dit gebeurt 

per fax of per post). Het inlezen van deze informatie in elektrische bestanden (zoals Excel 

of PDF) is zeer tijdrovend.  

 

De invoering van een registratieplicht voor de uiteindelijke begunstigden van het 

vermogen van rechtspersonen en trusts is opgenomen in de Vierde Anti-Witwas Richtlijn 

van de Europese Commissie. Deze verplicht landen om voor medio 2017 een openbaar 

register voor Ultimate Beneficial Owners (UBOs) te hebben ingevoerd. Sommige 

landen kennen daarnaast al een centraal aandeelhoudersregister, waarin directe 

aandeelhoudersbelangen van besloten vennootschappen en niet-beursgenoteerde 

naamloze vennootschappen worden vermeld. Het verlichte UBO register gaat een stapje 

verder, doordat ook indirecte belangen worden vermeld. Bovendien is het een openbaar 

register.  

 

Wat betreft andere databronnen kwam het volgende algemene beeld naar voren: 

 

Toegang tot politiebestanden is over het algemeen redelijk tot goed in de meeste 

landen. Sommige rechercheurs geven aan dat de toegankelijkheid kan worden verbeterd. 

Anderen stellen niet altijd tevreden te zijn over de kwaliteit van de informatie.  

 

De toegankelijkheid van vastgoedregisters verschilt per land. In veel landen zijn deze 

registers online toegankelijk voor iedereen. In sommige landen is een verzoek van de 

rechter nodig om bepaalde informatie te mogen opvragen. In sommige landen kan de 

toegankelijkheid tot vastgoed informatie van het type organisaties kan afhangen: 

verschillende instituten hebben verschillende bevoegdheden om data te mogen inzien. Een 

probleem in sommige landen is dat vastgoed informatie in regionale bestanden wordt 

vastgelegd (Duitsland, Frankrijk). Er is dus niet één centraal register.  

 

Informatie over verdachte financiële transacties (Suspicious Transaction Reports , 

STRs) is algemeen beschikbaar voor financieel rechercheurs. Wel beklaagden sommige 

respondenten zich over de snelheid waarmee informatie beschikbaar komt. Ook de 

bruikbaarheid van deze informatie is niet altijd even optimaal. 

 

Belastinginformatie wordt veelvuldig gebruikt door financieel rechercheurs . In sommige 

landen (bijvoorbeeld Duitsland en Nederland), wordt met het oog op de privacy, 

belastinginformatie alleen onder bepaalde beperkingen ter beschikking worden gesteld aan 

de recherche. In andere landen zeggen rechercheurs belastinginformatie vrijelijk te 

kunnen inzien. 

 

Quote  



 

 

“Specific information is not obtainable for financial investigators due to the tax secrecy. A general 

exemption to this rule in my country is a suspicion of money laundering.” 

 

Informatie van kredietbeoordelaars wordt over het algemeen als nuttig en 

toegankelijk ervaren. Een nadeel in sommige landen is de langdurige procedures voor 

toegankelijkheid van deze bestanden en de kosten die gemoeid zijn met het opvragen van 

informatie.  

 

Bedrijvenregisters zijn algemeen beschikbaar, maar in sommige gevallen is de 

mogelijkheid om zelf in de gegevens te kunnen zoeken beperkt. Ook zijn er soms 

problemen met de actualisering van deze bestanden.  

 

Toegang tot open informatiebronnen in andere EU- landen stuit volgens sommige 

financieel rechercheurs op een gebrek aan kennis over de mogelijkheden in een ander 

land. In een aantal interviews (onder andere met financieel specialisten van het ALEFA 

netwerk) kwam de suggestie naar voren om de open informatiebronnen op nationaal 

niveau via één ‘portal’ aan elkaar te verbinden en toegankelijk te maken (‘one-stop-shop’). 

Deze nationale informatieknooppunten kunnen vervolgens binnen de EU onderling met 

elkaar worden verbonden. Een andere mogelijkheid is om een netwerk van informatie-

deskundigen op te zetten. Dit informatienetwerk kan financieel rechercheurs uit andere EU 

landen helpen met de toegang tot de open bronnen.  

 

Datamining  

Financiële analyse is een data-intensief en veelal arbeidsintensieve vorm van 

rechercheren. Uit de studie komt naar voren dat dit veelal gebeurt met traditionele 

‘handmatige’ onderzoeksmethoden: het verzamelen van – papieren – informatie en het 

handmatig doorlopen en analyseren van deze informatiebronnen. In aanvulling hierop 

wordt in sommige landen en op sommige plaatsen geëxperimenteerd met de mogelijkheid 

om via datamining patronen in grote datasets, soms afkomstig van verschillende bronnen, 

te herkennen.26 Datamining is geschikt voor proactief financieel rechercheren, zoals door 

GENVAL wordt bepleit.  

 

De FATF stelt in dit verband dat het belangrijk is om informatiebronnen aan elkaar te 

koppelen: 

 

“It is important to integrate information from different law enforcement and intelligence sources which 

had previously been separated by organisational or technical boundaries so as to leverage existing 

technologies and develop new technologies in order to provide cross-agency integration and analysis 

of various forms of data.’
27 

                                                           
26

   Zie bijvoorbeeld: Nhien An Le Khac, Sammer Markos, M. O'Neill, A. Brabazon and M-Tahar Kechadi, 

 An investigation into Data Mining approaches for Anti Money Laundering, International Conference on Computer 

Engineering and Applications, 2011. Bron: http://www.ipcsit.com/vol2/94-C140.pdf 

27
   FATF (2012). 
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Uit de interviews en de vragenlijst kwam bij enkele financieel rechercheurs de behoefte 

naar meer gebruik te kunnen maken van technieken voor intelligente data-analyse: 

 

Quote  

“The key is to understand that there is a wealth of data and information that can become prosecutable 

evidence when properly analysed. This requires a set of technical skills and tools usually beyond law 

enforcement reach.”
28

 

 

Voorbeelden van intelligente data-analyse zijn: tekst-mining (het digitaal doorzoeken en 

analyseren van teksten), data profiling (het herkennen van verbanden en patronen in 

data), financiële data analyse (het analyseren van financiële gegevens), social network 

analysis (het in kaart brengen va n verbanden tussen personen). 29 Hier en daar wordt met 

een dergelijke kruisbestuiving tussen financieel rechercheren en datamining 

geëxperimenteerd. Een voorbeeld hiervan is het Knowledge and Expertise Centre for 

Intelligence Data Analysis (KECIDA) in Nederland (zie Box tekst) 

 

KECIDA (Knowledge and Expertise Centre for Intelligence Data Analysis)30 

Kecida staat voor het 'kennis- en expertisecentrum voor intelligente data-analyse'. Het is 

onderdeel van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Kecida richt zich op technieken 

voor intelligente data-analyse om essentiële informatie te halen uit grote hoeveelheden 

digitale gegevens (Big Data). Overheidsdiensten in de Openbare Orde- en Veiligheidssector 

(OOV) kunnen met hulp van Kecida grote hoeveelheden informatie effectiever verwerken 

en de openbare orde en veiligheid beter handhaven. 

 

 

Behoeften en wensen 

- Elektronische bankinformatie (in plaats van informatie op papier); 

- Een centraal bankrekeningen register (CBR) en een UBO register; 

- Betere toegang tot open bronnen op nationaal niveau (koppeling van bestanden in one-

stop-shop); 

- Betere toegang tot open bronnen in andere (EU) landen (koppeling van nationale one-

stop-shops); 

- Integreren van financieel rechercheren met technieken voor intelligente data-analyse 

(datamining). 

 

 

4.7 Kennis en ervaring 

Eén van de belangrijkste bevindingen van de interviews voor deze studie is dat er 

verschillende niveaus van financieel rechercheren moeten worden onderscheiden.31 ‘De 
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   Interview European Commission. 

29
   https://www.forensicinstitute.nl/products_and_services/forensic_services/kecida/ 

30
   http://www.nederlandsforensischinstituut.nl 



 

 

financieel rechercheur’ bestaat niet. Financieel rechercheren moet ingebed zijn in alle 

niveaus van de juridische keten. Figuur 4.4 laat dit zien.  

 

Wijkagenten en politieagenten op straat zijn de ogen en oren van de politie en kunnen 

daardoor onder meer een rol spelen om alert te zijn op de aanwezigheid van 

onverklaarbaar vermogen. Algemene rechercheurs zullen, bij ontdekking van een misdrijf, 

tijdig financieel bewijs moeten verzamelen, dit bewijs in veiligheid moeten stellen en waar 

nodig op tijd de hulp inroepen van financieel specialisten. Gespecialiseerde financieel 

rechercheurs, zijn doorgaans rechercheurs die een (aanvullende) financiële training of 

opleiding hebben gevolgd. Hierin kunnen verschillende niveaus worden onderscheiden. 

Naast rechercheurs met een ‘gewone’ aanvullende opleiding of training, zijn er in veel 

landen bij politiediensten ook financieel rechercheurs actief met een specialistische 

achtergrond, zoals forensische accountants of juridische experts.  

 

Figuur 4.4  Niveaus van financieel rechercheren 
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Bron: Interviews voor deze studie. 
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   Interviews met Europol, de Europese Commissie (DG Home). ALEFA netwerk, interviews in Roemenië en Bulgarije.  
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Voor een goed begrip van de financiële analyses in de recherchedossiers is financiële 

kennis nodig binnen het Openbaar Ministerie. Ook hiervoor worden in sommige landen 

gespecialiseerde forensisch accountants aangetrokken. Daarnaast is binnen de rechterlijke 

macht idealiter ook voldoende financiële kennis aanwezig.  

 

Wat de achtergrond is van financieel rechercheurs binnen de opsporingsdiensten kan per 

land en per soort organisatie verschillend zijn. In sommige landen, bijvoorbeeld Frankrijk, 

wordt specialistische financiële kennis extern ingehuurd, wanneer daaraan behoefte 

bestaat. In andere landen wordt hoofdzakelijk gewerkt met interne experts.  

 

Zowel financieel rechercheurs als beleidsadviseurs is gevraagd hoe de opleiding en training 

van financieel specialisten in hun land ten behoeve van de opsporing is georganiseerd.32 

 

Sommige rechercheurs gaven aan dat ‘learning by doing’ en ‘on the job training’ de beste 

manier is om financiële kennis op te doen. Anderen zeggen aanvullende specialistische 

training te hebben genoten. Soms op nationaal niveau, soms door gerichte bilateraal 

kennisuitwisseling met andere landen binnen of buiten de EU, of via internationale 

organisaties, zoals de OECD, Europol, CEPOL (zie Box), Academy of European Law, het EU 

ISEC programma, en training door de FBI en de DEA uit de Verenigde Staten). 

Studiebezoeken aan andere landen werden een aantal keer genoemd als een effectieve 

manier om kennis en ervaring te delen en vergroten.  

 

European Police College, CEPOL 

CEPOL provides a range of residential (courses, seminars, conferences) and online training 

activities (mainly webinars) in the field of financial investigations. The following areas are 

covered year by year: Missing trader Intra Community fraud (EU Policy Cycle); 

Investigating and preventing corruption; Money laundering; Asset recovery and asset 

tracing; and Financial investigation as supporting tool for the investigation of other serious 

organised crimes.  

 

The typical target group of these trainings is senior police officers and specialists involved 

in financial investigations. Despite the relatively homogenous target group, is seems that 

knowledge on international and EU cooperation instruments (such as Europol) varies a lot. 

There is a clear need by the attendants of demonstrations of practical investigation 

techniques, case management, intelligence collection are appreciated by attendants a lot. 

Favoured topics in the FI activities by CEPOL are: identification of beneficial owners, 

dealing with offshore financial centres, virtual currencies, open source investigations, FIU 

risk assessments, partnerships with financial institutions and any examples on for example 

tax fraud and money laundering. The main results of these training activities are the 

exchange and spread of investigative and management practices and the creation and 

enhancement of (informal) networks of police professionals.  
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    Financieel rechercheurs, vraag 2.1. Beleidsadviseurs, vraag 2.1, 2.2, en 2.3.  



