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Gebruikte afkortingen 

BFO 	 Bureau Financiele Ondersteuning 
BOD 	 Bijzondere OpsporingsDienst 
BZK 	 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
CIDSI 	 Criminele InlichtingenDienst Subjecten Index 
DCRI 	 Divisie Centrale Recherche Informatie 
ECD 	 Economische Controle Dienst 
Finpol 	 Financiele politiedesk 
FIOD 	 Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst 
FIU 	 Financial Intelligence Unit 
fte 	 full time equivalent 
HOvJ 	 Hoofdofficier van Justitie 
LBOM 	 Landelijk Bureau Openbaar Ministerie 
LCPB 	 Landelijk CoordinatiePunt Betalingsverkeer 
LOvJ 	 Landelijk Officier van Justitie 
LRT 	 Landelijk RechercheTeam 
MRO 	 Melding Recherche Onderzoek 
MOT 	 Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 
OM 	 Openbaar Ministerie 
OvJ 	 Officier van Justitie 
VROS 	 Verwijzingsindex Recherche Onderzoeken en Subjecten 
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Samenvatting 

Aanleiding 
Met het van kracht worden van de Wet melding ongebruikelijke transacties in 1994 en de instelling 
van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties hebben opsporingsinstanties er een belangrijke 
informatiebron bij gekregen over het mogelijk witwassen van wederrechtelijk verkregen vermogen, die 
echter volgens het WODC-onderzoek 'Twee jaar MOT' (Terlouw en Aron, 1996) beter zou kunnen 
worden benut. 
Voor de Ministers van Justitie en van Financien was dit aanleiding om in de kabinetsnota Integriteit 
Financiele Sector (19 december 1997) aan te kondigen, de positie van de Landelijk Officier van 
Justitie-MOT (LOvJ-MOT) te willen versterken. De LOvJ-MOT beoordeelt de verzoeken van 
opsporingsinstanties aan het MOT om informatie, en de verdachte transacties die zijn verstrekt door 
het MOT, op rechtmatigheid en mogelijke interferentie tussen verschillende opsporingsbelangen. Met 
het oog op het uiteindelijke doel 'het verhogen van het rendement van het Meldpunt Ongebruikelijke 
Transacties' en om de verantwoordelijkheid als LOvJ beter te kunnen waarmaken, werd ter 
ondersteuning van deze het 'Bureau voor politiele ondersteuning van de Landelijke officier van justitie 
voor de Wet Melding ongebruikelijke transacties' geYntroduceerd; afgekort tot het BLOM. 

Door de Minister van Justitie is toegezegd dat het WODC het BLOM vanaf de oprichting zou volgen 
met het oog op een evaluatie-onderzoek in het derde kwartaal van 1999. Het WODC heeft besloten 
het onderzoek onder haar verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door Faber Organisatievernieuwing. 
Onder begeleiding van een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van wetenschap en 
onderzoeksveld, heeft het onderzoek in de periode 6 september 1999 tot 15 december 1999 
plaatsgevonden. 

Het onderzoek 
Als centrale probleemstelling is door het WODC in de startnotitie die aan het onderzoek ten grondslag 
ligt opgenomen: 

In hoeverre bieden de wijze van inrichting en de geplande activiteiten van het BLOM uitzicht op optimaal gebruik 
van gegevens over verdachte transacties door opsporings- en vervolgingsinstanties? 

Feitelijk is het BLOM nog maar recent volledig operationeel en zijn over de periode vanaf 1 januari 
1999 tot aan de peildatum van het onderzoek voor wat betreft het primair proces nog weinig 
uitspraken te doen. Het onderhavige onderzoek heeft dan ook niet zozeer een beleidsevaluatieve 
maar vooral een beleidsontwikkelende doelstelling, en moet als resultaat opleveren: 
• zicht geven op de potentie van het BLOM om de haar opgedragen taken uit te voeren en aan de 

daaromtrent bestaande verwachtingen te voldoen; 
• signaleren van eventuele knelpunten; 
• aanbevelingen over of en hoe eventuele knelpunten kunnen worden verholpen. 

Ontwikkeling en implementatie van het BLOM 
Volgens de meeste respondenten was het BLOM er niet in deze omvang gekomen als de wens 
daartoe niet door de LOvJ onder de aandacht van de Minister van Financien was gebracht. Dat had 
als keerzijde dat het ministerie van Justitie zich enigszins overvallen voelde door het initiatief, wat in 
eerste instantie leidde tot een afwachtende houding van dit departement. 
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In de besluitvorming omtrent het BLOM is de aandacht vooral uitgegaan naar de discussie over de 
positionering. Veel respondenten zien in de wijze van besluitvorming over het BLOM ook de reden 
voor een onderzoek dat zo snel na de oprichting van dat BLOM plaatsvindt. Zij achten het mogelijk dat 
bij bepaalde uitkomsten van het evaluatieonderzoek die discussie opnieuw ontstaat. De reden dat het 
onderzoek nog in 1999 diende pleats te vinden koppelen zij aan de datum voor de beheersovergang 
van het KLPD naar BZK, te weten 1 januari 2000. 

Vrikkel iedereen die is betrokken in het onderzoek ziet het BLOM als de opvolger van Finpol. Niet 
iedere respondent kent Finpol. Sommigen kennen het uit de verhalen, en weer anderen hebben zelf 
ervaring in de samenwerking met Finpol. Ook de taken van het BLOM zien zij als vrijwel synoniem 
aan die van Finpol. De grootste categorie van respondenten meent dat BLOM beter is opgezet dan 
Finpol. Het BLOM heeft meer status, is duidelijker gepositioneerd binnen de DCRI en ten opzichte van 
het MOT, is financieel goed geregeld en beschikt over deskundig personeel. Zij achten de kans van 
slagen van het BLOM op basis daarvan groot. 

Dat een BLOM er is wordt door veel respondenten gezien als een noodzakelijkheid. Er bestaat weinig 
vertrouwen dat de regio's zonder meer met doorgemelde verdachte transacties aan de slag zullen 

gaan. 

Vanuit het oorspronkelijke vraagstuk dat het rendement van de output van het MOT achterbleef bij de 
verwachting, en de inschatting dat dit vooral te maken had met de omvang van de informatiestroom 
van het MOT naar de opsporingsinstanties, zouden mogelijk ook alternatieve oplossingen kunnen 
hebben beantwoord aan het doel. Wat in het onderzoek opvalt is dat het in stand houden van de 
buffer steeds gelijk is gesteld aan een fysieke afbakening tussen het MOT en BLOM. Vanuit het 
ontstaansperspectief van het MOT is dat begrijpelijk, maar een dergelijk vertrekpunt ontneemt ook het 
zicht op mogefijke alternatieve oplossingen die in relatie staan tot hetzelfde doel. 

Missie, doel en taken 
Het Organisatie & Formatierapport van het BLOM is op zich een degelijk, doordacht en ambitieus 
document. Met het inperken van de daarin beschreven missie ten opzichte van een eerdere versie 
van het rapport is ze weliswaar minder breed geformuleerd, maar heeft ze ook een deel van haar 
kracht verloren. Minder duidelijk komt naar voren voor wie het BLOM werkt en wat nu de essentie is 
van haar bijdrage aan het optimaal benutten van gegevens over verdachte transacties. De missie 
werkt nauwelijks meer onderscheidend voor het BLOM en zou bijvoorbeeld ook kunnen gelden voor 
het MOT of een Bureau Financiele Ondersteuning in een politieregio. Gezien de wijze waarop ze zijn 
geformuleerd, geven missie en doel nauwelijks houvast bij het gelijkrichten van de verschillende 
verwachtingen in het veld of het daarin maken keuzes. 

De status van de ambities waarin de missie is vertaald is niet duidelijk. Voor een deel lijken ze 
betrekking te hebben op de taken die uit een eerdere versie van het Organisatie & Formatierapport 
waren weggestreept. Een operationalisatie van de ambities in verifieerbare termen ontbreekt, evenals 
een termijn waarbinnen de ambities moeten zijn waargemaakt. 

Taak 
De overkoepelende taak van het BLOM werd geformuleerd als: 

Het verrichten van operationele en beleidsmatige werkzaamheden ter vergroting van de efficientie en 
effectiviteit van de Wet melding ongebruikelijke transacties onder direct gezag van de Landelijk 

Officier van Justitie-MOT. 

Om te voorkomen dat een te brede taakdefinitie de aandacht van het BLOM zou versnipperen over tal 
van activiteiten, is ze uitgewerkt in twee hoofdtaken: 
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1. Veredelen en analyseren van gegevens ten behoeve van verdachte transacties ter fine van 
opsporing; 

2. Ondersteunen van de LOvJ-MOT bij de sturing op de output van het Meldpunt ongebruikelijke 
transacties uit hoofde van diens gezag over de opsporing. 

Met ingang van juli 1999 is daaraan als nieuwe taak toegevoegd: 
3. De ondersteuning van de LOvJ bij de co6rdinatie en afhandeling van verzoeken tot verstrekking 

van gegevens ter uitvoering van artikel 14A van het Besluit politieregisters, aan de 
toezichthouders van financiele instellingen in Nederland. 

De veredelingstaak en de ondersteuningstaak aan de LOvJ zijn ieder uitgewerkt in drie activiteiten en 
behoorlijk gekwantificeerd opgenomen in het activiteitenplan 1999. Wat daarbij met name opvalt is dat 
de operationalisatie van de ondersteuningstaak van de LOvJ niet congruent is met de beschrijving van 
deze taak in het Organisatie & Formatierapport. In het activiteitenplan staan andere zaken 
opgenomen dan op basis van het aangehaalde rapport zou worden vermoed. 

Het BLOM is vooral opgericht ter vergroting van de efficientie en effectiviteit van MOT-meldingen. In 
relatie tot het grote belang dat door respondenten van ministeries, het college van PG's, het landelijk 
parket, het MOT, de DCRI en het BLOM zelf wordt gehecht aan informatie over het rendement van 
doorgemelde verdachte transacties, valt op dat het verzamelen van informatie over dat rendement als 
taak of activiteit ontbreekt in het Organisatie & Formatierapport en het Activiteitenplan 1999. Hoewel 
het hier geen primaire activiteit betreft maar meer een taak in het kader van besturing en planning & 
control, zou gelet op de aanleiding tot de instelling van het BLOM verwacht mogen worden dat 
daarvoor een plaats zou zijn ingeruimd in de aangehaalde stukken. 

Taakafbakening MOT-BLOM 
De taakscheiding tussen MOT en BLOM wordt breed in het onderzoeksveld als onnatuurlijk en 
inefficient ervaren. Maar weinig vertegenwoordigers van opsporingsinstanties hebben gevoel voor de 
gedachtegang die achter de scheiding zit. Voorzover zij al zaken deden met het MOT waren zij 
daarover uiterst tevreden en hebben zij het ontbreken van bijvoorbeeld opsporingsbevoegdheid of van 
toegang tot CID-registers door het MOT hiet als een beperking ervaren. 

In oktober 1999 is discussie ontstaan over de taakafbakening tussen het MOT en het BLOM die zich 
toespitste op het veredelen van transacties. Waar beide organisaties zich bezighielden en gingen 
bezighouden met veredeling, was niet per definitie de grens helder waar de taak van het MOT ophield 
en die van het BLOM begon. Vooralsnog is de discussie beslecht door dwingende afspraken over 
taakscheiding te maken in het overleg tussen LOvJ, MOT, BLOM en het ministerie van Justitie. Dat is 
weliswaar een oplossing om de geconstateerde overlap in taken een halt toe te roepen, maar doet 
niets af aan de mogelijke kritiek op het felt dat de noodzaak tot het maken van dit soort afspraken is 
ontstaan met de introductie van het BLOM in haar huidige vorm. Maar het is niet onbegrijpelijk dat het 
eerst ook wennen is wan neer een nieuwe `speler het veld betreedt. 

De meeste respondenten uit het onderzoek vinden dat MOT en BLOM bij elkaar gevoegd zouden 
moeten worden. Zij verschillen wel sterk in de mate waarin zij het realistisch achten dat zulks op korte 
termijn zou kunnen gebeuren. Met name vrezen zij voor protesten uit de financiele instellingen. Enkele 
respondenten wijzen echter op een verschil tussen de aanvankelijke start van de meldplicht en de 
situatie nu. Met name de samenwerking tussen financiele instellingen en de politie en het OM is 
volgens hen sterk verbeterd. Van het OM mag volgens deze respondenten de professionaliteit worden 
verwacht dat het weet om te gaan met de afscherming van de buffer en dat het oog heeft voor de 
verschillende belangen. 
Wanneer als vertrekpunt wordt gehanteerd dat het probleem van het rendement van de MOT- 
meldingen vooral zit in de omvang van de informatiestroom vanuit het MOT naar het veld, dan lijken er 
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argumenten voor handen om de afzonderlijke positie van MOT en BLOM te heroverwegen. Oat wordt 
nog versterkt doordat men in het veld eigenlijk best tevreden was over de samenwerking met het 
MOT. Het instandhouden van de buffer lijkt ook op andere wijze to garanderen dan door eon 
scheiding in twee afzonderlijke organisaties, zo blijkt uit het onderzoek. 

Ontwikkelingen die van invloed zijn op de taak 
Met name internationale ontwikkelingen zullen naar alle waarschijnlijkheid forse consequenties 
hebben voor de taakuitvoering en capaciteits- en aandachtsverdeling van het BLOM. Niet zozeer qua 
beleidsmatige werkzaamheden maar veel moor voor wat betreft de concrete internationale 
uitwisseling van transactieinformatie. Van de respondenten die direct zijn betrokken bij het BLOM 
en/of de bestrijding van witwassen, denken de meeste dat de organieke formatie zoals die voor het 
BLOM thans geldt zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht niet toereikend zal zijn om de 
internationale ontwikkelingen het hoofd to kunnen bieden. 