 

 

  

CEPOL – due to its mandate – focuses on the training of police officers, however CEPOL 

acknowledges that integrated trainings with participants form the judiciary may bring huge 

benefits. CEPOL does not provide specific train the trainer activities related to financial 

investigations. Participants are expected to cascade the gained knowledge in her or his 

agency following the training activity. This cascading of the knowledge is a living practice.  

 

In addition to the CEPOL activities, the European Police Exchange programme offers one to 

one exchange opportunities for police officers or other law enforcement staff to share 

practical knowledge in different police fields, gain understanding of good policing practices 

and ensure mutual learning and networking.  

Source: Written input from CEPO to the researchers. 

 

 

Quote 

“In our country regular seminars (three-day seminar two times a year) are organised for the 

appointed financial investigators. This event enables to share best practices, new trends, new cases of 

modus operandi, case studies etc. The investigators are also introduced to new or intended pieces of 

legislation. “ 

 

Quote 

“With regard to international training, I am of the opinion that many financial investigators would be 

interested however there is a challenge in terms of language barrier which prevents many financial 

investigators from participating in the international educational activities. Group study visit supported 

by a translator might hence be a solution.” 

 

Quote  

“A special training course at college level on “White collar Crime and Cybercrime” is the first academic 

training, which is available for investigators in ‘first line’. When successful they will be awarded the 

degree „Masters of Science in Business and Cyber Crime Control” 

 

Alles overziend, blijkt dat er in de meeste EU landen een breed scala aan gerichte en meer 

algemene financiële trainingen en opleidingen worden aangeboden. Maar dit blijkt niet 

altijd voldoende. De volgende kritische observaties werden meerdere malen door 

rechercheurs en beleidsadviseurs vanuit verschillende EU lidstaten gemaakt: 

 

Om te beginnen is de overdracht van financiële kennis in veel EU landen onvoldoende tot 

zelfs geen onderdeel van het curriculum op hun politieacademies.  

 

Daarnaast schiet de financiële kennis van algemene rechercheurs vaak te kort. Een zeker 

niveau van financiële kennis moet onderdeel vormen van de basisvaardigheden van 

algemeen rechercheurs. Dit is nu vaak niet het geval, waardoor de kansen op het 

verzamelen van financieel bewijs worden gemist. Hoe meer algemeen rechercheurs zich 
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bewust zijn van de mogelijkheden van financieel rechercheren, hoe beter de specialisten 

later in het onderzoek hun werk kunnen doen.  

 

Sommige lidstaten kennen exclusieve trainingsprogramma’s om financieel rechercheurs op 

te leiden. Een algemeen gevoel van veel respondenten en geïnterviewden is dat deze 

programma’s qua tijd te kort zijn en/of niet diep genoeg op de materie ingaan. Dit werd 

ook gezegd over het opleidingsprogramma in Engeland, dat algemeen wordt gezien als het 

beste opleidingsprogramma in Europa (zie Box).  

 

Training and certified financial investigators with special powers (UK) 

The UK has an elaborate training system on financial investigations, asset recovery and 

financial crimes. It covers investigative personnel, the prosecution and the judiciary, to 

differing extents however. Scotland has its own training system. The Accredited Financial 

Investigators (AFI) are a specificity of the British system. Financial investigators undergo 

specialised training and are certified. Accreditation gives them special powers. It is also a 

prerequisite for access to certain databases such as the Suspicious Activity Reports (SAR) 

Database. Their performance is regularly assessed and the use of their specific powers is 

monitored through an advanced IT system. If an accredited investigator does not exercise 

his powers for a given period of time he loses his specific status. The National Policing 

Improvement Agency (NPIA) trains and accredits the Financial Investigators. There are 

over 2.200 accredited financial investigators (data from 2010). 

Source: GENVAL evaluation, United Kingdom, 2011. 

 

Het aantal deelnemers aan financiële trainingsprogramma’s zou kunnen worden uitgebreid. 

Sommige respondenten suggereerden de instelling van quota (een bepaald percentage van 

de rechercheurs moet een aanvullende specialistische financiële opleiding hebben 

gevolgd). 

 

Veel opsporingsorganisaties hebben specialistische forensisch accountants in dienst 

(bijvoorbeeld in Portugal, zie Box). De mate waarin dit gebeurt, verschilt per land. Een 

probleem hierbij is het relatief lage salarisniveau bij de politie in veel landen en het gebrek 

aan carrière mogelijkheden voor financieel specialisten. In sommige landen werken 

opsporingsorganisaties vooral met extern ingehuurde accountants. Dit wordt in het 

algemeen door de respondenten gezien als een relatief dure oplossing.  

 

UPFC, Unidade de Pericia Financeira e Contabilista (Portugal) 

De UPFC is een aparte eenheid binnen de criminele politie in Portugal (met een kantoor in 

Lissabon en drie regionale vestigingen). De forensische accountants van UPFC hebben een 

autonome positie binnen de politie. UPFC houdt zich bezig met een breed scala aan 

misdrijven. De onderzoeken en het bewijsmateriaal van UPFC worden door de rechtbank 

als onafhankelijk gezien.  

 



 

 

Niet alleen rechercheurs moeten worden getraind, ook openbaar aanklagers en 

rechters zouden onderdeel moeten uitmaken van een nationaal forensisch financieel 

trainingsprogramma. Trainingen zijn veelal gericht op rechercheurs, terwijl de officier van 

justitie in veel landen het rechercheonderzoek leidt. Financiële training van openbaar 

aanklagers zou ook in internationaal verbandkunnen worden opgepakt. (wie zegt dit?)  

 

Daarnaast hebben sommige landen (bijvoorbeeld Bulgarije) goede ervaringen met 

gecombineerde trainingen van rechercheurs, openbaar aanklagers en rechters. In de 

praktijk blijkt dat een dergelijke aanpak door de deelnemers goed gewaardeerd wordt. Om 

(tegen lage kosten) kennis verder binnen de opsporingsorganisaties te verspreiden kan 

worden gekozen voor een train-de-trainers aanpak. Ook hebben sommige landen 

(waaronder Bulgarije) goede ervaringen met het opzetten van E-learning platforms, 

waarbij niet alleen kennis wordt overgedragen maar tegelijk een platform (gemeenschap) 

voor forensisch financieel deskundigen en andere geïnteresseerden wordt gecreëerd.  

 

Behoeften en wensen 

- Maak financieel rechercheren standaard onderdeel van de opleiding op 

politieacademies; 

- Specialistische training voor financieel rechercheurs (zie voorbeeld in Engeland); 

- Meer consistentie in training een uitwisseling kennis tussen verschillende EU landen; 

- Differentieer tussen verschillende niveaus van financieel rechercheren; 

- Geïntegreerde training voor rechercheurs, openbaar aanklagers en rechters samen; 

- Train the trainers; 

- E-learning platforms. 

 

 

4.8 Binnenlandse informatie-uitwisseling en samenwerking 

De financieel rechercheurs is gevraagd in hoeverre de samenwerking en informatie-

uitwisseling met andere diensten in eigen land goed verloopt en wat er in die 

samenwerking zou kunnen worden verbeterd.33 De antwoorden geven een gedifferentieerd 

beeld. In 11 landen geven rechercheurs aan dat de binnenlandse samenwerking naar 

tevredenheid verloopt. In 6 landen zeggen rechercheurs problemen te hebben met de 

samenwerking en informatieoverdracht. In de overige 5 landen is het beeld diffuus 

(onduidelijke of tegengestelde antwoorden).  

 

Over het algemeen constateren rechercheurs een toenemende aandacht voor en 

verbetering in samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende binnenlandse 

opsporingsorganisaties. Ook wordt er in verschillende lidstaten geëxperimenteerd met 

multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, waarbij verschillende publieke en publiek-

private instanties betrokken zijn. Over het algemeen is de samenwerking van rechercheurs 
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  Financieel rechercheurs, vraag 5.1 tot en met 5.1.  
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met het Openbaar Ministerie goed (de rol van de openbaar aanklager en directe 

betrokkenheid bij opsporingsonderzoek verschilt per lidstaat).  

 

Een voorbeeld van een ‘good practice’ is de project-georiënteerde aanpak in Denemarken, 

waarbij een klein team bestaande uit een rechercheur, officier van justitie, en een 

ondersteunend lid (secretaris) van het begin tot het einde verantwoordelijk is en blijft voor 

een zaak. Het kernteam wordt aangevuld met eventuele specialisten, die bij het onderzoek 

worden betrokken (zie Box).  

 

Dedicated team that steers a case from the cradle to the grave (Denmark) 

In large criminal cases there is a project team that is the engine of the investigation. It 

includes investigator(s), prosecutor(s), office staff and ad hoc members. Ad hoc members 

could include IT or accounting specialists, or specialists working in a relevant authority (for 

example tax authorities). At the earliest possible stage, it should be decided whether 

external accountants or other external assistance would be required for the case. An 

accountant can act as advisor to the police during the investigation or prepare actual 

statements that may serve as evidence.  

Source: Investigation guide for large cases, Denmark, 2011 

 

Problemen die rechercheurs ondervinden in de samenwerking hebben deels te maken met 

juridische restricties om informatie tussen verschillende diensten uit te wisselen. Voor 

sommige typen informatie zijn rechtbankverzoeken noodzakelijk voordat diensten deze 

met andere mogen delen. Uitwisseling van informatie kan om privacy redenen worden 

beperkt (bijvoorbeeld belastinginformatie ten behoeve van opsporingsonderzoeken).  

 

In sommige gevallen duurt het simpelweg (te) lang totdat informatie beschikbaar komt en 

pleiten rechercheurs voor een versnelling en vereenvoudiging van de procedures. 

Knelpunten in de informatie-uitwisseling kunnen voortkomen uit een gebrek aan prioritiet 

en bereidheid tot samenwerken. Samenwerking kan ook worden bemoeilijkt door de 

onderlinge concurrentie tussen de verschillende opsporingsorganisaties.  

 

 

4.9 Internationale samenwerking 

Antwoorden van de financieel rechercheurs 

In de vragenlijst is financieel rechercheurs gevraagd of zij een inschatting kunnen maken 

van het percentage zaken met grensoverschrijdende elementen dat zij onderzoeken. 34 De 

meeste respondenten zijn in staat om een inschatting gegeven, een aantal geeft aan dat 

de meeste zaken die zij onderzoeken grensoverschrijdende elementen hebben, maar zij 

geven geen percentuele inschatting, terwijl slechts drie van de respondenten aangeeft 

geen enkele inschatting te kunnen maken. Van de respondenten die een percentuele 
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  Financieel rechercheurs, vraag 10.1 



 

 

inschatting gegeven, zegt het merendeel dat minstens 60% van alle zaken die zij 

onderzoeken grensoverschrijdende elementen bevat. De respondenten uit Tsjechië en 

Ierland geven aan dat slechts een klein gedeelte (minder dan 10%) van alle zaken die zij 

onderzoeken grensoverschrijdende elementen kent.  

 

De gegeven antwoorden lijken sterk beïnvloed te worden door de organisatie waarvoor de 

rechercheur werkt en de werkzaamheden die hij uitvoert. De antwoorden die gegeven zijn 

door verschillende rechercheurs uit bijvoorbeeld Estland, Duitsland en Zweden wijken 

onderling sterk van elkaar af (variërend van 20% tot 80% in één en hetzelfde land). Dit 

wordt onder meer beïnvloedt door de organisatie waarvoor de financieel rechercheur werkt 

(politie in vergelijking tot een gespecialiseerde financiële afdeling).  

 

De meeste internationale samenwerking vindt plaats met de directe buurlanden, gevolgd 

door samenwerking met andere EU lidstaten. Een aantal respondenten geeft aan dat er 

wordt samengewerkt met voormalige belastingparadijzen, zoals Zwitserland en 

Liechtenstein. Ook wordt er samengewerkt met huidige belastingparadijzen, voornamelijk 

in het Caribisch gebied. 

 

Het belangrijkste probleem op het gebied van internationale samenwerking is de 

behandelingstijd van verzoeken.35 Nagenoeg alle respondenten zeggen dat de duur van 

internationale rechtshulpverzoeken te lang is en dat dit het grootste knelpunt in de 

onderlinge samenwerking vormt. Behalve dat het lang duurt, geeft een aantal 

respondenten aan dat de kwaliteit van de informatie onvoldoende of niet toereikend is. 

Ook kunnen er problemen ontstaan, doordat er verschillen in nationale wettelijke 

systemen bestaan. Het kan zijn dat een bepaald instrument gebruikt kan worden binnen 

het wettelijk systeem van land A, terwijl ditzelfde instrument in land B niet voor handen is. 

 

Quote 

‘Alle landen hebben verschillende wettelijke systemen en de regels over informatievergaring wisselen 

sterk. Het is gewenst dat er richtsnoeren komen die aangeven hoe gevoelige informatie (zoals 

belasting informatie en bankgegevens) in andere landen verkregen kan worden. Daarnaast kunnen 

richtsnoeren over reguliere informatieverkrijging opgesteld worden. Deze richtsnoeren kunnen 

aangeven hoe en waar gegevens bewaard worden, bijvoorbeeld op centraal of regionaal niveau. ‘ 

 

De duur van internationale informatieverzameling speelt zowel op EU niveau als op derde 

landen niveau. Behalve de duur van de informatieverzameling in andere EU lidstaten lijken 

er weinig uitdagingen te zijn die internationale samenwerking belemmeren. De meeste 

respondenten geven aan dat de echte uitdagingen liggen bij de internationale 

samenwerking met derde landen. Een aantal rechercheurs zegt dat hun land geen 

bilaterale overeenkomsten gesloten heeft met de relevante derde landen. Hierdoor bestaat 

er geen wederzijdse verplichting om samen te werken en informatie uit te wisselen. 

Andere respondenten zeggen dat er wel bilaterale overeenkomsten zijn, maar dat 
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samenwerking alsnog stroef verloopt. Samenwerking is lastig wanneer het 

belastingparadijzen, China, Rusland, de VS, Verenigde Arabische Emiraten, Dubai en Hong 

Kong betreft. Financieel rechercheren wordt bijzonder lastig wanneer de crimineel zijn 

activiteiten verplaats naar een land waarmee geen enkel verdrag gesloten is en dat 

weigert om medewerking te verlenen. In dat geval is het onmogelijk om informatie te 

verkrijgen en loopt het onderzoek vaak stuk. 

 

Quote 

‘De samenwerking met Scandinavische landen verloopt vlekkeloos. De samenwerking met andere EU 

lidstaten verloopt doorgaans goed, alhoewel de effectiviteit per land verschilt. De onderlinge Europese 

samenwerking zou flexibeler moeten worden. Buiten de EU zijn er echter landen waar we meteen 

opgeven en dit bekend is bij criminelen. Geen genoemd, geen vergeten. ‘ 

 

Veel genoemde mechanismen die bijdragen aan een betere internationale samenwerking 

zijn de ARO, CARIN en SIENA netwerken die de financieel rechercheur helpen informatie te 

verzamelen alvorens een rechtshulpverzoek in te dienen. 36 Een van de respondent 

omschreef het als volgt: ‘Als je aan de ARO in een ander land vraagt of jouw crimineel 

bezittingen in dat land heeft en de ARO geeft aan dat dit niet zo is, dan hoef je geen 

rechtshulpverzoek te sturen. Dit bespaart veel tijd’ In aanvulling op de eerder genoemde 

netwerken worden de JITs als waardevol instrument beschouwd die internationale 

samenwerking vergemakkelijken en verbeteren. De respondenten en geïnterviewden 

geven aan dat, hoewel JITs effectief zijn als ze eenmaal zijn opgericht, het wel veel moeite 

en tijd kost om een JIT op te richten. Een ander mechanisme dat genoemd wordt is de 

liaison officier die kan ondersteunen bij de informatieverzameling in andere EU landen. 

 

Antwoorden van de beleidsadviseurs 

Aan de beleidsadviseurs zijn vergelijkbare vragen gesteld. Deze groep was minder goed in 

staat om een inschatting van het aantal zaken met grensoverschrijdende elementen te 

maken.37 Van deze groep heeft ongeveer 40% een inschatting gegeven, terwijl 60% van 

de ondervraagden aangaf geen inschatting te kunnen maken. De meeste respondenten in 

de laatste groep geven aan dat er geen officiële statistieken bestaan die helpen de vraag 

te beantwoorden. Van de 40% die een inschatting gemaakt heeft, geven de meeste aan 

dat 50 – 70% van alle zaken grensoverschrijdende elementen bevat. Enige uitzondering is 

de respondent uit Frankrijk die aangaf dat ongeveer in 90% van alle zaken internationale 

elementen een rol spelen.  

 

De ondervraagden gaven niet aan met welke landen er vaak samengewerkt wordt, maar 

wel blijkt dat de meeste grensoverschrijdende samenwerking plaatsvindt met andere EU 

lidstaten. Over het algemeen zien beleidsadviseurs meer uitdagingen die een succesvolle 

internationale samenwerking in de weg staan.38  
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De belangrijkste problemen in de internationale samenwerking zijn:  

 Het tijdsduur voordat informatie verkregen is; 

 De kwaliteit van de ontvangen informatie is vaak onvoldoende en kan daarom niet in de 

rechtszaak gebruikt worden; 

 Een aantal landen weigert informatie te verstrekken (zie onderstaande quote). 

 

Quote 

‘Ik heb problemen wanneer ik voor mijn financiële onderzoek informatie nodig heb uit en samen moet 

werken met de Verenigde Staten. Wanneer de geleden schade te laag is, geven de Verenigde Staten 

niet eens antwoord.’ 

 

Andere belemmering die een adequate internationale samenwerking in de weg staan zijn:  

 De verschillen in wettelijke mogelijkheden in diverse landen (sommige maatregelen 

kunnen in het ene land wel en in het andere land niet genomen worden); 

 De samenwerking met belastingparadijzen of landen die net in trek zijn bij criminelen, 

bijvoorbeeld Dubai en Hong Kong, is lastig. 

 

Quote 

‘Er zijn zeker zwakheden met betrekking tot internationale samenwerking en informatie-uitwisseling. 

Het duurt lang voordat landen een verzoek in behandeling nemen en soms geven landen helemaal 

geen antwoord of zijn de antwoorden onvolledig (de antwoorden bevatten niet de gevraagde 

gegevens). Wij hebben behoefte aan een efficiëntere wijze van informatie-uitwisseling op een manier 

waarbij alle landen toegang hebben tot de voor hun onderzoek van belang zijnde informatie.’ 

 

De genoemde mechanismen die bijdragen aan een betere internationale samenwerking 

zijn min of meer gelijk aan de mechanismen die door de financieel rechercheurs genoemd 

worden. Belangrijke aanvullingen zijn de FIUs en FIU-net. Deze instanties kunnen 

bijdragen aan het verkrijgen van benodigde informatie39.  

 

Antwoorden geïnterviewden, workshop deelnemers en experts 

Internationale samenwerking is één van de belangrijkste onderdelen van financieel 

rechercheren. Daarom is dit onderwerp veelvuldig aanbod geweest tijdens interviews, 

workshops en expertbijeenkomsten. Op basis van deze activiteiten komen de volgende 

behoeften en wensen naar voren: 

 Snellere procedures voor rechtshulpverzoeken. Dit komt overeen met de 

behoeften van de financieel rechercheurs en de beleidsadviseurs die hebben 

deelgenomen aan de enquête. Eén van de problemen is dat verzoeken om rechtshulp 

veel tijd in beslag nemen en dat het lang duurt voordat er antwoord gegeven wordt. 

Het afschaffen van rechtshulpverzoeken zou de situatie verbeteren (dit kan gerealiseerd 

worden door wederzijdse erkenning van nationale informatie regimes). Het moet 
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  Beleidsadviseurs, vraag 5.3 
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worden opgemerkt dat dit een discussie op zich is – maar dat deze discussie wel 

gelieerd is aan financieel rechercheren. 

 Financieel rechercheren is gebaat bij een betere toegang tot alle openbare 

bronnen. Toegang tot deze bronnen zou idealiter centraal geregeld moeten worden. 

Men kan hierbij denken aan een bundeling van gegevens uit het Kadaster, de Kamer 

van Koophandel en kentekenregister. Indien al deze bronnen via één punt toegankelijk 

zijn, zou de internationale samenwerking verbeterd kunnen worden (een voorbeeld is 

het eerder genoemde ICOV initiatief). Een stap verder is de ontwikkeling van een (EU 

breed) netwerk van openbare informatie. 

 Naast een betere toegang tot openbare data is de taal waarin de data toegankelijk zijn 

van belang. In sommige landen zijn sommige bronnen in meerdere talen 

beschikbaar. Hierdoor zijn gegevens makkelijker te begrijpen en kan vertaling van de 

gegevens achterwege blijven.  

 In aanvulling op de toegang tot openbare bronnen is het ontwikkelen van informele 

netwerken van groot belang. Het is vaak moeilijk om de juiste partner in een ander 

land te vinden, omdat mensen elkaar niet kennen. Wanneer het makkelijker is om te 

achterhalen wie de juiste sparringpartner in het andere land is, zal het financiële 

onderzoek minder gefocust hoeven worden op het identificeren van de juiste partner en 

kan er tijd bespaard worden.  

 Een van de instrumenten die andere aandacht behoeft is de ‘Zweedse Framework 

decision’ die het mogelijk moet maken om makkelijker informatie tussen 

rechtshandhavers uit te wisselen. Dit raamwerk biedt de mogelijkheid aan onderzoekers 

uit land A om onderzoek te doen in land B, waarbij zij hun eigen rechtsmiddelen kunnen 

inzetten (eventueel uitgevoerd door onderzoekers uit land B). De achterliggende 

gedachte is dat financieel onderzoek efficiënter uitgevoerd kan worden. Echter, het 

bestaan van het raamwerk en de implicaties ervan zijn onduidelijk.  

 Ontwikkeling van een EU handboek dat een overzicht geeft van de mogelijkheden 

in andere lidstaten, met inachtneming hun juridische structuur. Zo’n handboek kan veel 

tijdwinst opleveren. Een eerste stap voor een dergelijk handboek is gezet met de 

publicatie van ‘Manuel of best-practices in the fight against financial crime: A collection 

of good examples of well-developed systems in the Member States to fight financial 

crime’. Dit handboek is geschreven voor JHA adviseurs en de COSI werkgroep. Echter 

dit handboek zou verder uitgebreid kunnen worden.  

 

Behoeften en wensen 

- Snellere procedures voor rechtshulpverzoeken binnen de EU; 

- Nationale factsheets of een EU handboek (over beschikbaarheid van data, 

rechtshulpverzoeken, inbeslagname en confiscatie verzoeken, modus operandi 

enzovoort); 

- EU handboek met beschrijvingen van modus operandi van offshore centra; 

- EU database van succesvolle onderzoeken (voor de uitwisseling van typologieën van 

succesvolle onderzoeken); 



 

 

- Uitwisselingsprogramma tussen EU lidstaten en het Europees Juridisch 

Trainingsnetwerk; 

- Uitwisseling van expertise met private banken en advocatenkantoren. 

 

 

4.10 Organisatie en cultuur 

Uit de interviews en antwoorden van rechercheurs en beleidsadviseurs op de vragenlijst, 

komt naar voren dat organisatie (formeel) en cultuur (informeel) cruciaal zijn voor de 

acceptie, toepassing en het succes van financieel rechercheren.  

 

Waar organisatie en cultuur te kort schieten, wijzen financieel rechercheurs onder meer op 

een gebrek aan continuïteit in opsporingsonderzoeken, als gevolg van een frequente 

wisseling in de bezetting van functies binnen de organisatie en posities binnen 

opsporingsteams. Ook ondervinden rechercheurs problemen binnen een politiecultuur die 

traditioneel gericht is op actie en het behalen van korte termijn succes. Dit staat soms 

haaks op het geduld dat nodig is voor gedetailleerd financieel onderzoek. Financieel 

specialisten voelen zich niet altijd begrepen in de traditionele politiecultuur. Over het 

algemeen worden de relatief lage salarissen voor rechercheurs als een probleem gezien om 

specialisten binnen de politie te kunnen behouden. Daarnaast zijn carrièreperspectieven 

voor specialisten veelal beperkt. 