Een omvangrijk deel van de als verdacht aangemerkte transacties betreft wisseltransacties. De 
introductie van de Euro in de 11 EMU-Ianden zal als gevolg hebben dat er minder geld gewisseld 
wordt na 1 januari 2002. Respondenten van de departementen, het MOT, het BLOM en van het 
landelijk parket, schatten de effecten van de overstep naar de Euro voor de taak van het BLOM 
verschillend in. De meeste van hen denken dat ongeveer 70-80% van de verdachte transacties zal 
wegvallen. Volgens hen zal dat forse consequenties hebben voor het BLOM. Oat zal zich moor op 
stortingen moeten richten on op girale transacties. 

Belangnikste aanbevelingen: 

Aanbevelinq 3.3 

Expliciteer als LOvJ en BLOM de status van de ambities die voortvloeien uit de missie en voorkom dat 
ze, zonder als zodanig to zijn gelegitimeerd, sub-taken gaan vormen voor het BLOM. 

Aanbevelinq 3.4  

Breng de ontwikkelingen rond de internationalisering nadrukkelijk in kaart en vertaal die in 
consequenties voor beleid, structuur en samenwerking voor het BLOM en het MOT. 

Aanbevelinq 3.5  
Analyseer als gevolg waarvan het rendement van de MOT-output te wensen overlaat. Betrek daarin 
met name de afnemers van de verdachte-transactie-informatie. 

Aanbevelinq 3.6 

Heroverweeg mode in het kader van de uitkomsten van aanbeveling 3.5, de doelmatigheid on 
doeltreffendheid van de scheiding tussen het MOT en het BLOM, met gebruikmaking van de 
oorspronkelijke opzet. Kies voor vervlechting van MOT on BLOM waar dat mogelijk is. 

Structuur en bedrijfsvoering 
Er is breed waardering voor het enthousiasme on de voortvarendheid waarmee het BLOM is opgezet 
en van start gegaan. 
De uiteindelijke startformatie van het BLOM bedroeg 18 Ito. In verband met de taakuitbreiding per 1 
juli 1999 met betrouwbaarheidsonderzoeken van aspirant-financieel bestuurders, is daar eon fte 
bijgekomen. In het onderzoeksmateriaaI is goon onderbouwing aangetroffen voor de personele 
omvang van het BLOM on voor de keuze voor binnen het BLOM onder to brengen functies. In de 
oorspronkelijke opzet waren boven de organieke formatie nog vijf detacheringen voorzien vanuit de 
bijzondere opsporingsdiensten. Feitelijk is or slechts van een detachering sprake. Aan het verschil 
tussen plan en werkelijkheid liggen twee invalshoeken ten grondslag. De voorkeur van de bijzondere 
opsporingsdiensten om niet te werken met vaste detacheringen waardoor iemand feitelijk de 
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moederorganisatie verlaat, maar met in afwisseling door verschillende medewerkers te leveren 
ondersteuning. Met daarop aansluitend de wens van het BLOM om voor een optimale informatie-
uitwisseling niet afhankelijk te willen zijn van liaisons als tussenpersonen naar andere diensten. Er 
zouden standaardprocessen van informatie-uitwisseling moeten komen met de bijzondere 
opsporingsdiensten die niet afhankelijk zouden zijn van het feit of wel of niet over een liaison wordt 
beschikt. 
Een aantal respondenten is de mening toegedaan dat het BLOM voor de verkeerde functiesoorten 
heeft gekozen. Volgens hen hadden er binnen het BLOM ook functies voor accountants moeten zijn 
opgenomen. Deze respondenten vrezen dat het BLOM een aantal afnemers niet op het juiste niveau 
zal weten aan te spreken, en op een te laag organisatorisch niveau binnen opsporingsdiensten zaken 
zal willen doen. 
De sterke formalisatie in functiesoorten en functiebeschrijvingen komt de flexibiliteit van het BLOM niet 
ten goede. Ze past ook niet zo goed bij een jonge organisatie die functioneert binnen een sterk 
verdeelde omgeving waarin het financieel rechercheren nog lang niet is uitgekristallisseerd. 

Onder begeleiding van een extern adviesbureau ontwikkelt het BLOM een kwaliteitszorgsysteem 
waarin klantgerichtheid centraal staat. Dit zogeheten `POKON-trajecf is mede te zien als een soort 
zelfevaluatie zoals verschillende kwaliteitsmodellen die kennen. In het verlengde daarvan ligt het voor 
de hand en draagt het ook bij aan de legitimatie van het BLOM, om die zelfevaluatie te laten 
resulteren in een orgaanbeschrijving en verbeterplan, en die ook onderwerp te maken van een 
externe audit. Voor het driehoeksoverleg KLPD is dat gelijktijdig een goed moment om te kunnen 
vaststellen of het met het BLOM de goede kant op gaat. 

Het binnen het BLOM ontwikkelde systeem om verdachte transacties te registreren en te veredelen 
(Winston) krijgt veel lof toegezwaaid. Het systeern is echter (nog) onvoldoende gedocumenteerd wat 
risico's met zich meebrengt als bijvoorbeeld de bouwer er van zou wegvallen. 

Hoe degelijk ook van opzet, lijkt het Organisatie & Formatierapport de uitkomst van de inschatting die 
de opstellers zelf hebben gemaakt van het vraagstuk als gevolg waarvan het rendement van 
doormeldingen achterblijft en het daarbij passende antwoord. Met als risico dat wanneer deze 
inschatting geheel of gedeeltelijk onjuist blijkt te zijn ook de organisatorische opzet het doel voorbij 
zou kunnen schieten. 

Belangrijkste aanbevelingen: 

Aanbevelinq 4.1  
De noodzakelijke personele omvang van het BLOM en de keuze voor de functiesoorten als onderdeel 
van de formatie vragen om onderbouwing. Deze onderbouwing ontbreekt geheel. Het verdient 
aanbeveling om het Organisatie & Formatierapport op dit punt aan te vullen. 

Aanbevelinq 4.2  
Het BLOM is een jonge organisatie die wordt geconfronteerd met grote verschillen in verwachtingen 
vanuit de externe omgeving. De sterk geformaliseerde structuur van het BLOM past daar niet bij en 
heeft mogelijk als consequentie dat alleen met ingrijpende aanpassingen kan worden afgestemd op 
een wisselende en veranderende vraag. Aanbevolen wordt om flexibiliteit te houden in de structuur en 
de functiebeschrijvingen. 

Aanbevelinq 4.3  
Documenteer het systeem voor proces-monitoring en managementinformatie `Winston'. Zorg dat 
meerdere mensen kennis dragen van het data-model en de opbouw, waardoor de kwetsbaarheid van 
het systeem en de afhankelijkheid van de ontwerper voor ontwikkeling en onderhoud van het systeem 
afnemen. 
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Aanbevelino 4.4  
Kies voor een externe audit op het systeem 'Winston' waarin het onder wisselende omstandigheden 
wordt getest op betrouwbaarheid, flexibiliteit, performance, onderhoudbaarheid, functionaliteit en 
integreerbaarheid met andere systemen. Zodat enerzijds de werking ervan is verzekerd en anderzijds 
ook de maker is gevrijwaard van eventuele na verloop van tijd optredende knelpunten. 

Aanbevelino 4.7  
Richt voorzover daarin al niet is voorzien, het kwaliteitstraject POKON niet alleen op de klant, maar 
ook op de opdrachtgevers (de LOvJ; het driehoeksoverleg KLPD), de mede-aanbieders en 
toeleveranciers. Kortom: op de externe omgeving. bets de percepties over klantenverwachtingen die 
hebben geleid tot de bestaande inrichting van het BLOM, rechtstreeks aan deze doelgroepen. Neem 
voor zover nog mogelijk als onderdeel van fase 1 van het traject een krachtenveldanalyse op. 

Sturing en Beleid 
In het verlengde van diens gezag over het KLPD, wordt ook het gezag over het BLOM uitgeoefend 
door het hoofd van het Landelijk Parket Openbaar Ministerie, dat zich daarbij bedient van de LOvJ- 

MOT. 

Het BLOM heeft een zelfstandige taak, een eigen geoormerkt budget, integrale management-
bevoegdheden, en zelfstandige externe contacten. Het risico van een selfsupporting, tot bijna 
business-unit verbijzonderde, dienst is dat ze min of meer een eigen !even gaat leiden naast andere 
gerelateerde instellingen of afdelingen binnen het moederconcern (de DCRI). Middels de MAFtAP legt 
het BLOM weliswaar verantwoording af maar (a.) geeft die weinig informatie over aanpassingen ten 
opzichte van de oorspronkelijke organisatorische uitgangspunten, en (b.) betreft het een 
verantwoording achteraf en niet een instemming vooraf. Bovendien volgt deze MARAP de reguliere 
verantwoordingslijnen binnen de DCRI en vormt uiteindelijk een marginaal onderdeel van de totale 
rapportage die richting het driehoeksoverleg gaat. 

Zoals eerder genoemd in deze samenvatting heeft de taakafbakening tussen BLOM en MOT in 
aanvang spanning opgeleverd. Het driehoeksoverleg LOvJ, MOT en BLOM is vooralsnog in staat 
gebleken tot het maken van werkbare afspraken en tot aanpassen en bijsturen waar dat nodig was. 

Vooralsnog ontbreekt het aan beleidskaders voor het BLOM. Onduidelijk is op welke wijze de 
inspanningen van het BLOM zich dienen te verhouden tot bijvoorbeeld internationale, landelijke of 
lokale prioriteiten. Het klantenonderzoek dat het BLOM gaat uitvoeren in het kader van het 
kwaliteitstraject POKON is een goede zaak maar laat de vraag open aan welk type verwachting 
tegemoet dient te worden gekomen. Voor het beantwoorden van die vraag in relatie tot het beleid van 
bijvoorbeeld het OM, lijkt het primaat te liggen bij de LOvJ. 

Het overleg tussen LOvJ, MOT en BLOM kan slechts afspraken maken voorzover die voortvloeien uit 
ieders afzonderlijke verantwoordelijkheid. Het is dan ook niet beheersmatig verantwoordelijk voor het 
BLOM en daarmee verband houdende keuzen. 
Ondanks het in diverse notities onder verschillende benamingen beschreven instemmingsrecht of de 
eindbeslissingsbevoegdheid van de LOvJ ten aanzien van een aantal beheerskwesties betreffende 
het BLOM, zijn deze afspraken net zo strijdig met de wet en de verantwoordelijkheid van de Minister 
van Justitie als de controlerende taak die de LOvJ in eerste instantie was toegedacht op het MOT-
register. 

In beginsel zou vanuit de reguliere structuur voldoende sturing en toezicht mogelijk moeten zijn op 
een afdeling als het BLOM. Waar alleen de korpsbeheerder van het KLPD formeel de 
verantwoordeiijkheid draagt voor beheersmatige keuzes is het begrijpelijk dat gezien de breedte van 
de taak dat hi] daarmee niet voortdurend doende is. De bijzondere wijze waarop het BLOM 
totstandgekomen is, de exogene wijze van flnancieren en de onzekerheid die er bestaat of het BLOM 
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wel het juiste antwoord is op de wens tot het willen verhogen van het rendement van MOT-meldingen, 
lijken ons een afzonderlijke begeleidingsstructuur van het BLOM te rechtvaardigen. 

Belangrijkste aanbevelingen: 

Aanbevelino 5.1  
Voorzie als OM het BLOM van een in het driehoeksoverleg voor het KLPD vast te stellen 
beleidskader. Expliciteer voor wat betreft de inspanningen van het BLOM de verhouding tussen 
internationale, nationale en lokale opsporingsthema's. 

Aanbevelino 5.2 
Breng de beheersconstructie van het BLOM (met name voor wat betreft de rol van de LOvJ) in 
overeenstemming met de Politiewet 1993. 

Aanbevelino 5.3  
Voorzie in nadrukkelijke monitoring van het BLOM via de Strategische Beleidsgroep Witwassen of de 
Begeleidingscommissie MOT, als adviesorgaan naar de korpsbeheerder/het driehoeksoverleg van het 
KLPD. Niet vanuit wantrouwen naar het BLOM, maar om te voorkomen dat er binnen het BLOM zich 
knelpunten manifesteren die te laat bekend worden en wellicht een gevolg zijn van externe factoren 
die door anderen buiten het BLOM zijn te beInvloeden. Laat het BLOM periodiek rapporteren aan de 
Beleidsgroep of de Begeleidingscommissie. 

Afstemming op de omgeving 
Het BLOM wordt nogal met verschillende verwachtingen geconfronteerd. Die verwachtingen zijn onder 
de klanten nog niet goed in kaart gebracht maar daaraan wordt Middels het kwaliteitstraject 'POKON' 
wel gewerkt. De meeste respondenten waarschuwen voor het mogelijke risico dat het BLOM haar 
best doet maar dat het hoofddoel (meer doen met verdachte transacties) vastloopt op de politieregio's. 

Over de taakinvulling door het BLOM bestaan verschillende meningen. Die verschillen kennen niet 
een patroon dat bijvoorbeeld parallel loopt met bepaalde (groepen) van actoren uit het 
onderzoeksveld. Er zijn respondenten die het veredelen van verdachte transacties als belangrijkste 
taak zien van het BLOM terwijI anderen dit in feite zien als een taak van de politie zelf. Zij zien als taak 
van het BLOM vooral het meedraaien in operationele onderzoeken ter daadwerkelijke ondersteuning 
van de regio's. Weer anderen zien het inzichtelijk maken van de prioritering van onderzoeken door de 
regio's en de in de regio's beschikbare recherchecapaciteit als belangrijkste taak van het BLOM. 