 

Integratie in opsporingsonderzoeken 

Een van de vragen is in hoeverre financieel rechercheren een algemeen geaccepteerde 

recherchetechniek is.40 De respondenten die in meer algemene politie- of recherche-

eenheden werken, geven aan dit niet of slechts beperkt het geval is. 

 

Quote  

“I work in an economic unit focused thereon. Many other units regarding human trafficking, drug and 

gang crime consider the economic element as a strain rather than an effective weapon against the 

crime. The main reason is probably the lack of skills, and the element that the economy in the 

litigation takes more time and provides opportunities for lawyers to create doubt on the indict.” 

 

Maar tegelijk wordt ook geconstateerd dat terughoudendheid ten aanzien van het 

financieel rechercheren wel afneemt en dat het financieel rechercheren meer en meer als 

standaard recherchemethodiek wordt geaccepteerd en toegepast. In sommige landen 

(bijvoorbeeld Finland en Tsjechië) is bij grote zaken het instellen van een financieel 

onderzoek zelfs verplicht.  

 

Quote 

“A couple of years ago financial investigation was not a standard. We have been working hard to make 

it become a standard. We are on the right way and we help other units to develop skills in this area. 
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  Financieel rechercheurs, vraag 3.1.  
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The main obstacle is that financial investigation often makes its entrance too late in the main 

investigation.” 

 

Enkele respondenten geven aan dat bewustwording over de toepassingsmogelijkheden van 

het financieel rechercheren moet worden vergroot. Het komt voor dat men in de hogere 

lagen van een politieorganisatie bekend is met, en overtuigd is van de voordelen van, het 

financieel rechercheren, terwijl deze bewustwording onvoldoende aanwezig is bij het 

middenmanagement waar wordt beslist over de inzet van capaciteit in onderzoeken.  

 

Carrière mogelijkheden  

Ten aanzien van de carriermogelijkheden voor de financieel rechercheurs is het beeld dat 

uit de antwoorden naar voren komt ook verdeeld.41 Sommige financieel rechercheurs 

geven aan dat er voldoende carrièremogelijkheden zijn (Bijvoorbeeld Estland, Finland, 

Griekenland, Italië, Letland), terwijl anderen zeggen dat deze juist beperkt zijn. Het komt 

ook voor dat twee rechercheurs binnen een land hier verschillend tegenaan kijken 

(bijvoorbeeld Litouwen). Beperkte carrièremogelijkheden hebben soms te maken met de 

kleine teams en relatief platte organisatie of eenheid waarin wordt gewerkt.  

 

Veel respondenten wijzen erop dat het voor de opsporingsdiensten in hun land lastig is om 

de juiste mensen aan te trekken. Dit heeft vooral te maken met de relatief lage 

beloningen, in vergelijking met de salarissen die worden betaald in de particuliere sector. 

Daarnaast wordt het werk als financieel rechercheur niet altijd als ‘sexy’ ervaren. De 

werkdruk is soms hoog. Financieel rechercheurs maken lange uren.  

 

Opvallend genoeg geven de beleidsadviseurs, in tegenstelling tot sommige financieel 

rechercheurs, allemaal (met uitzondering van Duitsland) aan geen probleem te zien in de 

carrièreperspectieven van financieel rechercheurs.42 Uit de antwoorden kon niet worden 

opgemaakt of zij hierbij doelen op loopbaanmogelijkheden binnen de opsporing, of ook 

eventuele vervolgstappen buiten de opsporing in ogenschouw nemen.  

 

Behoeften en wensen 

- Meer continuïteit in de organisatie waardoor kennis en ervaring beter behouden blijft; 

- Meer continuïteit in de samenstelling van teams die op een zaak werken; 

- Meer bewustwording over de toegevoegde waarde van financieel rechercheren in alle 

lagen van de organisatie;  

- Hogere salarissen voor financieel experts; 

- Betere carrièremogelijkheden voor hooggekwalificeerde financieel experts; 
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  Financieel rechercheurs, vraag 11.2. 

42
 Beleidsadviseurs, vraag 6.1.  



 

 

5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Algemene bevindingen 

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

Justitie voor het aankomende Nederlandse EU voorzitterschap in de eerste helft van 2016. 

Deze studie heeft als doel input te geven aan dit EU-voorzitterschapsthema. De centrale 

vraag van de studie is: “In hoeverre is er behoefte bij de EU lidstaten aan nieuwe 

methodieken en de daarbij behorende tools van financieel rechercheren om hiermee de 

georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tegen te gaan? Welke zijn de belangrijkste 

behoeften van de EU lidstaten op het gebied van financieel rechercheren?” De studie richt 

zich op financieel rechercheren in de context van strafrechtelijke onderzoeken. 

 

De studie is gebaseerd op: literatuurstudie, interviews met financieel rechercheurs, 

beleidsadviseurs en andere deskundigen, een vragenlijst die naar zowel financieel 

rechercheurs als beleidsadviseurs in vrijwel alle EU lidstaten is gestuurd (respons van  

36 financieel rechercheurs en 18 beleidsadviseurs), overleg met wetenschappelijke 

adviseurs en discussies met de begeleidingscommissie van dit onderzoek.  

 

Waarom financieel rechercheren 

Eén van de conclusies is dat er nog steeds misverstand is over wat financieel rechercheren 

precies is en wanneer het kan worden toegepast. Financieel rechercheren is een 

onderzoeksmethode die verbanden tussen mensen aantoont en deze in verband brengt 

met andere mensen, plaatsen, handelingen of gebeurtenissen, door middel van financiële 

feiten. Volgens de internationaal meest gangbare FATF-definitie is financieel rechercheren: 

Onderzoek naar financiële zaken die verband houden met criminele activiteiten, met als 

doel om: (i) criminele netwerken of de schaal van criminele activiteiten te identificeren; (ii) 

criminele opbrengsten, terroristische geldstromen te identificeren en mogelijk te 

confisqueren; (iii) het ontwikkelen van bewijs in het kader van strafrechtelijke 

onderzoeken en vervolging. Dit kan als volgt schematisch worden weergegeven:  
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Figuur 5.1  Definitie van financieel rechercheren 

 

Financieel rechercheren is 

onderzoek naar financiële 

zaken, met als doel om: 

criminele netwerken te 

identificeren, criminele 

opbrengsten te confisqueren 

en strafrechtelijk bewijs te 

ontwikkelen (FATF definitie).  

 

Financieel rechercheren 

kan worden toegepast 

op iedere misdaad 

waarmee geld gemoeid 

is.  

Financieel-

economische 

criminaliteit  

 

Witwassen van crimineel verkregen 

vermogen, alle vormen van fraude, 

verduistering van geld, handel met 

voorkennis, het overtreden van 

financiële sancties, omkoping, 

corruptie, enzovoort. 

Andere 

misdrijven 

Handel in verdovende middelen, 

mensenhandel, mensensmokkel, 

terrorisme, milieucriminaliteit, 

handel in vuurwapens, sigaretten 

smokkel, namaak goederen, 

enzovoort  

 

In hoeverre is deze FATF definitie een weergave van de werkelijkheid ten aanzien van het 

financieel rechercheren in Europa? 

 

Uit de studie blijkt dat financieel rechercheren vaak in verband wordt gebracht met 

financieel-economische misdrijven, witwassen of ontneming, terwijl de 

toepassingsmogelijkheden veel breder zijn.  

 

In de praktijk blijken de meeste criminele financiële onderzoeken het starten van een 

bevriezings- en ontnemingsprocedure of het ontwikkelen van bewijslijst voor financiële 

misdrijven en witwassen ten doel te hebben. Veel minder vaak wordt financieel 

rechercheren toegepast voor het ontwikkelen van bewijslast in drugszaken of andere 

misdrijven of voor het ontwikkelen van informatie en inlichtingen met als doel om 

criminele activiteiten of netwerken te identificeren.  

 

De meest voorkomende misdrijven in financiële onderzoeken zijn: corruptie, witwassen en 

belastingfraude. Financieel rechercheren wordt minder vaak toegepast bij drugszaken en 

andere vormen van (georganiseerde) criminaliteit. 

 

Uit de interviews en de vragenlijsten bleek evenwel dat er een algemeen gedeelde 

opvatting is dat financieel rechercheren wel degelijk meerwaarde heeft bij een breed scala 

aan rechercheonderzoeken, en – hoewel soms tijdsintensief – uiteindelijk kan leiden tot 

oplossing van misdrijven, die anders niet of moeilijk te bewijzen zijn. Ook ziet men het 

financieel rechercheren als een methode om criminele samenwerkingsverbanden in kaart 

te brengen. Door de respondenten zijn verschillende voorbeelden aangedragen van zaken 

die dankzij het financieel rechercheren tot een (snellere) oplossing zijn gekomen.  

 

  



 

 

Niveaus van financieel rechercheren 

Eén van de belangrijkste bevindingen van de interviews voor deze studie is dat er 

verschillende niveaus van financieel rechercheren moeten worden onderscheiden. Kennis 

over financieel rechercheren moet ingebed zijn op alle niveaus van de juridische keten: 

van de wijkagent, de algemeen rechercheur, tot aan gespecialiseerde of zeer 

gespecialiseerde financieel rechercheurs. Ook is financiële kennis bij de officier van justitie 

en de rechterlijke macht nodig om financiële dossiers te kunnen beoordelen.  

 

In sommige EU landen (bijvoorbeeld België en Frankrijk) maakt de politie veel gebruik van 

externe experts voor financiële onderzoeken. In andere landen worden financieel 

rechercheurs hiervoor binnen de opsporingsdiensten opgeleid of hebben de 

opsporingsdiensten hooggekwalificeerde financiële experts (bijvoorbeeld forensische 

accountants) binnen hun eigen organisaties.  

 

Wanneer financieel rechercheren 

Financieel onderzoek kan plaatsvinden in elke fase van een crimineel en justitieel 

onderzoek: van de identificatie van criminaliteit (ontwikkelen van informatie), naar het 

ontwikkelen van een casus en het verzamelen van bewijs voor vervolging en veroordeling 

en uiteindelijk, een eventuele ontneming van crimineel verkregen vermogen.  

 

Uit de studie blijkt dat het merendeel van de financiële onderzoeken start (lang) nadat er 

een misdrijf is vastgesteld. Financieel rechercheren wordt vooral ingezet voor het 

verzamelen van tactische formatie. Ongeveer 20% van de respondenten geeft aan soms 

ook proactief financieel onderzoek te doen, dat wil zeggen, het ontwikkelen van 

strategische informatie en het identificeren van zaken door het analyseren van (financiële) 

data, en vandaaruit zaken te starten. Tegelijkertijd geeft een grote meerderheid van de 

respondenten aan bij voorkeur vaker proactief financieel onderzoek te willen doen. 

Genoemde barrières hierbij zijn: het niet beschikken over de juiste analytische software, 

het niet beschikken over de benodigde kennis en expertise en een tekort aan middelen 

(tijd en geld).  

 

Financiële onderzoeken worden afgesloten als er voldoende bewijs is verzameld. Soms 

lopen onderzoeken langer door. Bijvoorbeeld in het kader van een ontnemingsonderzoek.  

 

Vrijwel alle financieel rechercheurs geven aan terugkoppeling vanuit de rechtbank over de 

afloop van een zaak van belang te vinden. Tegelijkertijd blijken 

terugkoppelingsmechanismen vaak niet goed te werken. Of rechercheurs te horen krijgen 

wat er met het onderzoek is gebeurd, en wat de kwaliteit is van deze feedback, hangt vaak 

af van de (samenwerking met de) individuele openbaar aanklager of rechter.  
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5.2 Conclusies en aanbevelingen 

In het onderzoek zijn de behoeften en wensen onderverdeeld in verschillende categorieën: 

juridische instrumenten, technische hulpmiddelen, data en informatie, kennis en ervaring, 

samenwerking (binnen diensten, tussen diensten en met diensten in andere landen), 

organisatie en cultuur en – overkoepelend – nationaal beleid en strategie. 

 

Nationale strategie  

Eén van de aanbeveling uit het GENVAL evaluatie is dat alle EU-lidstaten een nationale 

strategie op het gebied van financieel rechercheren moeten hebben geformuleerd. Deze 

nationale strategie zou op EU-niveau moeten worden ondersteund door onder meer 

Europol en Eurojust.  

 

Uit de studie blijkt dat het begrip nationale strategie op veel verschillende manieren wordt 

opgevat. In de antwoorden op de vraag naar een nationale strategie, geven de zowel de 

rechercheurs als beleidsadviseurs zeer uiteenlopende antwoorden, waarbij strategie, 

beleid, wetgeving, staande praktijken of beleid ten aanzien van specifieke onderdelen zoals 

ontneming en witwassen door elkaar worden gebruikt. Uit de antwoorden blijkt ook dat het 

merendeel van de EU landen geen echte financiële rechercheren strategie, zoals bedoeld in 

de GENVAL evaluatie, heeft. Ten aanzien van landen die wel een dergelijke strategie 

hebben, zoals het Verenigd Koninkrijk, is de kritiek dat deze nog steeds sterk gericht is op 

ontneming en witwassen. Bovendien geven de respondenten aan dat, in landen waar 

sprake is van enige strategie of beleid ten aanzien van het financieel rechercheren, de 

uitwerking en resultaten tegenvallen. Dit komt mede doordat er onvoldoende middelen zijn 

vrijgemaakt en geen duidelijke prioritering ten aanzien van het financieel rechercheren 

heeft plaatsgevonden.  

 

Tegelijkertijd laten de resultaten van de studie zien dat de belangstelling voor het 

financieel rechercheren in de meeste landen toeneemt. En dat de geïnterviewden en de 

respondenten steeds meer doordrongen zijn van de noodzaak het financieel rechercheren 

(zowel tactisch als strategisch) verder tot ontwikkeling te brengen.  

 

Beleidsaanbevelingen 

- Het formuleren van een nationale financieel rechercheren strategie door de EU landen, 

gebaseerd op een lange termijn visie, gericht op zowel tactisch als strategisch financieel 

rechercheren en gepaard gaande met een allocatie van middelen en een reallocatie van 

prioriteiten; 

- Het bevorderen van consistentie in dergelijke nationale strategieën tussen de EU 

lidstaten via instituties van de Europese Unie (bijvoorbeeld door het formuleren van 

richtlijnen); 

- Integratie van het financieel rechercheren in de EU EMPACT beleidscyclus, waaronder 

een systematische monitoring en evaluatie van de toepassing van het instrument 

financieel rechercheren; 



 

 

- De ontwikkeling van een tweejaarlijks financieel rechercheren rapport (’financial 

investigation report’) waarin per lidstaat en voor de EU als geheel, met onder meer: de 

actuele stand van zaken ten aanzien van het financieel rechercheren (strategie, 

wetgeving, beleid, uitvoering), modus operandi en casuïstiek, cijfermatige overzichten 

over bijvoorbeeld financiële recherche capaciteit en actuele zaken. Een dergelijk 

tweejaarlijks rapport zal bijdragen aan de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de 

EU-lidstaten, de ontwikkeling van coherente (vergelijkbare) data en meer algemeen 

bijdragen aan een ‘financieel rechercheren cultuur’ in Europa; 

- Het actief bevorderen van bewustwording over en kennis van financieel rechercheren 

door de EU lidstaten en relevante EU instituties. 

 

Wettelijke instrumenten  

Het algemene beeld dat uit het onderzoek naar voren komt is dat financieel rechercheurs 

over het algemeen voldoende wettelijke instrumenten tot hun beschikking om hun werk 

goed te kunnen uitvoeren. In sommige EU landen (zoals Duitsland) zijn specifieke 

wetswijzigingen in aantocht die voor een (nog) verdere verbetering van financieel 

rechercheren zullen zorgen.  

 

De suggesties voor verbetering zijn de (bijna) omkering van de bewijslast in geval van 

‘onverklaarbaar vermogen’ en een verbeterde toegang tot registers (zoals kadaster, 

aandeelhoudersregister en bedrijvenregisters). Wettelijke verschillen tussen lidstaten 

worden in grensoverschrijdende onderzoeken als een complicerende factor gezien.  

 

Beleidsaanbevelingen 

- Het invoeren in van alle EU richtlijnen en state-of-the art wetgeving (bijvoorbeeld 

omkering bewijslast in geval van onverklaarbaar vermogen; 

- Het maken van een overzicht van wetten en regels die relevant zijn voor het financieel 

rechercheren per EU lidstaat, met een vergelijking tussen de EU lidstaten en waar 

mogelijk het formuleren van plannen voor een verdere harmonisatie binnen de EU.  

 

Technische middelen 

Het merendeel van de beleidsadviseurs en een minderheid van de financieel rechercheurs 

geeft aan dat de beschikbaarheid van technische hulpmiddelen voldoende is (computers, 

laptops, IT systemen, software, data opslagcapaciteit, afluisterapparatuur, enzovoort). Het 

niveau van technische middelen die financieel rechercheurs ter beschikking hebben kunnen 

echter binnen een EU lidstaat verschillen. Andere gesignaleerde problemen zijn: 

onvoldoende budget voor investeringen in hardware, onvoldoende budget voor 

investeringen in software, onvoldoende budget voor IT training, onvoldoende budget voor 

het aantrekken van IT specialisten, ineffectieve communicatie platforms, beperkte 

capaciteit voor de opslag van data. 
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Verder wordt er gewezen op noodzakelijke investeringen in hard- en software om bij te 

blijven. Financiële constructies in de onder- en bovenwereld worden steeds ingenieuzer. 

Daarnaast vraagt het ten volle kunnen benutten van de mogelijkheden van (financiële) 

data-analyse om aanhoudende en substantiële (gezamenlijke) investeringen in IT.  

 

Beleidsaanbevelingen  

- Het zorgdragen voor de aanwezigheid van adequate technische hulpmiddelen 

(hardware en software) en technische kennis, zowel op centrale locaties als in de regio; 

- Het zorgdragen voor continue innovatie om door datamining criminaliteit te kunnen 

identificeren en om het analyseren van complexe financiële constructies zo optimaal 

mogelijk te maken; 

- Op EU niveau kan uitwisseling van kennis en ervaring plaatsvinden. Bijvoorbeeld via 

een tweejaarlijkse ‘financial investigation report’.  

 

Data en informatie  

Het merendeel van de financieel rechercheurs geeft aan problemen te hebben met de 

beschikbaarheid en kwaliteit van data en informatie (open en gesloten bronnen). De 

toegankelijkheid en kwaliteit van FIU informatie en politie-informatie wordt over het 

algemeen als goed ervaren. De ervaringen met andere databases en registers zijn 

gemengd. Er zijn soms problemen met de toegankelijkheid van open bronnen (tempo, 

kosten). Bovendien zijn er knelpunten op het gebied van de kwaliteit van de informatie 

(soms is informatie verouderd). De geplande invoering van een Central Bank Accounts 

Register (CBAR), in landen die dit nog niet hebben en een register voor achterliggende 

belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners, UBO’s) wordt over het algemeen 

verwelkomd. Toegang tot open informatiebronnen in andere EU- landen stuit volgens 

sommige financieel rechercheurs op een gebrek aan kennis over de mogelijkheden in een 

ander land. 

 

Een aantal financieel rechercheurs uit de wens om open informatiebronnen op nationaal 

niveau via één ‘portal’ aan elkaar te verbinden en toegankelijk te maken (‘one-stop-shop’). 

Deze nationale informatieknooppunten kunnen vervolgens binnen de EU onderling met 

elkaar worden verbonden.  

 

Enkele financieel rechercheurs hebben de behoefte om meer gebruik te kunnen maken van 

technieken voor intelligente data-analyse. In sommige landen wordt al met een dergelijke 

kruisbestuiving tussen financieel rechercheren en datamining geëxperimenteerd. 

 

Beleidsaanbevelingen 

- Een reallocatie binnen lidstaten van menskracht die, per case, informatie via 

verschillende informatiebronnen moet verzamelen, naar het inzetten op de creatie van 

een ‘one-stop-shop’;  



 

 

- De creatie per lidstaat van een one-stop-shop voor open data bronnen, met daaraan 

gekoppeld, een EU-netwerk van nationale one-stop-shops; 

- Het opzetten van een EU handboek (online platform) met daarin relevante 

contactpunten (personen), informatiebronnen en relevante juridische regels en 

procedures;  

- Het experimenteren met technieken van datamining / datascraping, intelligente data-

analyse en financieel rechercheren.  

 

Kennis en ervaring  

In de meeste EU landen wordt een breed scala aan gerichte en meer algemene financiële 

trainingen en opleidingen aangeboden. Tegelijkertijd geven financieel rechercheurs (de 

respondenten hebben veelal al een financiële expertise) aan behoefte te hebben aan 

aanvullende opleidingen – mits deze praktijk gericht zijn en zijn gebaseerd op 

(uitwisseling) van werkelijke casuïstiek. Sommige rechercheurs geven aan dat ervaring in 

de praktijk de beste manier is om kennis op te doen.  

 

Ook wordt aangegeven dat gemeenschappelijke training van rechercheurs met officieren 

van justitie en rechters nuttig is. Wat betreft opleidingsvormen, zijn er in sommige landen 

goede ervaringen met train-de-trainers opleidingen en met E-learning platforms.  

 

Het blijkt dat financieel rechercheren doorgaans niet standaard onderdeel is op de 

algemene politieopleidingen. Ook gaan de financiële opleidingen binnen de politie niet 

altijd diep genoeg.  

 

Financiële kennis en expertise wordt soms (deels) extern ingehuurd. Dit wordt algemeen 

als een relatief dure oplossing ervaren. Algemeen wordt aangegeven, dat het van belang is 

om voldoende specialistische kennis (niet alleen financieel, maar ook, daaraan gerelateerd, 

juridische experts, experts met kennis van banken en verzekeringen) binnen de 

opsporingsorganisatie te hebben.  

 

Beleidsaanbevelingen  

- Het vergroten van het trainingsaanbod en het streven naar consistentie in het 

trainingsaanbod tussen de verschillende EU landen (CEPOL en European Judicial 

Network kunnen hierin een rol vervullen); 

- Het differentiëren van het aanbod in niveaus van financieel rechercheren; 

- Het trainingsaanbod moet vooral praktijk georiënteerd zijn (casuïstiek, modus 

operandi); 

- Het integreren van trainingen met rechercheurs, openbaar aanklagers en rechters;  

- Het experimenteren met vormen zoals train-de-trainers en E-learning platforms; 

- Om het financieel rechercheren te bevorderen zouden richtlijnen kunnen worden 

geformuleerd voor bijvoorbeeld het percentage rechercheurs met een (aanvullende) 

financiële opleiding of achtergrond; 
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- Binnen het kader van relevante EU-instituties zou een “EU working group on financial 

investigation typologies” kennisoverdracht kunnen stimuleren (in analogie met de FATF 

Working Group on Typologies).  

 

Binnenlandse informatie-uitwisseling en samenwerking 

Een goede samenwerking tussen verschillende opsporingsorganisaties en van 

opsporingsorganisaties met andere overheidsinstanties en private partijen is cruciaal voor 

het financieel rechercheren. Uit de studie blijkt dat over het algemeen, het belang van 

samenwerking wordt onderkend en dat er in veel landen wordt gewerkt aan en 

geëxperimenteerd met het verbeteren van samenwerkingen tussen instellingen en 

opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden. Financieel rechercheurs hebben onder 

meer goede ervaringen met multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, waarbij financieel 

rechercheren geïntegreerd wordt met andere opsporingsmethoden. Wel blijkt dat er 

verschillen zijn in de privacywetgeving tussen EU-lidstaten, waardoor de toegang tot 

belastinginformatie  beperkt is.  