Het niveau waarop het BLOM insteekt bij de regio's wordt ook verschillend beoordeeld. Vanuit het 
MOT komt het kritische geluid dat het niveau te operationeel is en te weinig strategisch. 

Niet alle politieregio's, interregionale rechercheteams, en arrondissementsparketten zijn in het 
onderzoek betrokken. Bij vertegenwoordigers van deze actoren die wel in het onderzoek zijn 
meegenomen is de ervaring met de taakuitvoering door het BLOM beperkt. Maar waar die ervaring al 
wel aanwezig is overheerst een positieve indruk van de ondersteuning die het BLOM biedt en vooral 
van de wijze waarop zij daartoe contact onderhoudt met haar afnemers. Dat blijkt een 
enthousiasmerend effect te hebben binnen de actief zijnde rechercheteams. De presentaties door het 
BLOM in het land worden gewaardeerd. Ook de accountrelatie vanuit het BLOM naar regio's en teams 
wordt toegejuicht. De vraag blijft of dit afdoende zal zijn om te zorgen dat er door de regio's meer met 
verdachte transacties wordt gedaan. 
Het BLOM heeft voorzien in een behoefte bij het veld door de mogelijkheid te creeren voor aanvragers 
om interactief LOvJ-verzoeken te kunnen opstellen met behulp van een computerprogramma. De 
verwerking van deze elektronische verzoeken binnen het BLOM kan daardoor ook efficienter 
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plaatsvinden wat een aanzienlijke tijdwinst oplevert in de behandelduur. 
Het 'intranet-verdachte transacties' is een veelbelovende ontwikkeling. Het betreft een landelijk voor 
politie-instanties toegankelijke database waar de doorgemelde transactie-informatie in wordt 
opgeslagen en die op o.a. subjectnaam bevraagbaar is. Vooralsnog heeft de functionaliteit alleen 
betrekking op het raadplegen van transactie-inhoud en verwijsgegevens naar de instantie die 
eventueel inzage heeft geblokkeerd. Het zou het overwegen waard zijn om de functionaliteit uit te 
breiden met een terugkoppelingsmogelijkheid waarin vanuit het veld informatie ten aanzien van de 
opvolging van ontvangen transacties kan worden toegevoegd. 

Belangnjkste aanbevelingen: 

Aanbevelinn 6.1  
Versnel de presentatie van het BLOM aan het veld zodat er geen grote kennisverschillen optreden 
tussen de verschillende belanghebbenden bij de dienstverlening door het BLOM. 

Aanbevelinct 6.2  
Onderzoek de mogelijkheid om het 'intranet verdachte transacties' naast de raadpleegfunctie ook te 
voorzien van een terugkoppelingsfunctie. Met behulp daarvan zouden de afnemers informatie over de 
afhandeling en de opbrengst van eerder ontvangen transactiegegevens kunnen terugkoppelen. 

Taakstelling, werlcwijze en productie 
Het BLOM slaagt steeds beter in haar pogingen om de abstracte doelen te concretiseren. 

De operationele doelstellingen zoals die zijn opgenomen in het Organisatie & Formatierapport zijn niet 
voorzien van een norm. Onduidelijk is wat moet worden begrepen onder 'verhogen', 'in staat stellen 
tot', 'bijdragen aan', en 'vergroten'. Het waarmaken van dit type doelstellingen is moeilijk te verifieren. 

Meer in het algemeen valt op dat er destijds geld beschikbaar is gesteld voor de oprichting van het 
BLOM zonder dat het een taakstelling heeft meegekregen. De departementen van Justitie en van 
Financier' hebben geen criteria opgesteld waaraan getoetst kan worden of het BLOM op de goede 
weg is en waar !evert voor het geld. Het doel bestaande uit het verhogen van het rendement op MOT-
meldingen is niet gekwantificeerd. Anders dan die het BLOM zichzelf heeft opgelegd, gelden er geen 
prestatienormen. 

De nulmeting valt samen met het Activiteitenplan 1999, maar is ten opzichte van de doelstelfingen 
zoals opgenomen in het Organisatie & Formatierapport niet volledig. De status van het activiteitenplan 
voor het BLOM is niet duidelijk. Positief is dat de activiteiten wel zijn voorzien van gekwantificeerde 
prestatienormen. In hoeverre deze normen ook de opvatting van bijvoorbeeld het driehoeksoverleg 
KLPD weerspiegelen is uit het onderzoeksmateriaal niet gebleken. 
Het is moeilijk om vast te stellen of het BLOM de tijd besteed aan de juiste activiteiten. De effecten 
voor het rendement van MOT-meldingen zijn (a.) nog niet te meten vanwege de korte tijd dat het 
BLOM operationeel is, maar zijn (b.) ook onvoldoende uitgewerkt en gekwantificeerd om als duidelijk 
ijkpunt te dienen. 
Het BLOM heeft inmiddels al bijgedragen aan belangrijke opsporingsresultaten, zo geven 
verschillende respondenten aan. Dankzij de inzet van het BLOM een zestal beslagleggingen 
plaatsgevonden, waarvan vier in het buitenland, met een totale omvang van 1 18,5 miljoen.Dat geeft 
vertrouwen voor de toekomst en werkt ook motiverend ten aanzien van het gebruik van transactie-
informatie. 
Het BLOM is kritisch op de eigen werkwijze en doet er veel aan om die zo efficient mogelijk in te 
richten en af te stemmen op de wensen van de klant. Respondenten constateren dat de manier van 
kijken naar de verdachte transacties geen transacties oplevert die ten onrechte nog niet als verdacht 
zijn aangemerkt. Willen er meer ongebruikelijke transacties als verdacht worden aangemerkt dan 

De startconfiguratie van het BLOM 	 -16 - 



moet de inspanning worden verlegd naar het MOT waar in eerste instantie de beoordeling plaatsvindt 
van ongebruikelijk naar verdacht. In die zin ervaren zij de werkwijze van het BLOM ook als een 
enigszins omslachtige manier om tot meer doormeldingen te komen. 

Belangrijkste aanbevelingen: 

Aanbevelinq 7.1  
Het driehoeksoverleg KLPD wordt aanbevolen om meer status te geven aan de afspraken rond 
productie en taakstelling van het BLOM. Kwantificeer doelstellingen en definieer prestatienormen 
vanuit het perspectief van het driehoeksoverleg KLPD. Houd daarbij rekening met de 
ontwikkelingsfase van het BLOM. 

Aanbevelinq 7.2  
Het BLOM kent veel verschillende typen ambities, doelen en activiteiten waarvan een aantal het 
karakter heeft van sub-taken die zich niet in alle gevallen lijken te verhouden tot de twee hoofdtaken. 
In een eerder stadium vervallen hoofdtaken lijken weer in te sluipen in de subdoelstellingen. 
Voorgesteld wordt de samenhang tussen doelen, subdoelen, taken en activiteiten opnieuw in beeld te 
brengen en deze te ijken aan de door het driehoeksoverleg voor het KLPD vastgestelde 
uitgangspunten. 

Aanbevelinq 7.3  
Cornpleteer de nulmeting voor alle doelstellingen uit het Organisatie & Formatierapport. 

Slotbeschouwing van de probleemstelling • 
Bij het maken van de keuze voor het oprichten van het BLOM lijkt onvoldoende te zijn stilgestaan bij 
de feitelijke oorzaken van het naar de mening van velen te geringe rendement van MOT-
doormeldingen. Het BLOM lijkt te zijn gekozen als oplossing zonder precies te weten voor welk 
probleem. Er zijn aanwijzingen dat vooral capaciteitsproblemen of prioritering binnen de 
opsporingsinstanties debet zijn aan het niet optimale gebruik van transactie-informatie. Omdat geen 
sprake is van een voldoende representatief onderzoek kunnen deze aanwijzingen niet deugdelijk 
worden onderbouwd. 

Het risico bestaat dat het BLOM het prima voor elkaar heeft, maar dat er in de praktijk aan iets anders 
behoefte is dan waarop het BLOM zich heeft gericht. Of het zal mogelijk zo blijken te zijn dat de 
afnemers van het BLOM zich vooral bevinden in de grotere korpsen en de interregionale teams van 
waaruit de vraag naar transactie-informatie meer continue plaatsvindt. 

Refererend aan de missie en de algemene taakstelling van het BLOM waarvan de probleemstelling is 
afgeleid, dan blijken begrippen als 'optimaaf en 'effectief voor actoren heel verschillende 
betekenissen hebben. Het BLOM staat voor de opgave aan verschillende en tegenstrijdige 
verwachtingen uit het veld te moeten voldoen. Dat zal vragen om keuzes die zullen moeten worden 
uitgelegd in het veld. 

Aan het BLOM zal het voor wat betreft de (voorgenomen) wijze van inrichting van zowel de 
organisatie, de bedrijfsvoering als de relatie naar opsporingsinstanties waarschijnlijk niet liggen. Het 
organisatieontwerp en het activiteitenplan bieden na enige aanpassing ook voldoende mogelijkheden 
om in te spelen op een eventuele wisseling in de externe vraag. Hetzelfde geldt voor de personele 
bezetting die kwalitatief van hoog niveau wordt geacht en kwantitatief van voldoende omvang. 
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Hoofdstuk 1 Vraagstelling en verantwoording 

Een inleidend hoofdstuk waarin de aanleiding tot het onderzoek, de probleemstelling, de 
onderzoeksopzet en het onderzoeksveld, worden beschreven. Gelijktijdig op hoofdlijnen een 
procesverslag van het feitelijk verloop van het onderzoek. Afsluitend een toelichting op de 
opbouw van het rapport. 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
In de kabinetsnota Integriteit Financiele Sector (19 december 1997) werd gemeld dat de Landelijk 
Officier van Justitie inzake het MOT, de bevoegdheid zou krijgen een materiele controle uit te oefenen 
op het MOT-register. Gezien de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie als beheerder voor 
het MOT zou dit staatsrechtelijk geen juiste situatie zijn en werd het accent van de 
verantwoordelijkheid van de LOvJ gelegd op het sturen van de verdachte transacties die het MOT 
aanreikt in de zin van: het volume en de bruikbaarheid van de informatiestroom vanuit het meldpunt 
naar de opsporingsinstanties. 
Met het oog op het uiteindelijke doel: 'het verhogen van het rendement van het Meldpunt 
Ongebruikelijke Transacties' en om de verantwoordelijkheid als LOvJ beter te kunnen waarmaken, 
werd ter ondersteuning van deze het 'Bureau voor politiele ondersteuning van de Landelijke officier 
van justitie voor de Wet Melding ongebruikelijke transacties' opgericht; afgekort tot BLOM. 
Per 1 januari 1999 is het BLOM van start gegaan met de gedeeltelijke uitvoering van haar taken. 
Vanaf 1 juli 1999 is het volledig operationeel. 

Door de minister van Justitie is toegezegd dat het Wetenschappelijk Onderzoeks- en 
Documentatiecentrum (WODC) het BLOM vanaf de oprichting zou volgen met het oog op een 
evaluatie-onderzoek in het derde kwartaal van 1999. Het WODC heeft besloten het onderzoek onder 
haar verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door het bureau Faber Organisatievernieuwing. Het 
onderzoek is begeleid door een commissie waarvan de samenstelling is opgenomen in bijlage 3. 

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

1.2.1 	Probleemstelling 

Feitelijk is het BLOM nog maar recent volledig operationeel. Vanaf de oprichtingsdatum 1 januari 
1999 tot aan het begin van de peilperiode van het onderzoek (6 september 1999), is slechts uitvoering 
gegeven aan een deel van de primaire taken. Het onderhavige onderzoek heeft dan ook geen 
beleidsevaluatieve, maar een beleidsontwikkelende doelstelling. De centrale probleemstelling is door 
het WODC in de startnotitie die aan het onderzoek ten grondslag ligt als volgt omschreven: 

In hoeverre bieden de wijze van inrichting en de • geplande activiteiten van het BLOM uitzicht op 
optimaal gebruik van gegevens over verdachte transacties door opsporings- en vervolgingsinstanties? 

Het onderzoek zou zicht moeten geven op de potentie van het BLOM om de haar opgedragen taken 
uit te voeren en aan de daaromtrent bestaande verwachtingen te voldoen. Eventuele met die 
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taakuitvoering verband houdende knelpunten dienden in het onderzoek te warden gesignaleerd en to 
warden voorzien van aanbevelingen. 
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden heeft het WODC doze op basis van de voor het 
BLOM geformuleerde missie en taakstelling (KLPD/DCRI, 1999, 2/3), uitgewerkt in twee hoofdvragen 
van waaruit het onderzoek diende te vertrekken: 

1. In hoeverre is het BLOM in staat informatie on deskundigheid bijeen to brengen over (de aanpak 
van) witwascriminaliteit zodat 
a. gegevens over verdachte transacties optimaal benut kunnen worden door opsporings- en 

vervolgingsinstanties; 
b. het MOT output !evert die aansluit bij de wensen on mogelijkheden van politie en OM. 

2. Is het BLOM zo opgezet dat mag worden verwacht dat het bureau (op termijn): 
a. de LOvJ op efficiOnte wijze ondersteunt bij diens taken (waarbij ook gekeken moet worden 

naar de taken van de beleidsmedewerker voor de LOvJ); 
b. weet aan welke informatie de politie behoefte heeft en de output van het MOT daarop stuurt; 
c. in staat is gerichte voorlichting en adviezen to geven aan de regio's om de output van het 

MOT to verhogen. Daarbij dient inzicht verkregen to worden in de wijze waarop het BLOM 
contacten onderhoudt met LRT, IRT's, regiokorpsen on OM; 

d. in staat is te achterhalen wat er met de transactie-informatie gebeurt, on adequate feedback 
ken leveren over het rendement van de transactie-informatie; 

e. geen werkzaamheden verricht die het MOT geacht wordt te verrichten. 