 

Problemen in de samenwerking tussen instanties hebben deels te maken met juridische 

beperkingen om informatie uit te wisselen, de ingewikkeldheid en duur van de procedures, 

maar ook strategische waaronder de bereidheid tot samenwerken en het uitwisselen van 

informatie.  

 

Beleidsaanbevelingen 

Samenwerking tussen opsporingsinstanties onderling, opsporingsinstanties en andere 

overheidsinstanties en samenwerking met de particuliere sector moet zoveel mogelijk 

worden gestimuleerd. Onder meer via het opzetten van multidisciplinaire 

samenwerkingsvormen waarin het financieel rechercheren is ingebed. Multidisciplinaire 

samenwerking blijken volgens de financieel rechercheurs veelal een succesfactor bij het 

financieel rechercheren. 

 

Internationale samenwerking 

Uit het onderzoek blijkt dat de geconsulteerde financieel rechercheurs regelmatig 

betrokken zijn bij grensoverschrijdende zaken: meestal met omringende landen binnen en 

buiten de EU, en met belastingvrijhavens (onder meer in het Caribisch gebied). 

 

Vrijwel alle respondenten geven aan dat de duur van internationale rechtshulpverzoeken 

het grote knelpunt is in deze onderzoeken. Ook de kwaliteit van de informatie die uit het 

buitenland wordt verkregen, is niet toereikend. En er zijn problemen door verschillen in 

nationale wettelijke systemen. 

 

Positief zijn de ervaringen met ARO, CARIN, FIU en SIENA netwerken om informatie te 

verzamelen. Ook de JITs worden, als ze eenmaal zijn opgericht, als waardevol 

samenwerkingsinstrument gezien.  



 

 

 

Samenwerking met derde landen, in het bijzonder met belastingvrijhavens, wordt vaak als 

(uitermate) problematisch ervaren. Sommige landen weigeren informatie te verstrekken. 

In het geval er overeenkomsten zijn, blijft de samenwerking en informatie-uitwisseling 

lastig.  

 

Beleidsaanbevelingen 

- Naast de bestaande formele samenwerkingsverbanden, zou een aanvullend informeel 

samenwerkingsnetwerk van financieel rechercheurs binnen de EU kunnen helpen bij de 

weg vinden hoe informatie in andere landen kan worden ontsloten;  

- Het probleem van informatie-uitwisseling met derde landen moet waar mogelijk 

gezamenlijk binnen de EU ter hand worden genomen om daarmee de snelheid, 

beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de informatie te kunnen vergroten.  

 

Organisatie en cultuur  

Uit het onderzoek blijkt dat organisatie (formeel) en cultuur (informeel) cruciaal zijn voor 

de acceptie, toepassing en het succes van financieel rechercheren. Het gaat hier om een 

samenspel van factoren zoals continuïteit binnen de organisaties en teams die aan een 

onderzoek werken, een cultuur die gericht is en afgerekend wordt op het behalen van 

korte termijn succes, terughoudendheid ten aanzien van het financieel rechercheren onder 

het middenmanagement van opsporingsinstanties, beperkte carrièremogelijkheden voor 

financieel rechercheurs en relatief lage salarissen in vergelijking met salarissen in de 

particuliere sector. 

 

Maar tegelijk wordt ook geconstateerd dat terughoudendheid ten aanzien van het 

financieel rechercheren wel afneemt en dat het financieel rechercheren meer en meer als 

recherchemethodiek wordt geaccepteerd en toegepast. 

 

Beleidsaanbevelingen 

- Een eerste punt is het vergroten van de bewustwording van de toegevoegde waarde 

van financieel rechercheren op ‘klassieke’ recherchemethoden; 

- Het stimuleren van financieel rechercheren is een ‘human resource’ issue: door meer 

geld uit te trekken voor hoogopgeleide experts (met kennis van financiën, de bancaire 

sector, verzekeren, maar ook IT) kunnen hooggekwalificeerde krachten makkelijk 

worden aangetrokken en behouden voor de opsporing.  

 

Organisatie en cultuur  

Uit het onderzoek blijkt dat organisatie (formeel) en cultuur (informeel) cruciaal zijn voor 

de acceptie, toepassing en het succes van financieel rechercheren. Het gaat hier om een 

samenspel van factoren zoals continuïteit binnen de organisaties en teams die aan een 

onderzoek werken, een cultuur die gericht is en afgerekend wordt op het behalen van 

korte termijn succes, terughoudendheid ten aanzien van het financieel rechercheren onder 
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het middenmanagement van opsporingsinstanties, beperkte carrièremogelijkheden voor 

financieel rechercheurs en relatief lage salarissen in vergelijking met salarissen in de 

particuliere sector. 

 

Maar tegelijk wordt ook geconstateerd dat terughoudendheid ten aanzien van het 

financieel rechercheren wel afneemt en dat het financieel rechercheren meer en meer als 

recherchemethodiek wordt geaccepteerd en toegepast. 

 

Beleidsaanbevelingen 

- Vergroting van bewustwording van de toegevoegde waarde van financieel rechercheren 

op ‘klassieke’ recherchemethoden in alle lagen van de opsporingsorganisaties; 

- Stimuleren van financieel rechercheren als een ‘human resource’ issue: door meer geld 

uit te trekken voor hoogopgeleide experts (met kennis van financiën, de bancaire 

sector, verzekeren, maar ook IT), en hen betere carrièreperspectieven te bieden, 

kunnen hooggekwalificeerde krachten makkelijker worden aangetrokken en behouden 

voor de opsporing.  

 

 

5.3 Overzicht van beleidsacties  

Als we de verschillende categorieën van behoeften en instrumenten vergelijken dan kan 

worden geconcludeerd dat de sterkste behoeften zijn geuit op de niveaus van: nationale 

strategie, internationale samenwerking en organisatie en cultuur (Tabel 5.3). Daarnaast 

zijn er concrete verbeterpunten aangegeven ten aanzien van technische middelen en 

kennis en ervaring. Het beschikbare juridische instrumentarium, data en informatie, en de 

binnenlandse samenwerking worden over het algemeen als voldoende ondersteunend 

ervaren, ook al zijn ook hier verbeterpunten aangegeven. Dit is het algemene beeld. 

Natuurlijk zijn er verschillen tussen EU-landen en ook verschillen binnen landen.  

 

Tabel 5.3  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 

 

 

Integratie van financieel rechercheren in de klassieke recherche aanpak is vooral en op de 

eerste plaats een zaak van de EU landen zelf. Daarnaast kan op EU niveau ondersteunden 

beleid worden gevoerd om tussen EU landen kennis en ervaring uit te wisselen en de 



 

 

aanpak van het financieel rechercheren in de verschillende landen niet alleen te stimuleren 

maar ook, waar mogelijk, op elkaar te laten aansluiten.  

 

Tijdens het EU voorzitterschap kan de Nederlandse overheid de volgende activiteiten 

voorstellen: 

1. De formulering van gemeenschappelijke – EU-brede – richtlijnen waaraan een nationale 

strategie zou kunnen voldoen, inclusief het bevorderen van een gemeenschappelijke 

bewustwording dat financieel rechercheren meer is dan onderzoek te behoeve van 

witwassen, afpakken of in het kader van financieel-economische misdrijven.  

2. Ontwikkeling en publicatie van een tweejaarlijks Europese ‘Financial Investigation 

Report’, waarin nationale strategieën, ‘good practices’, modus operandi van criminelen, 

casuïstiek en nationale data op systematische wijze, per lidstaat, worden besproken.   

3. De creatie van een EU ‘Working Group on Financial Investigations Typologies’, bedoeld 

om kennis uit te wisselen over financieel-rechercheren strategieën in concrete zaken.  

4. Integratie van toepassing en resultaten financieel rechercheren in de EMPACT 

beleidscyclus, waardoor tevens evaluatie van de resultaten en mogelijke bijstelling van 

de praktijk kan plaatsvinden.  

5. Creatie van een EU handboek (online platform) voor financieel rechercheurs, met daarin 

per EU land onder meer relevante contactpersonen, informatiebronnen, en relevante 

juridische bepalingen.  

6. Het ontwikkelen en organiseren van trainingsmodules op Europees niveau. De training 

moet praktijk-georiënteerd zijn (casuïstiek), waarbij ook modules zijn opgenomen voor 

gemeenschappelijke training van rechercheurs met officieren van justitie en de 

rechterlijke macht. CEPOL en EJN kunnen hierin een rol vervullen.  

7. Standaardisering van bepaalde vormen van grensoverschrijdende informatieoverdracht, 

bijvoorbeeld informatie over bankrekeningen (eventueel te beginnen met een groep van 

EU pilot landen).  

8. Het uitvoeren van een onderzoek naar de grootste problemen en zwakke schakels in 

grensoverschrijdende informatie-uitwisseling met derde landen (welke landen, soorten 

informatie, soorten organisaties), uitmondend in concrete voorstellen ter verbetering. 

Dit onderzoek kan plaatsvinden als speciaal onderwerp in het eerste tweejaarlijkse 

Financial Investigation Report 
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Annex B Vragenlijst rechercheurs  

Questionnaire for investigators 

Needs assessment on tools and methods of financial 

investigation in the EU 

Ministry of Security and Justice, the Netherlands, May 2015 

 

The objective of this needs assessment on tools and methods of financial investigation in the 

European Union, commissioned by the Ministry of Security and Justice in the Netherlands, is to 

assess the application and needs of financial investigation methods in the 28 member states of 

the European Union (EU MS).  

 

With this questionnaire we wish to collect information on how financial investigators 

operate and what they – you - need for a better, more efficient and effective 

fulfilment of your work? The results of this assessment will form the basis for further 

work during the Dutch Presidency in the first half of 2016. 

 

We consider in this study financial investigation as an investigation approach that connects 

people to other people, places and events through financial facts. Financial investigation is not 

confined to fighting financial crime (including money laundering), or collecting evidence for 

asset recovery, but can be applied to gather intelligence or evidence on any proceed generating 

crime. 

 

This questionnaire is sent to criminal investigators in 28 EU MS, to central government policy 

makers in EU MS and EU agencies and bodies. The results of the study will be presented in the 

first half of 2016 during the Dutch Presidency of the EU. The replies to this questionnaire will 

be handled as confidential. . Moreover, individual replies will not be attributed to specific 

persons You will not be named or identified within any reports.  

 

You may use as much space as you wish for your answers. The template is flexible. 

We have tried to keep the questionnaire as concise as possible and we realize that 

filling in this questionnaire will take valuable time from you. Nevertheless we hope 

you will contribute as your input is highly valued.  

 

Thank you very much for your collaboration. 

 

If you have any questions do not hesitate to contact us! 

 

Please return the questionnaire to before June 24 to: 

Erik.merkus@ecorys.com 

Brigitte.slot@ecorys.com 

Linette.deswart@ecorys.com
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QUESTIONNAIRE 

Name:   ……………………………………………………………    

Email address:  …………………………………………………………… 

Country : ……………………………………………………………  

City:   …………………………………………………………… 

Organisation: …………………………………………………………… 

Function or position:……………………………………………………… 

 

1. Introduction 

1.1 Are you - or do you consider yourself - 

a ‘specialist financial investigator’ or a 

‘general criminal investigator’ with 

financial investigation interest or 

expertise? Please explain.  

 

1.2 What is your educational background? 

Which relevant specialist financial 

education or training did you receive?  

 

 

 

 

1.3 What do you enjoy (most) and what 

do you enjoy least about conducting 

financial investigations or about financial 

aspects of a criminal investigation? Please 

explain.  

 

 

 

 

2. Training 

2.1. If possible name any good practices 

related to education and training of 

financial investigation approaches? Do 

you have specific needs and wishes? Do 

you know any other international 

training you would be interested in? 

 

 

3. Financial investigations  

3.1 To what extent are financial 

investigations a standard and accepted 

element in the criminal investigations in 

your organisation or unit? If not, why 

not? What are the main obstacles? 

Please explain. 

 

3.2 Do you have specific needs and 

wishes in making financial investigations 

a standard and accepted element in the 

criminal investigations? Do you know 

any other (foreign) practice (country or 

organisation) that would be useful? 