Als onderzoekers hebben wij beide vragen zo geInterpreteerd dat het onder 1b/2b/2c gestelde ook 
geldt voor de bijzondere opsporingsinstanties die actief zijn naast de politie. 

Verder heeft het WODC op basis van ons onderzoeksvoorstel besloten oak de evaluatie-resultaten en 
argumenten die ten grondslag hebben gelegen aan de (redelijk recente) opheffing van het bureau 
Finpol op hoofdlijnen in het onderzoek to betrekken. Qua taken en positionering is sprake van een 
zekere gelijkenis tussen Finpol en het BLOM. In welke mate het BLOM een soort opvolger is van 
Finpol en, indien dat (deels) zo blijkt te zijn, in hoeverre bij de opzet en positionering van het BLOM 
randvoorwaarden zijn gecreeerd die uitzicht bieden op eon effectievere taakuitvoering dan kennelijk 
met Finpol is gelukt, 'liken relevante onderzoeksvragen die dan ook in het onderzoek zijn betrokken. 

In de probleemstelling wordt gesproken van ' 	optimaal gebruik van gegevens...' en in de moor 
specifieke onderzoeksvragen komen we een verwijzing tegen naar '.... op efficiOnte wijze 
ondersteunt...'. Uit praktische ervaring maar ook uit organisatiewetenschappelijke literatuur l  weten we 
dat wanneer er sprake is van meerdere betrokken actoren de kans op evenzeer verschillende 
belangen groat is. Elk van hen heeft specifieke kerntaken die vanuit eon eigen achterban warden 
aangestuurd. In die zin is het mogelijk, on in het kader van het onderzoek naar het BLOM zelfs 
waarschijnlijk, dat er verschillende opvattingen !even over wat als 'optimaal en 'effectief dient to 
warden beschouwd. Het ideaal van objectieve uitspraken die onaantastbaar en boven alle 
meningsverschillen verheven zijn zal waarschijnlijk niet warden vastgesteld. Mogelijk wel een hoge 
graad van intersubjectiviteit: uitspraken die voor velen geldig zijn. In het onderzoek wordt daarom oak 
aandacht besteed aan de vraag in hoeverre or eenduidigheid in opvatting bestaat over verwachtingen 
ten aanzien van de effectiviteit van het BLOM on welke consequenties mogelijke verschillen eventueel 
kunnen hebben voor de opzet en het functioneren van het BLOM. 

Kastelein, J., Modulair organiseren, tussen autonomie en centrale beheersing; Wolters-Noordhoff; 1990, 34 
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1.2.2 	Onderzoeksvragen 

In het onderzoeksvoorstel hebben wij de probleemstelling en hoofdvragen uitgewerkt in 27 deelvragen 
die zijn gegroepeerd rond vijf thema's: 
• De beleidskeuze voor het BLOM 
• De structuur en bed rijfsvoering 
• Het beleid en de werkwijze 
• De (afstemming op de) relevante omgeving 
• De (taakstelling en) productie 

Hoewel de feitelijke ervaringen met het BLOM nog maar beperkt zijn, hebben wij waar mogelijk elke 
deelvraag benaderd vanuit drie invalshoeken: 
• het beleidsontwerp: wat was de oorspronkelijke opzet van het onderwerp waarop de 

onderzoeksvraag betrekking heeft; 
• de beleidsrealisatie: wat is er op het peilmoment feitelijk als geImplementeerd aangetroffen; 
• de beleidsprognose: welke verwachtingen bestaan er ten aanzien van toekomstige 

ontwikkelingen. 

De beleidskeuze voor het BLOM 
De ontstaansgeschiedenis van het BLOM is een belangrijk referentiekader bij de beoordeling van haar 
potentiele effectiviteit. Gezien de recente opheffing van Finpol en de gelijkenis voor wat betreft op z'n 
minst een deel van de taken en de positionering met het BLOM, is het van belang vast te stellen in 
hoeverre die gelijkenis inderdaad aanwezig is en hoe de ervaringen met Finpol zijn gewogen bij de 
keuze voor het BLOM. 

1. Welke aanleiding zagen de Ministers van Justitie en van Financier', het OM, de politie en overige actoren voor het 
instellen van het BLOM? 

2. In hoeverre zijn de ervaringen met het bureau Finpol in de beleidskeuzes om te komen tot het BLOM betrokken ? 

De structuur en bedrijfsvoering 
De interpretatie van verzamelde gegevens over organisatiestructuren is vaak een probleem. In dit 
eindrapport wordt volstaan met een beschrijvende weergave van feitelijke constateringen en 
verwachtingen/opinies van in het onderzoek betrokken respondenten ten aanzien van het functioneren 
van het BLOM. 

3. Op welke wijze is het BLOM organisatorisch vormgegeven, qua posities, taken, verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden, coordinatie? 

4. Is de taakstelling van het BLOM helder en eenduidig gedefinieerd en voldoende afgebakend ten opzichte van de 
taken van het MOT en de beleidsmedewerker van de LOvJ? 

5. Beschikt het BLOM over voldoende middelen in termen van geld, personeel, uitrusting en huisvesting? 
6. Hoe is de informatiehuishouding binnen het BLOM en tussen het BLOM en de LOvJ, het MOT, en de 

opsporingsinstanties ingericht en geregeld, en hoe vindt de gegevensuitwisseling plaats met derden? 
7. Hoe is het gezag en het beheer over het BLOM vormgegeven? 
8. Is de personele samenstelling van het BLOM, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht, voldoende op de taak 

toegesneden? 
9. Hoe is de planning en control van het BLOM geregeld? 

Het beleid en de werkwijze 
De effectiviteit van een organisatie wordt niet alleen beInvloed door haar structuur maar ook door het 
beleid dat ze voert en de kaders die daarvoor al dan niet gelden. 
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10. Is de missie, doelstelling en opdracht van het BLOM herder? 
11. Welke beleidskaders golden voor het BLOM aan de hand waarvan de inzet van mensen en middelen plaatsvindt 

en eventueel prioriteiten worden gesteld? 
12. Op welke wijze is de ondersteuning vanuit het BLOM aan de LOvJ vormgegeven? 

De relevante omgeving 
De effectiviteit van een organisatie kan moeilijk los worden gezien van haar omgeving. Begrippen als 
'optimaal' en 'effectief kunnen overigens voor actoren heel verschillende betekenissen hebben. 
Mogelijk zal het BLOM verschillende belangen moeten dienen, waarbij het zelfs denkbaar is dat 
belangen niet of nauwelijks met elkaar verenigbaar zijn. De vragen uit dit blok beogen een 
beschrijving op te leveren van opinies en verwachtingen ten aanzien van het BLOM en de wijze 
waarop er congruentie bestaat tussen die verwachtingen en de gekozen inrichting van de relatie met 
de omgeving. 

13. Hoe is de samenwerking van het BLOM met het MOT en de opsporingsinstanties ingericht en vastgelegd? 
14. Welke belangen en verwachtingen hebben opdradlgevers on opspodngsinstanties ten aanzien van het 

functioneren van het BLOM? 
15. Hoe groot is de bereidheid bij de actoren uit de omgeving om gebruik to maken van de dienshredening van het 

BLOM? 
16. Kan het BLOM achterhalen water met transactie-informatie gebeurt? 
17. Kan het BLOM adequate feedback leveren over het rendement van de transactie-informatie? 

De productie 
Omdat het BLOM feitelijk nog maar net operationeel is valt nog weinig te zeggen over de behaalde 
effecten. Een eerste beschouwing van de productie die daartoe zou moeten leiden is wellicht wel 
mogelijk. Het gaat in dit vragenblok ook om het in beeld brengen van de eisen en verwachtingen ten 
aanzien van die productie (zowel binnen het BLOM als bij de actoren uit de omgeving) en de manier 
waarop en mate waarin het BLOM daaraan denkt te kunnen voldoen. 

18. Hoe ziet het (to verwachten) werkaanbod van het BLOM er uit in termen van: 
• aantal en aard van te ontvangen meldingen vanuit het MOT; 
• aantal LOvJ-verzoeken. 

19. Op welke wijze geeft het BLOM invulling aan analyse en veredeling van zaken en het maken van 
onderzoeksvoorstellen? 

20. Welke kwaliteitscriteria gelden voor het productieproces en hoe is de controle daarop geregeld? 
21. Welke prestatie-criteria golden or voor het MOT? 

• aantal doorgeleide transacties; 
• aantal opgestelde en doorgeleide onderzoeksvoorstellen; 
• geven van voorlichting en adviezen. 

22. Hoe wordt/is bijgedragen aan het verhogen van de (controle op) naleving van de meldplicht MOT? 
23. Hoe stelt het BLOM het MOT in steal om het aantal doormeldingen van verdachte transacties to verhogen? 
24. Welke bijdrage wordt/is geleverd aan het aanscherpen en in aantal verhogen van typologieOn? 
25. Hoe wordt/is het aantal berichten over witwascriminaliteit in het IPS verhoogd? 
26. Hoe wordt/is de mate waarin opsporingsdiensten via een loket toegang hebben tot gegevens over 

witwascriminaliteit vergroot? 
27. Hoe wordUis inforrnatie en deskundigheid over het witwassen van illegaal vermogen bijeen gebracht? 

1.3 Begrippen 
In het onderzoek worden verschillende begrippen gehanteerd. Omdat niet automatisch een ieder 
daaronder hetzelfde verstaat, geven we de beschrijving zoals die in het onderzoek als uitgangspunt is 
genomen. 
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Ongebruikelijke transacties 
Transacties die op basis van een stelsel van objectieve en subjectieve indicatoren zoals vastgesteld 
bij ministeriele richtlijn vallen onder de meldplicht op basis van de Wet melding ongebruikelijke 
transacties. 

Organisatiestructuur 
Het begrip organisatie hebben wij opgevat als: leen bewuste ordening van mensen en middelen die is 
gericht op het bereiken van gestelde doelen in relatie tot krachten en belanghebbenden in haar 
omgeving' (Jagers en Jansen, 1991, 18). De elementen uit deze definitie komen terug in de 
onderzoeksvragen. 

Onder organisatiestructuur hebben wij in het kader van dit onderzoek verstaan: 'de min of meer 
gelnstitutionaliseerde verhoudingen (zowel de formele als de informele) tussen bekleders van 
organisatorische posities' (Lammers 1989, 435). In de dagelijks omgang is het gebruikelijk de 
organisatiestructuur te beschouwen als het geheel van organisatorische functies en de betrekkingen 
daartussen, zonder uit te gaan van degene die de functie bekleedt. Een organigram bestaande uit 
functies en verbindingslijnen is daarvan het meest illustratieve voorbeeld. Lammers introduceert als 
element van zijn definitie nadrukkelijk de bekleders van organisatorische posities. En dat blijkt voor 
wat betreft het BLOM van belang omdat een deel van de respondenten een verband vermoedt tussen 
(de kans op) het optreden van een knelpunten en de persoonlijke bezetting van functies. 

Uit de omschrijving van Lammers komt minder naar voren dat een organisatiestructuur een dynamisch 
geheel is. Verhoudingen zijn ondanks hun institutionalisering immers niet statisch maar in beweging. 
Daarom nog een toevoeging aan de omschrijving die is ontleend aan Mintzberg die de dynamiek van 
de organisatiestructuur treft in zijn definitie van die structuur: 'de manier waarop het werk in 
afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze waarop deze taken vervolgens worden geco6rdineerd' 
(Mintzberg, 1994, 2). 

De meerwaarde van de organisatiestructuur en haar (potentiele) effecten kunnen niet los worden 
gezien van de omgeving. Dit zogenaamde contingentie-principe beschrijft Lammers (1989, 152) in 
navolging van de oorspronkelijke grondleggers Lawrence en Lorsch als volgt: 'verschillende 
omstandigheden houden voor organisatie-eenheden een verschillende taakstelling in en dus moeten 
die eenheden niet alleen qua formele opbouw, maar ook qua instelling en werkwijze van het personeel 
verschillen'. Waar het onderzoek zich o.a. richt op het in beeld brengen van eventuele verschillen in 
eisen en verwachtingen bij afnemers van de ,dienstverlening door het BLOM en de mogelijke 
betekenis daarvan, is deze benadering van belang. 

Sturing 
Onder sturing hebben wij in het kader van het onderzoek verstaan: de mate waarin men in staat is een 
organisatorisch verband met het oog op bepaalde doelstellingen te doen functioneren of veranderen (afgeleid van: 
Lammers, 1989, 21). 

Taken 
De aan het BLOM opgedragen activiteiten. 

Taakstelling 
Het volume van de opgedragen activiteiten. 

Verdachte transacties 
Transactie die door het hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties als verdacht zijn 
aangemerkt op basis van vergelijking met het CID-register of MRO-register, eigen analyse van het 
MOT, de zogenaamde rematch-procedure, of transactiepatroonanalyse op het MOT-register. 
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1.4 Overzicht onderzoeksveld 
Het BLOM opereert in een vrij diverse omgeving en op een beleidsterrein waarop vele partijen actief 
zijn. Omdat de beoordeling van de opzet van een organisatie als het BLOM naar onze mening niet los 
kan worden gezien van zijn omgeving en de relaties die daarmee al dan niet worden onderhouden, is 
deze omgeving in het onderzoek meegenomen. De volgende actoren zijn tot die omgeving gerekend 
(een schematisch overzicht van het onderzoeksveld is opgenomen in figuur 1): 

• het ministerie van Justitie en het ministerie van Financien 

• het College van Procureurs-Generaal 

• het Landelijk parket/de Landelijk Officier van Justitie in MOT-zaken 
• het MOT (en de begeleidingscommissie MOT) 

• de FIOD, ECD, LRT, IRT's, Arrondissementsparketten, Politieregio's, Europol en Interpol 
• het KLPD/de DCRI 
• het project Financieel Rechercheren 
• het FEC 

Voor wat betreft de politieregio's is een selectie gemaakt op basis van een gelijke spreiding over 
Nederland en rekening houdende met de mate van verstedelijking. Uiteindelijk hebben vier 
politieregio's in het onderzoek geparticipeerd. 
Gedurende het onderzoek is het veld uitgebreid met het Financieel Expertise centrum (FEC) waarmee 
het BLOM een samenwerkingsrelatie onderhoudt. 

verdachte transadia 

Figuur 1: Schematisch overzicht ondefloeksveld 

beheerslijn BLOM \ 

- tranvadies  
- typolog ie-ontwikkeling 
- wensen veld 
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Politerel's  
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/
gezag sir jn BLOM 

- LOVJ-ue rzoeken 
- veredelde verdachte transacties 
- onderzceksvoorstellen 

Zeker waar de werkprocessen van het BLOM zo sterk samenhangen met die van het Meldpunt 
Ongebruikelijke Transacties (MOT), is de kans groot dat het onderzoeken van het BLOM neerkomt op 
het eveneens onderzoeken van het MOT. Zoveel mogelijk is getracht het BLOM als object van 
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onderzoek centraal te stellen. Maar gezien de samenhang is het onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk 
gebleken dat een deel van de uitspraken zowel betrekking heeft op het BLOM als op het MOT. 

1.5 Onderzoeksopzet 

1.5.1 	Dataverzameling en analyse 

Interviews 
De gegevens in dit onderzoek zijn voor een belangrijk deel verkregen via semi-gestructureerde 
interviews met vertegenwoordigers van de binnen het onderzoeksveld gedefinieerde actoren. De 
interviews hebben plaatsgevonden aan de hand van de 27 onderzoeksvragen die in paragraaf 1.2.2 
zijn opgenomen. Per respondent is een selectie gemaakt van relevante onderzoeksvragen. Deze 
selectie is met een samenvatting van de onderzoeksopzet voorafgaande aan de gesprekken 
toegezonden. Aan de respondenten werd als voorwerk gevraagd om relevante documenten zoveel 
mogelijk te verzamelen en mee te geven aan de onderzoeker. Om tempo in de gesprekken te kunnen 
houden werden ze vooral op cassette opgenomen en achteraf schriftelijk uitgewerkt. Daarbij werd de 
garantie van vertrouwelijkheid gegeven onder vermelding dat uit de gesprekken niet zou worden 
geciteerd. Ter verificatie werden de gespreksverslagen toegezonden aan de individuele 
respondenten. Op deze wijze is een betrouwbare basis gelegd voor de latere analyse. 

In september en oktober 1999 zijn 40 respondenten geInterviewd 2. Totaal ging het om 31 gesprekken. 
Met het hoofd van het BLOM en het hoofd 'van het MOT zijn twee gesprekken gevoerd. De 
gespreksverslagen zijn voor wat betreft de gemeenschappelijke items geanalyseerd met het 
geautomatiseerde hulpmiddel winMax98 3 . Met winMAX98 kunnen grote hoeveelheden tekst worden 
gestructureerd door het toekennen van codes aan tekstsegmenten van gelijke strekking. 

Documentstudie 
Het BLOM bestaat nog maar kort zodat het ook voor de hand liggend is dat het onderzoek maar 
beperkt relevante documenten heeft opgeleverd. Wel werd verwacht dat met name veel historisch 
materiaal betreffende de Finpol-periode voor het onderzoek beschikbaar zou zijn. Vooral als gevolg 
van de verschillende wisselingen in chefs van dit bureau bleek deze documentatie die er op zich wel 
zou moeten zijn, moeilijk te traceren. Om te voorkomen dat het onderzoek teveel de nadruk zou 
leggen op de historie van Finpol, is op enig moment tijdens het onderzoek besloten om de 
naspeuringen naar dit materiaal te stoppen. 

Kwantitatieve gegevensverzameling 

Slechts in beperkte mate heeft het onderzoek kwantitatieve gegevens opgeleverd. De operationele 
periode van het BLOM was daarvoor ook te kort, en bovendien was de essentie van het onderzoek 
daar niet op gericht. 

1.5.2 	Onderzoeksfasering 

Het onderzoek bestond oorspronkelijk uit drie fasen: 
Fase 0: voorbereiding, afbakening, operationalisatie en vooronderzoek 
Fase 1: Kwalitatieve (en mogelijk kwantitatieve) gegevensverzameling 
Fase 2: Verwerking onderzoeksgegevens 

2 	 .. 
Zie bulage 4 voor een overzicht van respondenten 

3 winMAX is een geregisteerd handelsmerk van BSS Dr. Kuckartz, Berlin/Germany 
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Vanwege de korte looptijd van het onderzoek is in eerste instantie een aantal inventariserende 
gesprekken gevoerd met als doel het in kaart brengen van het onderzoeksterrein; het detailleren van 
de onderzoeksaanpak, en het verzamelen van daartoe relevante documenten. Na, en parallel aan, de 
inventarisatieronde volgde nadere bestudering van de verzamelde documenten. Oat heeft geleid tot 
gespreks-leidraden voor diepte-interviews met vertegenwoordigers van het onderzoeksveld. 

1.6 Onderzoeksbeperkingen 
Met uitzondering van de 'insiders' waren veel respondenten verbaasd over het plaatsvinden van een 
onderzoek naar het BLOM zo kort na de oprichting. Voor een ex-ante toets vond men het te laat 
aangezien het BLOM al van start was gegaan, en voor een evaluatie te vroeg. Ook werd als risico van 
een onderzoek tijdens het huidige ontwikkelingsstadium van het BLOM genoemd dat er te weinig 
gelegenheid wordt gegeven om rustig te groeien in de taak. 
Over het waarom van het onderzoek bestaan onder de respondenten verschillende beelden: 
• het zou met de voorloper van het BLOM (Finpol) niet goed zijn gegaan, dus wil men zicht hebben 

en houden op de richting waarin het BLOM zich ontwikkelt; 
• het onderzoek zou mogelijk een ander licht kunnen werpen op de beheersovergang van het 

BLOM als onderdeel van het KLPD, van Justitie naar BZK; 
• er is behoefte aan een nulmeting: een opname van de stand van zaken waar toekomstige 

resultaten tegen kunnen worden afgezet. 
• wanneer principiele discussies zoals over de positionering van het BLOM lang rondzingen worden 

ze vaak beslecht door te zeggen 'we doen het zo, maar laten we zou gauw mogelijk kijken of het 
ook werkt'. 

De snelheid van de evaluatie zo kort na de start van het BLOM heeft ook doorgewerkt naar de 
uiNoering van het onderzoek. De meeste respondenten waren zonder meer bereid om aan het 
onderzoek deel te nemen. Naarmate de feitelijke relatie van eon respondent naar het BLOM diffuser 
werd, was er echter meer overtuigingskracht nodig voor het krijgen van een afspraak. Voor met name 
eon aantal politieregio's en arrondissementsparketlen was het feit dat men onvoldoende meende af to 
weten van het BLOM aanleiding om te bedanken voor een gesprek. Reden ook dat niet alle actoren 
die wel meededen evenveel over het BLOM wisten te melden. Op zich was dat voor de onderzoekers 
geen verrassing. Maar ook al zouden vertegenwoordigers van het onderzoeksveld weinig kunnen 
zeggen over het BLOM op zich; mogelijk dat men wel informatie zou kunnen geven over de mate 
waarin men gebruik maakt of zou willen maken van informatie over verdachte transacties. , 
Het kostte dus enigszins moeite om volgens de criteria uit paragraaf 1.3 voldoende politieregio's en 
arrondissementsparketten te vinden die wilden meewerken aan het onderzoek. Een representatieve 
afspiegeling van het onderzoeksveld vormen de uiteindelijke deelnemers aan het onderzoek 
waarschijnlijk niet. 

Hoewel vooraf bekend, was de doorlooptijd waarin veldonderzoek en eindrapportage dienden plaats 
to vinden erg kort. 

Vanwege de belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de bestrijding van witwassen op 
internationaal niveau, heeft een aantal respondenten ervoor gepleit ook die ontwikkelingen en de 
daaruit voortvloeiende samenwerking met andere landen in het onderzoek te betrekken. In overleg 
met het WODC en de begeleidingscommissie is gezien de beperkte onderzoekstijd besloten om, waar 
mogelijk, wel melding to maken van internationale ontwikkelingen, maar goon onderzoek to doen naar 
bijvoorbeeld de samenwerking van het BLOM met andere landen. 

Het vrij grote aantal interviews is vooral ingegeven door de omvang van het onderzoeksveld. En dan 
nog is van bepaalde instanties maar met den vertegenwoordiger gesproken. Het onderzoek geeft dan 
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ook hooguit weer wat er zoal in het veld leeft aan opvattingen, inschattingen en ervaringen. Van 
representativiteit is waarschijnlijk onvoldoende sprake. 

1.7 Indeling van het onderzoeksverslag 
De hoofdstukken zijn zoveel mogelijk volgens een vast stramien opgebouwd. Te beginnen met een 
starttekst die de strekking van het hoofdstuk weergeeft, gevolgd door inhoudelijke paragrafen waarin 
voor zover van toepassing steeds drie invalshoeken worden belicht: (1.) het oorspronkelijke 
beleidsontwerp; (2.) wat feitelijk is aangetroffen in de praktijk, en (3.) de eventuele toekomstige 
ontwikkeling. Per hoofdstuk is een analyseparagraaf opgenomen waarin de belangrijkste 
constateringen op een rij worden gezet; al dan niet door de onderzoekers van commentaar voorzien. 
De meeste hoofdstukken worden afgesloten door een paragraaf met aanbevelingen. 

Hoofdstuk 1 Vraagstelling en verantwoording 
Een inleidend hoofdstuk waarin de aanleiding tot het onderzoek, de probleemstelling, de 
onderzoeksopzet en het onderzoeksveld, worden beschreven. Gelijktijdig op hoofdlijnen een 
procesverslag van het feitelijk verloop van het onderzoek. Afsluitend een toelichting op de opbouw van 
het rapport. 

Hoofdstuk 2 Ontwikkeling en implementatie van het BLOM 
Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen het proces dat heeft geleid tot de keuze voor het BLOM, en de 
wijze waarop het BLOM is gei'mplementeerd. Achtereenvolgens worden drie ontwikkelingsstadia 
beschreven: de voorgeschiedenis die heeft geleid tot een toenemende aandacht voor ongebruikelijke-
en verdachte transacties en tot de instelling van de politionele helpdesk Finpol als voorloper van het 
BLOM; de keuze voor het BLOM, en als vervolg op die keuze het ontwikkelingsproces van het BLOM. 

Hoofdstuk 3 Missie, doel en taken 
Dit hoofdstuk beschrijft de missie, doel en taken zoals die voor het BLOM zijn geformuleerd en de 
wijze waarop het onderzoeksveld daar tegenaan kijkt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
analytische beschouwing door de onderzoekers van de feiten en percepties die het onderzoek heeft 
opgeleverd, en met een opsomming van een aantal aanbevelingen. 

Hoofdstuk 4 Structuur en bedrijfsvoering 
De organisatorische vormgeving van het BLOM wordt in dit hoofdstuk beschreven vanuit twee 
invalshoeken. De eerste invalshoek is die van de hoofdzakelijk statische organisatiestructuur 
bestaande uit een ontwerp van de organisatorische posities en de relaties daartussen. De tweede 
invalshoek is een meer dynamische en beschrijft de bedrijfsvoering: de wijze waarop de middelen die 
de organisatie beschikbaar heeft worden afgestemd op de doelen. 

Hoofdstuk 5 Sturing en beleid 
De wijze waarop door gezags- en beheersorganen invloed wordt uitgeoefend op het functioneren van 
het BLOM vormt het onderwerp van dit vijfde hoofdstuk. Het behandelt achtereenvolgens het gezag, 
de totstandkoming van beleid en het beheer. Als onderdeel van het beheer wordt ook de 
onderbrenging van het BLOM bij de DCRI behandeld. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal 
aanbevelingen, waarvan de onderbouwing is terug te vinden in de hoofdtekst. 

Hoofdstuk 6 Afstemming op de omgeving 
Het BLOM opereert in een diverse omgeving waarin meerdere partijen actief zijn. Haar positionering in 
die omgeving en de relaties die worden onderhouden naar daarvan deel uitmakende actoren, worden 
in dit hoofdstuk op hoofdlijnen beschreven. Van bepaalde instanties is in het kader van ons onderzoek 
slechts met een vertegenwoordiger gesproken. De daarnaast in het onderzoek betrokken 
politieregio's, arrondissementsparketten en rechercheteams vormen slechts een beperkte afspiegeling 
van de totale populatie. Aangegeven wordt wat er zoal aan opinies leeft, zonder te weten in welke 
mate ze in het veld voorkomen. 
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Hoofdstuk 7 Taakstelling, werkwijze en productie 

Het is nog te vroeg om het BLOM 'af te rekenen' op resultaten. Daar was het onderzoek ook niet op 
gericht. Wel is het voor het vertrouwen in het BLOM relevant om te kijken welke start het heeft 
gemaakt. Verwachtingen voor de toekomst kunnen daar deels op worden gebaseerd. Met dit 
hoofdstuk wordt de inhoudelijke beschrijving van de bevindingen uit ons onderzoek afgesloten. 