 

3.3. What are, from your perspective, 

the main reasons to initiating financial 

investigations in your country? Please 

 

 

 



 

 

give a 1-5 ranking in the table below, 

with 1 being the most important and 5 

the least important motivations. An 

educated guess is sufficient. Please 

comment you answer. 

 

 

 

Motivations to initiate a financial investigation procedure Rank 1-5 

Develop intelligence on criminal networks or the scale of criminality   

Evidence in criminal investigations - financial crime and money laundering  

Evidence in criminal investigations - drugs related crime   

Evidence in criminal investigations - other proceeds generating crimes  

Initiate asset confiscation or freezing measures  

Explanation or comments: 

 

 

 

 

3.4 Please indicate in the table below the top-5 of most frequently occurring offences in your financial 

investigations, and attribute weights (see the annex for explanation) to you ranking. An educated guess is 

sufficient. If useful, you may select from the reference list in blue below. Please explain or comment on your 

ranking.  

 

Offences: Participation in an organised criminal group; Terrorism; Drugs (trafficking, production, 

dealing); Human trafficking and sexual exploitation; Human smuggling; Trafficking in illicit arms; 

Trafficking in stolen goods; Environmental crime; Sexual abuse (other than human trafficking); Murder 

and grievous bodily injury; Kidnapping and hostage taking; Extortion; Counterfeiting of products and 

intellectual piracy; Counterfeiting of currency; Environmental crime; Cyber-crimes; Corruption and 

bribery; Tax crimes (direct, indirect); Cigarette and tobacco smuggling; Smuggling of counterfeit 

goods; Financial fraud and embezzlement; Insider trading, market manipulation; Money laundering; 

Identity fraud or theft. 

 

Rank  Offences subject to financial investigations Weight 

1   

2   

3   

4   

5   

  100% 

Explanation or comments: 

 

 

 

 

 

4. Start of a financial investigation 

4.1 How do you mostly start a financial 

investigation? After a criminal incident 

(reactive) or triggered by information 
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provided by internal or external 

information sources (pro-active)? Please 

explain.  

4.2 Which types of information occur in 

your experience most frequently at the 

start of or trigger to a financial 

investigation? If useful, you may select 

from the reference list in blue below. 

 

4.3 What could be done to improve or 

ensure timely collection of financial 

evidence in a criminal investigation? 

Please explain. If possible list your 

solutions in order of preference.  

 

 

 

 

4.4 What could be done to stimulate pro-

active financial investigations in your 

country? Please explain. If possible list 

your solutions in order of preference. 

 

 

 

 

 

Triggers of a financial investigation: Information held by law enforcement; Information provided by 

an informant; Information from crime reports or non-crime incident reports; Suspicious Transaction 

Report from FIU; Information given by another national agency (i.e. supervisory agencies, secret 

services); Information given by a foreign agency; Information after a spontaneous arrest; Information 

found during a search; MLA requests; Media report (investigative journalism); Whistle-blowers; Court 

cases; Cases from tax authorities; Cases provided by forensic accountants. 

 

5. Domestic cooperation and exchange of information 

5.1 Do you experience any obstacles related 

to cooperation and exchange of information 

with other relevant agencies within your 

country? Please explain. Do you have 

specific needs and wishes related to 

domestic cooperation?  

 

5.2 Can you describe good practice(s) 

related to cooperation and exchange of 

information with other relevant agencies in 

your country? Please explain.  

 

5.3 Do you experience any obstacles 

related to management, cooperation, and 

exchange of information within your 

organisation? Please explain.  

 

5.4 Could you mention any barriers and/or 

success stories related to cooperation, 

exchange of information and common 

understanding with prosecutors? Do you 

have specific needs and wishes in 

cooperation and exchange of information 

with prosecutors?  

 

 

  



 

 

6. End of a financial investigation 

6.1 When do you mostly end your 

financial investigations?  

 

6.2 How do you value the follow-up and 

feedback by agencies that continue on 

your intelligence or evidence (such as 

police, prosecution or judiciary)? 

 

6.3 Do you have any needs and wishes 

related to the follow-up and feedback 

from agencies that continue on your 

intelligence and evidence? 

 

 

 

 

7. Technical tools  

7.1 Do you have adequate technical tools 

(computers, laptops, IT systems, 

smartphones, tablets, software, wire 

tapping devices, etc)? Please explain. Do 

you have specific needs and wishes? 

Please explain.  

 

 

 

 

8. Databases 

8.1 Do you have adequate access to 

information (databases and registers)? 

How do you value the quality and 

usability of these information sources for 

your financial investigations? Please 

explain. Do you have specific needs and 

wishes? 

 

8.2 Please describe any good practices 

related to the provision of information 

(databases, registers) relevant for 

financial investigations in your country.  

 

8.3 Please indicate in the table below in 

more detail to what extent provision of 

information from specific databases, 

registers and other information sources 

is sufficient. If not, please indicate your 

needs and wishes. 

 

 

Database Experiences (if relevant):  

o Access, speed of provision, quality of information  

o Specific needs and wishes 

Criminal Information (law enforcement)  

Classified information   

STR Information (FIU)  

Tax and other revenue information  

Central bank data base  

Credit reference agency  
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Real estate database   

Commercial and company registers  

Registers of non-profit organisations  

Ultimate beneficial owners register  

Specific registers, such as on boats, cars, 

art 

 

Other ………………………………………………  

 

9. Legal instruments 

9.1 Do you have sufficient legal tools? 

Please explain. Please mention specific 

legal needs and wishes. If possible rank 

from most to least pressing legal issues. 

Do you know any legal instrument that 

would be useful? Please explain.  

 

9.2 Please describe any legal provisions 

that have proven to be particularly 

helpful to the efficiency and effectiveness 

of financial investigations in your 

country? Please explain. 

 

 

10. International cooperation  

10.1 From your experience what 

percentage of financial investigation cases 

actually reaches beyond your domestic 

borders? If possible provide details on the 

nature of these countries (neighbours, EU 

Member States, third countries, off-shore 

tax havens, etc.).  

 

10.2 Do you experience specific 

weaknesses and/or obstacles in cross-

border cooperation and exchange of 

information related to financial 

investigations? Please explain. Please 

mention specific needs and wishes. If 

possible rank from most to least pressing 

needs. 

 

10.3 Please describe any examples of 

cross-border cooperation and exchange of 

information mechanisms – good practices - 

that have been particularly helpful to the 

efficiency and effectiveness of financial 

investigations in your country. 

 

 

Foreign and supra-national information channels and sources: Official MLA request; Interpol 

information; Europol information; FIU information; ARO information; Camden Asset-Recovery Inter-

Agency Network (CARIN); Information from Joint Investigation Teams (JITs); Law enforcement info 

from other country; Financial Intelligence Unit Network (FIU.net); Customs Information System (CIS); 



 

 

Customs Files Identification Database (FIDE); Europol Secure Information Exchange Network 

Application (SIENA); Asset Recovery Offices network (ARO); OLAF Anti-Fraud Information System 

(AFIS); Prüm Decision (DNA, fingerprints, vehicles, other forms of police cooperation); European 

Criminal Records System (ECRIS); Europol Information System (EIS); Europol Analytical Work File 

(AWF); Schengen Information System (SIS); VISA Information system (VIS). 

 

 

11. National policies and organisation  

11.1 Is there in your country a national 

strategy to foster financial investigation? If 

yes, please give details about this strategy 

and provide references to relevant 

documents. Please explain if this strategy 

has yielded any positive (or negative) 

effects in your experience? Do you know 

any other country whose policies and 

practices towards financial investigation 

you aspire to? 

 

11.2 Are there sufficient career 

opportunities for criminal financial 

investigators in your country? Please 

explain. Please mention specific needs and 

wishes if relevant.  

 

 

12. Conclusion  

12.1 Good practice: Please describe briefly a case in which financial investigations have been crucial 

to successful prosecution and punishment of criminals and/or seizure of criminal assets. Indicate what 

the crucial success factors were. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Bad practice: Please describe briefly a case in which financial investigations haven't been 

successful, as indicated in the question before. Indicate what the crucial factors were that explain this 

failure.  
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Annex - Example of how to fill-in the frequency table: 

In order to get a clear picture regarding the importance of types of potential offences (or 

any other question in this questionnaire), we would like to ask you to attach weights to each 

of the top-5. This allows us to determine whether there are, for example, 3 types that are 

roughly equally important (the top table), or whether there is a single most important type 

(where the others are much less important, see the bottom table).  

 

Types of (potential) offences subject to financial investigations: ranking of frequency 

  Weight 

1 Participation in organized criminal groups 30% 

2 Drugs trading 25% 

3 Money laundering 25% 

4 Cyber crime 10% 

5 Financial fraud 10% 

  100% 

Explanation or comment: 

[Please use this box to explain your choices in the table above (e.g. 25% for drugs trading)] 

 

Types of (potential) offences subject to financial investigations: ranking of frequency 

  Weight 

1 Participation in organized criminal groups 90% 

2 Drugs trading 4% 

3 Money laundering 2% 

4 Cyber crime 2% 

5 Financial fraud 2% 

  100% 

Explanation or comment: 

[Please use this box to explain your choices in the table above (e.g. why participation in 

organized criminal groups is the only important type)] 
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Annex C Vragenlijst beleidsadviseurs 

Questionnaire for policy advisors  

Needs assessment on tools and methods of financial 

investigation in the EU 

Ministry of Security and Justice, the Netherlands, May 2015 

 

The objective of this needs assessment on tools and methods of financial investigation in the 

European Union, commissioned by the Ministry of Security and Justice in the Netherlands, is to 

assess the application and needs of financial investigation methods in the 28 member states of 

the European Union (EU MS).  

 

With this questionnaire we wish to collect information on how financial investigators 

operate and what they need for a better, more efficient and effective fulfilment of 

your work? The results of this assessment will form the basis for further work during 

the Dutch Presidency in the first half of 2016.  

 

For this assessment we consider financial investigation as an investigation approach that 

connects people to other people, places and events through financial facts. Financial 

investigation is not confined to fighting financial crime (including money laundering), or 

collecting evidence for asset recovery, but can be applied to gather intelligence or evidence on 

any proceeds generating crime. 

 

This questionnaire is sent to criminal investigators in 28 EU MS, to central government policy 

makers in EU MS and EU agencies and bodies. The results of the study will be presented in the 

first half of 2016 during the Dutch Presidency of the EU. The replies to this questionnaire will 

be handled as confidential. Moreover, individual replies will not be attributed to specific persons 

You will not be named or identified within any reports.  

 

You may use as much space as you wish for your answers. The template is flexible. 

We have tried to keep the questionnaire as concise as possible and we realize that 

filling in this questionnaire will take valuable time from you. Nevertheless we hope 

you will contribute as your input is highly valued.  

 

Thank you very much for your collaboration.  

 

If you have any questions please do not hesitate to contact us!  

 

Please return the questionnaire to before June 24 to: 

Erik.merkus@ecorys.com 

Brigitte.slot@ecorys.com 
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QUESTIONNAIRE 

Name:    ……………………………………………………………  

Email address:    …………………………………………………………… 

Country:    ……………………………………………………………  

City:     …………………………………………………………… 

Organisation:    …………………………………………………………… 

Function or position:  …………………………………………………………… 

 

1. Introduction 

The European Commission intends to support the integration of financial investigation and 

financial criminal analysis so as to become a standard part of the investigation a law enforcement 

technique throughout the European Union for all serious and organised crime cases. 

 

1.1 Can you explain by whom financial 

investigations are conducted in your 

country: general criminal investigators, 

specialist criminal investigators, 

external forensic experts, etc.?  

 

1.2 To what extent are financial 

investigations a standard and accepted 

element in all criminal investigations in 

your country? If not, why not? What are 

the main obstacles?  

 

1.3 What are the main reasons to 

initiating financial investigations in your 

country? Please give a 1-5 ranking in 

the table below, with 1 being the most 

important and 5 the least important 

motivations. An educated guess is 

sufficient. Please comment to you 

answer. 