Hoofdstuk 8 Constateringen m.b.t. de probleemstelling 
Na een uitvoerige verkenning van de ontstaansgeschiedenis, taak, en inrichting van het BLOM komen 
we in dit hoofdstuk terug op de onderzoeksvragen waarmee dit rapport is geopend. Ter afronding van 
het hoofdstuk en het rapport maken we de balans op aan de hand van de probleemstelling. Dat leidt 
niet tot den alles overstijgende conclusie aan de hand van een eenduidige maatstaf. Kenmerkend 
voor de afnemers van het BLOM blijken juist de verschillen en tegenstellingen in de verwachting. Die 
zullen waarschijnlijk leiden tot evenzeer verschillende manieren van oordelen over het door het BLOM 
te realiseren resultaat. 

De startconfiguratie van het BLOM 	 -28 - 



Hoofdstuk 2 Ontwikkeling en implementatie 
van het BLOM 

Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen het proces dat heeft geleid tot de keuze voor het BLOM, 
en de wijze waarop het BLOM is go mplementeerd. Achtereenvolgens worden drie 
ontwikkelingsstadia beschreven: de voorgeschiedenis die heeft geleid tot een toenemende 
aandacht voor ongebruikelijke en verdachte transacties en tot de instelling van de politiele 
helpdesk Finpol als voorloper van het BLOM; de keuze voor het BLOM, en als venrolg op die 
keuze het ontwikkelingsproces van het BLOM. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte 
analyse door de onderzoekers maar bevat gezien het beschrijvende karakter geen 
aanbevelingen. 

2.1 Voorgeschiedenis 
In juni 1989 werd door de G-7 landen de Financial Action Task Force on Money Laundering (FATE) 
opgericht naar aanleiding van het witwasprobleem als gevolg van drugshandel. In mei 1990 
publiceerde de FATE een rapport met 40 aanbevelingen voor nieuw beleid om witwassen tegen te 
gaan. Mede op grond van deze aanbevelingen is in de meeste FATE-landen een centraal meldpunt 
opgericht voor de verwerking van door financiele instellingen gemelde transacties met een mogelijke 
relatie tot witwassen. De aanbevelingen zijn overgenomen door de aangesloten landen en in 1991 
deels vervat in een Europese Richtlijn. In 1992 werd door Nederland gevolg gegeven aan de uit de 
richtlijn voortvloeiende verplichting om het witwassen van geld strafbaar te stellen, in de vorm van 
verruiming en aanpassing van de helingbepalingen. 

In 1992 hebben 14 financiele instellingen aan de DCRI gevraagd of men daar, vooruitlopend op de 
meldplicht, informeel verdachte transacties zou kunnen melden. Men wilde niet het risico lopen dat als 
gevolg van de aangepaste helingbepalingen, schuld- of opzetheling ten laste zou worden gelegd 
wanneer transacties zouden worden uitgevoerd met geld dat mogelijk was verkregen uit criminele 
activiteiten. Het op deze wijze ontstane informele meldpunt werd ondergebracht bij de afdeling Fraude 
en Falsificaten van de DCRI (Terlouw en Aron, 1996, 60). 

Op 1 februari 1994 werd de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) van kracht als gevolg 
waarvan financiele instellingen (in eerste instantie banken, verzekeringsmaatschappijen, 
effectenbedrijven, beleggingsinstellingen en diegenen die wisseltransacties verrichtten; vanaf 1995 
ook casino's en creditcard-organisaties; later gevolgd door instellingen die zich bezighouden met 
money transfer) verplicht werden om ongebruikelijke transacties te melden aan een centraal 
meldpunt. Gelijktijdig werd ook de Wet identificatie bij financiele dienstverlening (WIF) van kracht die 
een uitbreiding en aanscherping inhield van de plicht van instellingen tot het identificeren van clienten 
in het geval van een aantal dienstverleningen. 

In eerste instantie was het de gedachte om het centraal meldpunt onder te brengen bij de DCRI. 
Omdat het zoals de memorie van toelichting bij de Wet MOT verwoordt `vanuit staatsrechtelijk 
oogpunt bezien niet wenselijk is particuliere instellingen te verplichten ongebruikelijke transacties van 
burgers rechtstreeks te melden bij de politie' (Tweede Kamerstukken 23009, 1992-1993, paragraaf 
6.2) heeft deze gedachte geen doorgang gevonden. Vele ongebruikelijke transacties zouden namelijk 
bonafide blijken en het zou moeilijk te rechtvaardigen zijn deze bij een opsporingsinstantie neer te 
leggen. Qua beheersverantwoordelijkheid werd het MOT in eerste instantie ondergebracht bij de 
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Directie Politie van het ministerie van Justitie. In 1995 is het MOT overgegaan naar de Directie 
Bestuurszaken van dat ministerie om het onafhankelijke karakter van het meldpunt te benadrukken. 
Fysiek werd het meldpunt gehuisvest bij de DCRI. 

Het MOT kreeg als belangrijkste taak het door systematische registratie, vergelijking, analyse en 
verrijking van gemelde gegevens te bepalen of een ongebruikelijke transactie als verdacht kan worden 
aangemerkt (conversie). Een belangrijk argument om in tegenstelling tot een aantal andere landen te 
kiezen voor een meldpunt waar ongebruikelijke transacties zouden worden gemeld in plaats van 
alleen verdachte transacties, was dat de overheid wilde voorkomen dat er door de financiele 
instellingen te streng geselecteerd zou worden op de transacties met als gevreesd effect dat er weinig 

gemeld zou worden. 
Een tweede argument om te kiezen voor de plicht tot het melden van ongebruikelijke transacties in 
pleats van verdachte, lag in de wens tot controle op de naleving van de meldplicht. Een sluitende 
controle maakte het noodzakelijk dat begrippen als 'verdacht' of 'ongebruikelijk' zouden worden 
gedefinieerd. Vanuit Justitie bestonden er bezwaren tegen het definiOren van het woord verdacht 
aangezien alles wat buiten de definitie zou vallen automatisch niet verdacht zou zijn. Een keuze voor 
de term 'ongebruikelijk' en het bijbehorende meldsysteem met de buffer bood daarvoor de oplossing. 
Met ook als voordeel dat meer twijfelgevallen zouden worden gemeld. 

In de memorie van toelichting bij de Wet MOT was na drie jaar een evaluatie in het vooruitzicht 
gesteld. Tijdens de behandeling van het Wetsvoorstel MOT in de Tweede Kamer, is de 
oorspronkelijke evaluatietermijn van de Wet Mot teruggebracht van drie jaar naar twee jaar. In 1996 
heeft de evaluatie plaatsgevonden door het WODC (Terlouw en Aron, 1996). De voor ons onderzoek 
naar het BLOM belangrijkste conclusie is dat meldingen over verdachte transacties onvoldoende 
worden benut voor opsporingsdoeleiden. Als onderliggende constateringen noemen de onderzoekers: 

• De financiele expertise binnen het MOT is zowel kwantitatief als kwalitatief ontoereikend. Mede 
als gevolg daarvan krijgen ongebruikelijke transacties, die niet uitsluitend op basis van een CIDSI-
hit als verdacht worden aangemerkt, onvoldoende aandacht. 

• Het verloop in het personeelsbestand binnen Finpol waardoor de continditeit in de op- en uitbouw 
van kennis en ervaring onvoldoende wordt gewaarborgd. 

• De veredelingsactiviteiten vinden meermaals pleats (bij MOT, Finpol en opsporingsinstanties) 
zonder altijd te resulteren in een accumulatie van nuttige informatie. 

• Het uitzetten van verdachte transacties via verschillende kanalen !evert voor de eindgebruikers 

verwarring op. 

• Net ontbreken van feedback in het MOT-proces over het gebruik van verdachte-transactie-
informatie beperkt de sturingsmogelijkheden, en werkt negatief op de motivatie tot melden. 

• Er wordt in het politieveld nog betrekkelijk weinig belang gehecht aan financieel rechercheren. 

• Er is in de korpsen een groot tekort aan financiele kennis en ervaring. 

Op 17 oktober 1996 bespreken de vaste Kamercommissies voor FinanciOn en voor Justitie de 
evaluatie van de Wet MOT (Integriteitsnota, 19 december 1997, 38). Geconstateerd wordt dat de Wet 
MOT adequaat is, maar dat er ook nog valt te verbeteren. Aan de Kamer zijn toezeggingen gedaan 
met betrekking tot (Ministerie van Financien, 4 juni 1997): 

• versterking van het meldpunt, o.a. door verbetering van het geautomatiseerde verwerkingsproces 
en door verhoging van de deskundigheid van het personeel; 

• afstemming van bewerking van verdachte transacties door de DCRI met het meldpunt om 
doublures in de bewerking te vermijden; 

• stroomlijning van de procesmatige verwerkingen van meldingen door opsporingsinstanties; 

• verhoging van de bekwaamheid inzake financieel rechercheren. 

In 1997 is binnen het ministerie van Justitie een Strategische Beleidsgroep Witwassen ingesteld. Met 
als doel om te komen tot een effectievere aansturing van de MOT-keten, het bewerkstelligen van een 
betere regie van het OM op die keten en het bepalen van strategische beleidskaders in de strijd tegen 
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het witwassen (Integriteitsnota, 19 december 1997, 37). 

Eveneens in 1997 is ter uitvoering van de eerder gedane toezeggingen aan de Tweede Kamer door 
het MOT een nieuw automatiseringssysteem (MOTION) in gebruik genomen. Sindsdien bestaat de 
mogelijkheid voor financiele instellingen om elektronisch te melden. Dat versnelt de meldprocedure en 
zorgt ervoor dat de kans op fouten in de informatieoverdracht sterk wordt verkleind. Elektronische 
doormelding van als verdacht aangemerkte transacties naar een aantal politiekorpsen vindt sinds 
1998 pleats. 

Tot november 1997 meldde het MOT het resultaat van het conversie-proces bestaande uit verdachte 
transacties door aan Finpol, dat zorgde voor veredeling en verspreiding onder opsporingsinstanties. 
Sinds dit moment meldt het MOT verdachte transactie-informatie rechtstreeks naar de politiekorpsen. 

Op 19 december 1997 verschijnt de Nota Integriteit Financiele Sector, die ook voorstellen bevat ter 
versterking van de positie van de LOvJ. In eerste instantie zou de LOvJ de bevoegdheid krijgen een 
materiele controle uit te oefenen op het MOT-register. Gezien de verantwoordelijkheid van de Minister 
van Justitie als beheerder voor het MOT zou dit staatsrechtelijk geen juiste situatie zijn en werd het 
accent van de verantwoordelijkheid van de LOvJ gelegd op het sturen van de verdachte transacties 
die het MOT aanreikt in de zin van: het volume en de bruikbaarheid van de informatiestroom vanuit 
het meldpunt naar de opsporingsinstanties. De exclusieve bevoegdheid van het hoofd MOT tot het 
aanmerken van ongebruikelijke transacties als 'verdachr bleef ongewijzigd gezien de essentie van 
deze bevoegdheid voor de bufferfunctie van het MOT tussen financiele instellingen en het 
opsporingsapparaat. 
Gezien de aanzienlijke uitbreiding van de taak van de LOvJ, acht de Integriteitsnota (pagina 39) een 
goede ondersteuning van belang. De nota beschrijft dat als volgt: 'Hiertoe zal een bureau worden 
opgericht (15 fte) dat de LOvJ zal bijstaan en hem zal adviseren. Het wordt van belang geacht dat in 
dit bureau expertise aanwezig zal zijn van alle disciplines die bij de strijd tegen het witwassen van geld 
betrokken zijn: de financiele instellingen, de toezichthouders, de ECD, de FIOD, de Centrele 
Recherche lnformatiedienst en het OM.'. 

2.2 Finpol 
Finpol werd gelijktijdig met de in werking treding van de Wet MOT in het leven geroepen met het oog 
op de centrale ontvangst en verdere verwerking van de door het MOT doorgemelde verdachte 
transacties (Terlouw en Aron, Twee jaar MOT, 1996). De kaders voor de oprichting van Finpol zijn 
terug te vinden in het Contourendocument Financiele Politiedesk (Finpol) (KLPD/DCRI, december 
1993). 

De missie van Finpol luidde destijds: 'het bevorderen van financieel economisch rechercheren in 
brede zin, en in het bijzonder van de bestrijding van het witwassen van uit criminaliteit gegenereerde 
vermogens' (KLPD/DCRI, juli 1995). De doelstellingen van Finpol waren: 
1. het verwerken van de output van het MOT; 
2. de opbouw van expertise inzake witwassen; 
3. de bevordering van de ontwikkeling van het financieel rechercheren. 

Finpol verrichte haar werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de LOvJ-MOT (Terlouw en 
Aron, 1996, pag. 61). De LOvJ vormde de schakel tussen het MOT en Finpol. 
De personele bezetting van Finpol vond pleats met een aantal medewerkers van de opgeheven 
Recherchedienst Betalingsverkeer. 

Meerdere respondenten geven aan dat Finpol zich destijds met veel egards heeft gepresenteerd in 
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het veld. In 1995 is door Finpol een klantenonderzoek gedaan (KLPD/DCRI, juli 1995) waaruit o.a. 
bleek dat men niet aan het gewekte verwachtingspatroon had kunnen voldoen. 
Volgens respondenten uit ons onderzoek hebben een aantal factoren bijgedragen aan de kritiek op 
Finpol: 

• het gebrek aan continuYteit in de personele bezetting. Finpol heeft bijvoorbeeld in korte tijd vier 

verschillende bureauhoofden gekend. 

• Het ontbreken van voldoende budget. 

• Een gebrekkige verankering en beperkte formalisatie van Finpol binnen de DCRI. 

• De onduidelijke relatie vanuit Finpol naar de LOvJ. 

• De te brede taakstelling en te hoge ambitie. 

• De positie van Finpol als schakel in het administratieve meldproces (de MOT-keten) waardoor alle 
informatie naar de opsporingsinstanties via Finpol liep. Finpol kon die informatiestroom niet 
verwerken. 

• Te geringe personele bezetting waardoor niet alle transactie-informatie kon worden doorgemeld 
aan opsporingsinstanties. 

• Transacties werden een op een veredeld wat veel tijd nam en te weinig onderlinge verbanden 
opleverde. 

• Er werden geen prioriteiten gesteld: of het opsporingsveld er iets mee deed of niet, er werd door 
Finpol getracht om alle transacties te bewerken. 

• De doorloopsnelheid van transacties in het meldtraject was te laag waardoor de animo in de 
korpsen om er nog op te gaan rechercheren sterk afnam. 

Niet iedere respondent in het veld is blij met het teruggrijpen op de Finpol tijd. Er bestaat zorg dat het 
BLOM wordt gelijkgeschakeld met Finpol terwijI volgens de meeste respondenten het BLOM heel 
anders is gepositioneerd en gepresenteerd. Ook bestaat volgens respondenten bij voormalig 
medewerkers van Finpol sterk het gevoel dat Finpol onterechte verwijten zijn gemaakt. Met name is er 
naar bun mening te weinig oog geweest voor de objectieve oorzaken die de belangrijkste verklaring 
zouden vormen voor het minder goed functioneren van de helpdesk. ZoaIs het ontbreken van de 
organisatorische en financiele randvoorwaarden. 

Hoewel Finpol feitelijk al had opgehouden te bestaan, werd haar einde formeel gemarkeerd door de 
nota 'Financiering en inrichting bureau LOvJ/MOT' (LBOM, 10 december 1997). 

2.3 BLOM 

2.3.1 	Het ontwikkelingsproces van het BLOM 

Op 27 mei 1997 vindt er over de effectiviteit van de Wet MOT een gesprek pleats tussen de minister 
van Financien als politiek eerstverantwoordelijke voor de Wet MOT, diens staatssecretaris, twee van 
zijn beleidsambtenaren, en de toenmalige LOvJ. Aanleiding tot het gesprek was een informeel contact 
tussen genoemde minister en de LOvJ. Laatstgenoemde voelde zich sinds de opheffing van Finpol als 
een 'generaal zonder leger' waar het ging om de taakuitvoering naar het MOT, en had het gevoel dat 
het MOT zich door het overnemen van Finpol-taken op het terrein van de OM-verantwoordelijkheid 

begaf. 

De LOvJ vond bij de minister gehoor. In een 'Memorandum inzake wet melding ongebruikelijke 
transacties van 4/6 juni 1997 zijn vanwege het ministerie van Financien de belangrijkste 
constateringen uit het gesprek van 27 mei verwoord. De gedachte om ter ondersteuning van de LOvJ 
een bureau op te zetten (het latere BLOM) wordt in dit memorandum voor het eerst beschreven. 
Aileen was de opzet van het BLOM zoals die in het memorandum werd voorgestaan een wezenlijk 
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andere dan die uiteindelijk is gerealiseerd. Bij brief van 6 juni 1997 ontvangt de Minister van Justitie 
het memorandum. 

In een nota met als onderwerp 'Herstructurering MOT-keten: verhoging effectiviteit Wet MOT' van 14 
november 1997 beschrijft de LOvJ aan het hoofd van het Landelijk Bureau OM de voorgestelde opzet 
van het BLOM. Diezelfde dag vormt de nota het onderwerp van bespreking tussen de voorzitter van 
de Begeleidingscommissie MOT, de directeur Bestuurszaken van het ministerie van Justitie, het hoofd 
van het Landelijk Bureau OM, het hoofd van het MOT en de LOvJ. 
De nota ging uit van het beheersmatig onderbrengen van het BLOM bij het KLPD. Dat leverde 
discussie op binnen het bredere gezelschap, dat uiteindelijk de voorkeur geeft aan onderbrenging 
binnen het OM. Met als doorslaggevende argument het in een hand willen houden van uitvoering en 
beleid. Met die uitkomst blijkt een aantal deelnemers een week later niet goed uit de voeten te 
kunnen. Het Landelijk parket i.o. voelde zich bezien vanuit haar gezagstaak te dicht op de uitvoering 
gezet en voorzag afstemmingsverlies indien het BLOM geen onderdeel zou vormen van de bestaande 
omgeving gericht op de nationale coordinatie van inlichtingen (Landelijk parket i.o., 10 december 
1997, 2). Aldus lagen er twee opties voor onderbrenging van het BLOM: bij het KLPD of bij het OM. 

Ter formele onderbouwing van het op te richten BLOM, zond de LOvJ op 10 december 1997 een nota 
'Financiering en inrichting Bureau LOvJ/MOT' aan de minister van Justitie. Als beslissingen werden 
gevraagd: 
1. In te stemmen met de oprichting en financiering; 
2. te kiezen de keuze voor beheersmatige onderbrenging bij het KLPD (optie 1) dan wel OM (optie 

2); 
3. de nota aan te bieden aan de minister van Financier). 

Op 3 februari 1998 bericht de minister van Justitie aan haar ambtgenoot van Financier) dat ze onder 
een aantal voorwaarden akkoord gaat met de oprichting van het BLOM onder verwijzing naar het 
memorandum van 4/6 juni 1997, de nota van 10 december 1997 en de Nota Integriteit Financiele 
Sector. Gekozen is om het bureau qua beheer onder te brengen in het KLPD. De start van het bureau 
wordt gewenst voor 1 mei 1998. 

Ter voorbereiding op het implementatietraject van het BLOM, heeft op 23 februari 1998 een 
verkennend gesprek plaatsgevonden tussen de LOvJ en de leiding van de DCRI. Het verslag van dit 
gesprek (KLPD/DCRI, 24 februari 1998) beschrijft dat 'prioriteit dient te worden gegeven aan de 
vorming van een begeleidingscommissie' voor het BLOM. 

Bij brief van 26 maart 1998 stemt de minister van Financier) in met de voorstellen van zijn ambtgenoot 
en zegt de benodigde financier) toe als onderdeel van de besluitvorming rond de Voorjaarsnota 1998 
en de begroting 1999. 

Als vervolg op het gesprek van 23 februari 1998 bracht de DCRI op 1 april 1998 een Nota Opzet 
Meldpunten' uit waarin de kernpunten werden aangegeven omtrent de taakstelling, opzet, aansturing 
en financiering van drie nieuw in te richten meldpunten waartoe ook het BLOM werd gerekend. In de 
nota werd melding gemaakt van een begeleidingscommissie die het BLOM zou gaan krijgen 
bestaande uit vertegenwoordigers van het Landelijk Parket i.o., het ministerie van Justitie, het MOT, 
de DCRI en de politie. 

Per 6 mei 1998 is bij de DCRI een kwartiermaker benoemd die is begonnen met het opstellen van een 
Organisatie & Formatierapport voor het BLOM. Na een aantal tussenversies verscheen in juli 1998 
versie 0.8. In het rapport was voorzien dat het BLOM een gewoon KLPD-onderdeel zou zijn met de 
gebruikelijke gezagsrelatie naar de hoofdofficier van het landelijk parket, en de beheersrelatie via de 
korpschef naar de minister van Justitie als korpsbeheerder. De LOvJ zou over een instemmingsrecht 
beschikken aangaande `de aanstelling van sleutelfunctionarissen, keuze van huisvestingslocatie en 
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besluiten over substantiele uitgaven voorzover die niet de jaarlijks voorzienbare beheerskosten of 
exploitatiekosten betreffen' (KLPD/DCRI, 28 juli 1998, 19). 

Op 31 augustus 1998 werd het Organisatie & Formatierapport besproken in hetzelfde gezelschap als 
van 14 november 1997. Naar aanleiding van de keuze in het regeerakkoord van Paars II om het 
beheer over het KPLD te laten overgaan naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK), ontstond opnieuw discussie over de positionering van het BLOM. De zorg 
van Justitie om wel verantwoordelijk te zijn voor de opsporing door de politie maar er weinig over te 
zeggen te hebben, speelde in de discussie een rol. Het werd niet langer wenselijk geacht om vast te 
houden aan de eerder gemaakte keuze om het BLOM binnen het KLPD onder te brengen. Er moest 
worden gezocht naar alternatieven waarbij het gezag en beheer geheel in handen zou blijven van 
justitie (Ministerie van Justitie, 6 november 1998, 1). Ook bleek over de taken zoals uitgewerkt in het 
Organisatie & Formatierapport verschil van mening te bestaan. Vooral de breedte daarvan in 
vergelijking tot de oorspronkelijke aanleiding voor het BLOM riep vraagtekens op. 

Op 6 november 1998 verscheen een uitgebreide nota binnen het ministerie van Justitie ten behoeve 
van nader overleg over de positionering van het BLOM op 11 november daarop volgend. De 
noodzaak om snel een beslissing te nemen over de taken en positie werd in de nota onderstreept. 
Verder bevatte de nota de uitwerking van diverse alternatieven voor de onderbrenging van het BLOM. 

Op 1 december 1998 zijn definitieve afspraken gemaakt over de taken en positionering van het 
BLOM, waarvan de inhoud is verwoord in een memo van 10 december 1998. Het BLOM zou worden 
gepositioneerd bij de DCRI binnen het KLPD. De vier hoofdtaken uit het Organisatie & 
Formatierapport werden teruggebracht tot twee. 

Ondertussen was de bouw van het BLOM doorgegaan. Per 1 oktober 1998 is de instroom van 
personeel begonnen. Op I januari 1999 is het BLOM gestart met den van de haar opgedragen taken: 
de behandeling van LOvJ-verzoeken. Per 7 juli 1999 is met de officiOle opening van het BLOM het 
inrichtingstraject afgerond zodat in de tweede helft van 1999 volledig is gewerkt aan het totale 
taken pakket. 

2.3.2 	De oorspronkelijke gedachte 

De oorspronkelijke opzet van het BLOM zoals die is terug te vinden in de memo van 4/6 juni 1997 van 
het ministerie van Financien en in de Integriteitsnota, was een andere dan die uiteindelijk is 
gerealiseerd. Vanuit de veronderstelling dat het achterblijven van het rendement van de MOT-
meldingen vooral te maken had met de beperkte omvang van de informatiestroom van het MOT naar 
de opsporingsinstanties, was in eerste instantie de gedachte om de LOvJ inzage te geven in het MOT-
register. Overigens met instandhouding van de bufferfunctie door het handhaven van de exclusieve 
bevoegdheid van het hoofd MOT om een ongebruikelijke transactie al dan niet als verdacht aan te 
merken. Dit werd geduid als de materiale controle op het MOT. Ze werd verondersteld als effect te 
hebben dat meer door de financidle instellingen gemelde ongebruikelijke transacties als verdacht 
zouden kunnen worden aangemerkt. Met name zou dit effect mogen worden verwacht ten aanzien 
van subjectieve meldingen waarvan het mogelijk verdachte karakter beter zou kunnen worden 
ingeschat door de LOvJ vanuit zijn kennis van, en plaats in het opsporingsveld. 

Het bureau ter ondersteuning van de LOvJ werd in de oorspronkelijke opzet vooral geacht zich te 
richten op het MOT-register om te komen tot meer als verdacht te kwalificeren transacties. Het was 
volgens direct betrokken respondenten eigenlijk ook in het kader van deze oorspronkelijke gedachte 
dat de minister van Financien de benodigde gelden beschikbaar wilde stellen. Een dergelijk bureau 
zou naar de mening van een aantal respondenten ook prima ondergebracht kunnen worden binnen 
het OM. 
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Staatsrechtelijk bleek het onjuist om de LOvJ te belasten met de controletaak op een register dat 
gezien de onafhankelijke positie van het MOT rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid viel van de 
minister van Justitie. De LOvJ zou op deze wijze de minister gaan controleren. 

2.4 Analyse 
Het ontwikkelingsproces van het BLOM 
Volgens de meeste respondenten was het BLOM er niet in deze omvang gekomen als de wens 
daartoe niet door de LOvJ onder de aandacht van de Minister van Justitie was gebracht. Dat had als 
keerzijde dat het ministerie van Justitie zich enigszins overvallen voelde door het initiatief, wat in 
eerste instantie leidde tot een afwachtende houding. 

In de besluitvorming omtrent het BLOM is de aandacht vooral uitgegaan naar de discussie over de 
positionering. Veel respondenten zien in de wijze van besluitvorming over het BLOM ook de reden 
voor een onderzoek dat zo snel na de oprichting van dat BLOM plaatsvindt (zie paragraaf 1.6). Zij 
achten het mogelijk dat bij bepaalde uitkomsten van het evaluatieonderzoek die discussie opnieuw 
zou ontstaat. De reden dat het onderzoek nog in 1999 diende plaats te vinden koppelen zij aan de 
datum voor de beheersovergang van het KLPD naar BZK, te weten 1 januari 2000. 
De discussie over positionering en taken heeft, voor wat betreft de inrichting van het BLOM, vooral 
vetragend gewerkt op de werving van personeel. Helderheid over de taken was van belang voor het 
opstellen van de kwalificaties van het aan te trekken personeel. Voor genteresseerde kandidaten 
vanuit de politie was de positionering van het BLOM, binnen het OM of binnen de politie, van belang 
voor het al dan niet kunnen behouden van hun executieve status. 