 

 

 

 

 

 

Motivations to initiate a financial investigation procedure Rank 1-5 

Develop intelligence on criminal networks or the scale of criminality   

Evidence in criminal investigations - financial crime and money laundering  

Evidence in criminal investigations - drugs related crime   

Evidence in criminal investigations - other proceeds generating crimes  

Initiate asset confiscation or freezing measures  

Explanation or comments: 

 

 

 

 

 

2. Training 

2.1 Do general criminal investigators in 

your country receive training related to 

financial investigation? Please provide 

 



 

 

details. 

2.2 Are there specific training 

programmes for specialist financial 

investigators? Do financial investigators 

that have received specialist training, 

have special powers, for example with 

regards to access of information? Please 

provide details. 

 

 

2.3 Can you name any good practices 

related to education and training of 

financial investigation approaches in 

your country? Do you have specific 

needs and wishes? Do you know any 

other country or organisation whose 

training practices you aspire to? 

 

 

 

3. Technical tools and databases 

The FATF stresses the need for investigators to have access to all necessary documents, 

information and data (criminal databases, FIU information, tax and revenue information, 

information on bank accounts and financial transaction, companies registries, real estate 

databases, registries on boats, cars, art, etcetera).  

 

3.1 Do financial investigators in your 

country have sufficient technical tools 

(computers, laptops, IT systems, 

smartphones, tablets, software, wire 

tapping devices, etc.)? Please explain. Are 

there about specific needs and wishes in 

this respect? Do you know any other 

country whose availability tools you aspire 

to? 

 

 

 

3.2 Do financial investigators in your 

country have adequate access to 

information (databases and registers)? 

Please explain. Are there any specific 

needs and wishes? If possible rank from 

most to least pressing needs. 

 

3.3 Are there any specific databases, 

registers and IT systems and technologies 

that have a positive effect on the 

efficiency and effectiveness of financial 

investigation in your country? Please give 

details and explain. 

 

3.4 What do you think are necessary 

innovations in availability of databases, 

access to databases and IT systems and 

technologies that will potentially improve 

the efficiency and effectiveness of financial 
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investigation in your country? Please give 

details and explain. 

 

 

4. Legal instruments 

4.1 Do financial investigators in your country 

have sufficient legal tools for their activities? 

Please explain. Please mention specific legal 

needs and wishes. If possible rank from most 

to least pressing legal issues. 

 

4.2 Please describe any legal provisions that 

have proven to be particularly helpful to the 

efficiency and effectiveness of financial 

investigations in your country? Please 

explain. 

 

 

5. International cooperation  

5.1 If possible give an educated guess 

on the percentage of financial 

investigation cases that actually reach 

beyond your domestic borders? If 

possible provide details on the nature of 

these countries (neighbours, EU Member 

States, third countries, off-shore tax 

havens, etc.). 

 

5.2 Are there specific weaknesses in 

cross-border cooperation and exchange 

of information related to financial 

investigations? Please explain. Please 

mention specific needs and wishes. 

 

5.3 If possible, describe any examples of 

cross-border cooperation and exchange 

of information mechanisms – or good 

practices - that have been particularly 

helpful to the efficiency and 

effectiveness of financial investigations 

in your country.  

 

 

Foreign and supra-national information channels and sources: Official MLA request; Interpol 

information; Europol information; FIU information; ARO information; Camden Asset-Recovery Inter-

Agency Network (CARIN); Information from Joint Investigation Teams (JITs); Law enforcement info 

from other country; Financial Intelligence Unit Network (FIU.net); Customs Information System (CIS); 

Customs Files Identification Database (FIDE); Europol Secure Information Exchange Network 

Application (SIENA); Asset Recovery Offices network (ARO); OLAF Anti-Fraud Information System 

(AFIS); Prüm Decision (DNA, fingerprints, vehicles, other forms of police cooperation); European 

Criminal Records System (ECRIS); Europol Information System (EIS); Europol Analytical Work File 

(AWF); Schengen Information System (SIS); VISA Information system (VIS). 

 

  



 

 

6. National policies and organisation  

6.1 Is there in your country a national 

strategy to foster financial investigation as 

a investigation approach that is standard 

to investigations in any proceed generating 

crime? If yes, please give details about 

this strategy and provide references to 

relevant documents. Please explain if this 

strategy has yielded any positive (or 

negative) effects in your experience? 

 

6.2 Is there in your country a national 

strategy to foster specialist financial 

investigations? If yes, please give details 

about this strategy and provide references 

to relevant documents. Please explain if 

this strategy has yielded any positive (or 

negative) effects in your experience? 

 

6.3 Are there sufficient career 

opportunities for criminal financial 

investigators in your country?  

 

 

 

7. Conclusion  

7.1 Top-3 of good practice: Please give your top-3 of good practices related to the promotion of 

financial investigations in your country (this may be anything: technical, legal, organisational, cross-

border elements, etc.).  

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

7.2 Top-3 of obstacles: Please give your top-3 of obstacles related to the promotion of financial 

investigations in your country (this may be anything: technical, legal, organisational, cross-border 

elements, etc.).  

1 

 

 

2 

 

 

3 
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7.3 Top-3 wish list: Please give your top-3 of needs and wishes related to the promotion of financial 

investigations in your country (this may be anything: technical, legal, organisational, cross-border 

elements, etc.).  

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

Data (optional) 

If possible provide us with data on: (a) The value of the criminal assets that were confiscated over the last 

5 years? What was the number of cases? Please start with the latest year available (2014, 2013 etc.). 

Please comment. (b) Numbers of specialist financial investigators within law enforcement and special 

investigative authorities in your country.  

 

Confiscation of criminal money  

Year Value in euro or local currency 

(Please indicate) 

Number of cases (approx.) 

20_ _   

20_ _   

20_ _   

20_ _    

20_ _   

Comments: 

 

Specialist financial investigators  

Organisation or unit Number of specialist financial investigators 

  

  

  

  

  

Comments: 
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Annex D Eurojust informatie 

EU-wide data on the extent to which financial investigations are applied to the investigation and 

prosecution in criminal cases are not available. Such data are not collected in a systemic manner 

in the EU MS, and – if they are present – are difficult to compare across EU countries. The 

outcome would also strongly depend on what is understood by ‘financial investigations’ (as 

appeared in our research, financial investigation is often narrowed down to collecting evidence 

with the objective of asset confisction), and how ‘deep’, ‘leading’ or ’crucial’ financial 

investigations are in the investigation process. For example, in the study by Brown et al. (2012) 

in 12 of the 60 analysed cases financial investigations have formed the basis of the conviction. 

Financial investigations (for example the analysis of bank accounts) may also play a marginal role 

in the investigation and prosecution of a case.  

 

However, an analysis of case files from Eurojust will give some indication on the occurrence of a 

reference to “financial investigation” in the Euojust Case Management System (CMS) and - in 

particular – to the fact that “financial investegation” is predominently identified with financial 

crimes. Only incidentally financial investigations have explicitly been associated with other crimes 

such as drug trafficking, trafficking in human beings or investigations in organised crime in 

general.  

 

Methodology 

The sample contains all registered cases from September [ 1 january ] 2013 until 18 September 

2015, on crime type Money Laundering, as well as cases containing the key words “financial 

investigation”, “confiscation” and “freezing order” in the brief Eurojust case summary. There may 

be other Eurojust cases in which a financial investigation has been conducted. However, if no 

reference to such an investigation is made in the brief case summary, they could not be identified 

and included in the statistics below. 

 

Its is also important to take in consideration the fact that Eurojust cases concerning money 

laundering are straight forward to identify in the Case Management System (CMS), as money 

laundering is one of the crime types on the CMS crime list. With regard to financial investigations, 

relevant cases are difficult to identify due to the fact that the CMS does not include a special field 

(a tick box), to indicate whether a financial investigation has been carried out in a particular case. 

In some cases, the fact that a financial investigation has been conducted is mentioned in the brief 

case summary in the CMS. Therefore, in order to identify possible relevant cases, a search has 

been done in the brief case summary of registered cases, using the phrase “financial 

investigation”. In addition, as requested, further searches have been done in the brief case 

summary using ”confiscation” and “freezing order” as key words in order to retrieve possible 

further information related to financial investigation. 

 

Total number of cases 

A total of 651 relevant cases were identified in the Eurojust CMS in the period from 1 January 

2013 to 18 September 2015. These cases represent 13,4% of the registered cases in the referred 

period. The following chart shows the number of cases per category of crime/key word. In a total 

of 22 cases (10 in 2013, 7 in 2014 and 5 in 2015) the key word ‘financial investigation’ has been 

identified. [ % of total cases ]  

 



 

 

Figure F.1 Number of cases related to “money laundering”, “financial investigation”, 

“freezing orders” and “confiscation” in the Eurojust CMS summary (2013 – 2015, until 

September 18) 

 

 

 

Requesting Countries 

The following chart shows the number of cases registered in the referred period by each Desk, 

per crime type/key word. 

 

Figure F.2 Requesting countries in cases related to “money laundering”, “financial 

investigation”, “freezing orders” and “confiscation” in the Eurojust CMS summary 

 

 

In the reporting period, the Netherlands registered a total of 37 of such cases, 34 cases on 

money laundering, 2 cases on financial investigation, 2 on freezing orders and 3 on confiscation 

(some of the money laundering cases also contain “financial investigation”, “confiscation” or 
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“freezing order” in their brief case summaries, therefore the sum of the four categories of cases 

exceeds the total number of relevant cases).  

 

The Netherlands is among the top ten countries that have registered the majority of such cases. 

In the mentioned period the Netherlands had registered 34 cases on money laundering that 

represents 2,5% of the cases registered by the National Desk. 

 

Requested Countries 

The chart below shows the number of times each Member State was requested in this type of 

cases. Once again, the Netherlands is among the top six countries involved in these cases as 

requested country. 

 

Figure F.3 Requested countries in cases related to “money laundering”, “financial 

investigation”, “freezing orders” and “confiscation” in the Eurojust CMS summary 

 

 

 

Third States 

There are a total of 56 different third States involved in these cases. Switzerland takes the lead 

as the most often involved third State in these types of cases, followed by the United States, 

Norway and Liechtenstein. The chart below shows the number of times the most frequently 

involved third States were requested in these types of cases. There are indications of ‘financial 

investigations’ for cases related to the Russian Federation, Bosnia, Andorra, Norway, United 

States, and Switzerland. In the majority of the cases, financial investigations haven’t been 

mentioned explicitly in the case files with third States.  

 

  



 

 

Figure F.4 Involvement of third countries in cases related to “money laundering”, 

“financial investigation”, “freezing orders” and “confiscation” in the Eurojust CMS 

summary 

 

 

International Bodies 

The following chart shows the number of times each international body was involed in different 

cases. The majority of the cases relate to Europol.  

 

Figure F.5 Involvement of international bodies in cases related to “money laundering”, 

“financial investigation”, “freezing orders” and “confiscation” in the Eurojust CMS 

summary 
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Crime types 

The figure below represents crime types in cases where “financial investigation”, “freezing orders” 

and “confiscation” are mentioned in the brief Eurojust CMS summary. The following relevant 

conclusions may be deriived from this: (i) The crime types more often refered to in the cases, in 

which “financial investigation”, “freezing orders” and “confiscation” are mentioned in the brief 

case summary, are Swindling and Fraud and money laundering. (ii) With regards to “financial 

investigation” alone it seems that financial investigations are mostly associated with ‘financial 

crimes such as fraud, money laundering and forgery of administrative documents. In cases from 

the the Eurojust CMS financial investigation is least associated with non-financial crimes such as 

trafficking in human beings, drug trafficking or organised crime in general.  

 

Figure F.6 Crime types in cases where “financial investigation”, “freezing orders” and 

“confiscation” are mentioned in the Eurojust CMS summary 

 

 

 





 

 

 

 

 
Sound analysis, inspiring ideas 

 

   

 

BELGIUM – BULGARIA – CROATIA - HUNGARY – INDIA – THE NETHERLANDS – POLAND – RUSSIAN FEDERATION – SPAIN – TURKEY – UNITED KINGDOM 

 

 

 

 

 