Verschil BLOM-Finpol 
Vrijwel alle respondenten zien duidelijke verschillen in de opzet tussen het BLOM en Finpol ten 
gunste van het BLOM. Met name de randvoorwaarden rond het BLOM zijn veel beter gewaarborgd 
dan destijds bij Finpol. De factoren zoals in paragraaf 2.2 zijn beschreven als hebbende bijgedragen 
aan de kritiek op Finpol zijn vrijwel allemaal ondervangen. Bovendien vond de ontwikkeling en 
operationele start van het BLOM plaats in een periode waarin de aandacht voor financieel 
rechercheren sterk toenam. Dat is een groot verschil met 1994 toen Finpol werd opgericht. 
Mocht het BLOM eventueel niet slagen in haar opdracht, dan zal het aan de randvoorwaarden niet 
hebben gelegen. 
Ook al weet het veld dat BLOM min of meer de opvolger is van Finpol; het wordt daar nauwelijks mee 
geassocieerd. Wel blijkt uit het onderzoeksmateriaal een sterke wil binnen het BLOM om af te 
rekenen met het Finpol-verleden. Daarin schuilt het gevaar van een te grote behoedzaamheid; van het 
zoveel mogelijk iedereen naar de zin willen maken, en van het bijna te degelijk organiseren van het 
BLOM. 

De oorspronkelijke gedachte 
Vanuit het oorspronkelijke vraagstuk dat het rendement van de output van het MOT achterbleef bij de 
verwachting, en de inschatting dat dit vooral te maken had met de omvang van de informatiestroom 
van het MOT naar de opsporingsinstanties, zouden mogelijk ook alternatieve oplossingen kunnen 
hebben beantwoord aan het doel. 
Wat ons in het onderzoek opvalt is dat het in stand houden van de buffer steeds gelijk is gesteld aan 
een fysieke afbakening tussen het MOT en BLOM. Vanuit het ontstaansperspectief van het MOT is 
dat begrijpelijk, maar een dergelijk vertrekpunt ontneemt ook het zicht op mogelijke alternatieve 
oplossingen die in relatie staan tot hetzelfde doel. 
En ondertussen hebben zich ook de nodige nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Met het wegvallen 
van Finpol bleek het MOT zelf een aantal taken te zijn gaan uitvoeren die in de lijn liggen van het 
huidige BLOM. Volgens het MOT levert dat geen formele problemen op met haar doelstelling (zie ook 
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paragraaf 3.4) en is voor veredelingstaken ook geen opsporingsbevoegdheid vereist. Bovendien is bij 
het MOT een gedetacheerde vanuit de FIOD werkzaam die zowel inzicht heeft in de ongebruikelijke 
transacties als in de systemen van de fiscale opsporingsdienst. Deze 'dubbele pet' is bij convenant 
met de FIOD geregeld. Blijkens het Jaarlijks verslag 1999 (MOT, 1999, 8) zijn detacheringen bij het 
MOT liberhaupt mogelijk op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook wanneer het 
politiemensen betreft. 
In een interne notitie van het hoofd MOT d.d. 9 april 1998 wordt zelfs uitgebreid de mogelijkheid 
beschreven dat onder strikte geheimhouding het 'Bureau van de LOvJ' (in casu het BLOM) kennis 
neemt van potentiele verdachte subjecten en transacties. 
De weerstand tegen de oorspronkelijke gedachte om in de ondersteuning van de LOvJ te voorzien, 
lijkt vooral te zijn ontstaan door de inzage van de LOvJ in het MOT-register te benoemen als controle. 
Daardoor leek direct de onafhankelijke positie van het MOT, en daarmee de buffer, in gevaar te 
komen. 
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Dit hoofdstuk beschrijft de missie, doel en taken zoals die voor het BLOM zijn geformuleerd en 
de wijze waarop het onderzoeksveld daar tegenaan kijkt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 
een analytische beschouwing door de onderzoekers van de feiten en percepties die het 
onderzoek heeft opgeleverd, en met een opsomming van een aantal aanbevelingen. 

3.1 	Missie en doel 

Hoofdstuk 3 Missie, doel en taken 

In het Organisatie & Formatierapport voor het BLOM (KLPD/DCRI, 17 maart 1999, 2) staat de missie 
van het BLOM als volgt beschreven: 

'Het bureau voor politiele ondersteuning van de LOvJ-MOT (BLOM) draagt bij aan de bestrijding van 
het witwassen van illegaal vermogen door informatie en deskundigheid bijeen te brengen over (de 
aanpak van) witwascriminaliteit teneinde te bevorderen dat gegevens over verdachte transacties, 
voorzover afkomstig van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, optimaal worden benut voor 
opsporing en vervolging.' 

De missie omvat zowel een beschrijving van het bestaansrecht van het BLOM (draagt bij aan de 
bestrijding van witwassen); van haar kernactiviteit (bijeenbrengen van informatie en deskundigheid) en 
van het doel (teneinde te bevorderen dat gegevens over verdachte transacties optimaal worden 
benut). In een eerdere versie van het Organisatie & Formatierapport (KLPD/DCRI, 28 juli 1998) stond 
de missie breder, maar ook inhoudelijker geformuleerd met name voor wat betreft de klanten waar 
het BLOM zich op zou willen richten (ook de wetgever, controlediensten en het MOT waren als klant 
gedefinieerd) en voor wat betreft de kerntaken waarvan het BLOM zich zou willen bedienen 
(adviseren, operationeel begeleiden, ondersteunen en bijstaan). Deze oorspronkelijke formulering is 
mede op voorstel van het ministerie van Justitie ingeperkt. Op basis van de overweging dat destijds 
ook Finpol wel erg breed van start ging en het ambitieniveau vervolgens op meerdere punten niet 
heeft kunnen waarmaken, en omdat de oprichting van het BLOM in essentie ging om het gebruik van 
verdachte transacties door opsporings- en vervolgingsinstanties te verhogen. 

Uit het onderzoek valt op dat een aantal respondenten van zowel het BLOM, MOT als politie en OM 
met name de verwachting hebben dat het BLOM operationele ondersteuning biedt bij het doen van 
onderzoeken. Een aantal van hen ziet juist hierin de toegevoegde waarde van het BLOM. TerwijI 
volgens hen die bij de ontwikkeling van het BLOM zijn betrokken expliciet de afspraak is gemaakt dat 
het BLOM geen operationele ondersteuning zou bieden bij opsporingsonderzoeken. 

Het BLOM heeft van haar missie een aantal ambities afgeleid die ook in het Organisatie & 
Formatierapport staan beschreven: 
• het zijn van een deskundig partner van het MOT met eerbiediging van de wettelijke bufferfunctie; 
• het leveren van volledige, betrouwbare en bruikbare informatieproducten aan nationale en 

internationale instanties, betrokken bij de aanpak van witwassen; 
• het bijdragen aan een actueel en representatief totaaloverzicht van (inter)nationale 

opsporingsgegevens inzake witwascriminaliteit in relatie tot Nederland; 
• het optimaliseren van multidisciplinaire samenwerking op het gebied van informatie-uitwisseling. 
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In het Activiteitenplan 1999 (KLPD/DCRI, 30 maart 1999, 3) heeft het BLOM ook aangegeven door 
welke principes ze zich wit laten leiden bij het invullen van de missie en het waarmaken van de 
ambitie. Het activiteitenplan noemt er drie, waaronder (vrij vertaald) door het BLOM het volgende 
wordt verstaan: 

1. Pro fessioneel 
'Weten wat we doen en waarom. Voortdurend streven naar verbetering. Een integere werkhouding 
aannemen wat vooral te herkennen is in de manier waarop wordt omgegaan met vertrouwelijke 
gegevens' (KLPD/DCRI, Activiteitenplan 1999, 3). 

2. Klantgericht 
Het instellen van een klantenraad om te waarborgen dat de halffabrikaten die het BLOM aflevert zijn 
afgestemd op de wensen en behoeften van onze klanten. Gedurende kantooruren gegarandeerde 
telefonische bereikbaarheid en gegarandeerde aanwezigheid van een voor de verstrekking van CRI-
gegevens geautoriseerde medewerker. Met andere relevante CRI-onderdelen komen tot een loket. 

3. Resultaatgericht 
Meetbare operationele doelstellingen. Vertrekken vanuit de ketenbenadering van op elkaar 
aansluitende activiteiten tussen verschillende instellingen en tussen verschillende niveaus/functies in 
de eigen organisaties. Concreet wordt dit zichtbaar in de overlegvormen waarin het BLOM participeert 
en de auditsystematiek. 

Er is vanuit de praktijk nog weinig te zeggen over de mate waarin het BLOM haar ambities weet to 
bereiken. Respondenten zijn vooral afwachtend ten aanzien van wat het BLOM wil bieden maar geven 
het wel een grote kans van slagen. Daarbij past wel de kanttekening dat or onder hen veel 
verschillende en tegengestelde meningen zijn over waarin het BLOM dan geslaagd zou moeten zijn. 

3.2 Het taak-ontwerp 

3.2.1 	De primaire taak 

De overkoepelende taak van het BLOM werd door de minister van Justitie bij brief van 3 februari 1998 
aan haar ambtgenoot van Financier' min of moor geformuleerd als: 

Het verrichten van operationele en beleidsmatige werkzaamheden ter vergroting van de efficiOntie en 
effectiviteit van de Wet melding ongebruikelijke transacties onder direct gezag van de Landelijk 
Officier van Justitie-MOT. 

Om te voorkomen dat een te brede taakdefinitie de aandacht van het BLOM zou versnipperen over tal 
van activiteiten, werkt de eindversie van het Organisatie & Formatierapport de definitie uit in twee 
hoofdtaken: 

1. Veredelen on analyseren van gegevens ten behoove van verdachte transacties ter fine van 
opsporing. 

2. Ondersteunen van de LOvJ-MOT bij de sturing op de output van het Meldpunt ongebruikelijke 
transacties uit hoofde van diens gezag over de opsporing. 

Met ingang van 5 juli 1999 (Landelijk Parket, 5 juli 1999) is daaraan wegens omslachtigheid van de tot 
dat moment gevolgde werkwijze als nieuwe taak toegevoegd: 
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3. De ondersteuning van de LOvJ bij de coordinatie en afhandeling van verzoeken tot verstrekking 
van gegevens ter uitvoering van artikel 14A van het Besluit politieregisters aan de toezichthouders 
van financiele instellingen in Nederland. Deze verzoeken hebben betrekking op het toetsen van de 
betrouwbaarheid van (aspirant-) bestuurders en van financiele instellingen. 

Ten opzichte van het eerder aangehaalde concept van het Organisatie & Formatierapport is in 
overeenstemming met de inperking van de missie ook het aantal hoofdtaken gereduceerd. Het 
'voorbereiden, initieren en begeleiden van en participeren in commune en fiscaal-strafrechtelijke 
onderzoeken mede gebaseerd op meldingen over verdachte transacties', is vervangen door het 
veredelen en analyseren van gegevens. Weggevallen zijn de oorspronkelijke geformuleerde taken: 
coordinatie van recherche-informatie over witwascriminaliteit, en het verschaffen van inzicht in aard en 
omvang van witwascriminaliteit. 

Waar het Finpol de nadrukkelijke opdracht had tot 'opbouw van expertise inzake witwassen' en de 
'bevordering van de ontwikkeling van het financieel rechercheren', is de taak van het BLOM veel meer 
teruggebracht tot het onderwerp 'verdachte transacties'. 

Het vermelden van deze wijzigingen tussen concept- en eindversie, en tussen BLOM en Finpol is 
relevant omdat binnen het veld opvattingen leven die zowel de uiteindelijke als de oorspronkelijke 
taakdefinitie van zowel Finpol als het BLOM ondersteunen. Maar daarover na een uitwerking van de 
twee hoofdtaken meer. 

Ad 1. Veredelen en analyseren van gegevens op basis en ten behoeve van verdachte 
transacties 
Als het MOT op basis van haar eigen criteria een ongebruikelijke transactie aanmerkt als verdacht dan 
meldt zij deze transactie door aan de opsporingsinstantie die geacht wordt er belang bij te hebben. 
Het BLOM ontvangt een bericht dat er is doorgemeld en een afschrift van de transactie-informatie die 
is doorgemeld. Omdat het MOT in tegenstelling tot het BLOM niet beschikt over de toegang tot 
bepaalde politieregisters, en bovendien het MOT qua omvang niet is toegerust om grote aantallen 
verdachte transacties zover te veredelen dat een opsporingsinstantie er mee aan de slag kan, heeft 
het BLOM de volgende taken opgedragen gekregen: 

a. Verzamelen van gegevens uit opsporingsregisters, fiscale registers en open bronnen ter 
aanvulling op en verbetering van de gegevens over verdachte transacties die door het MOT aan 
opsporingsinstanties zijn verstrekt. 

b. Gestructureerd vastleggen van gegevens gerelateerd aan MOT-meldingen om bij te dragen aan 
nationaal inzicht over witwascriminaliteit. 

c. Waarderen en analyseren van verzamelde gegevens om te komen tot onderzoekshypotheses. 
d. Doen van onderzoeksvoorstellen aan opsporings- en vervolgingsinstanties in binnen- en 

buitenland. 

Ten opzichte van de start is door het BLOM met name het doen van onderzoeksvoorstellen als taak-
element bijgesteld. Volgens het BLOM is op basis van de korte ervaring in de praktijk gebleken, dat 
met name de politieregio's niet zitten te wachten op helemaal uitgewerkte voorstellen. Bovendien 
doen de korpsen het vooronderzoek weer opnieuw om zelf gevoel te krijgen voor de zaak. Dat gaat 
gemakkelijker als je dat vooronderzoek ook zelf uitvoert in plaats van het van papier te moeten 
opnemen. 

Ad 2. Ondersteunen van de LOvJ-MOT bij de sturing op de output van het MOT 
Deze taak van het BLOM is afgeleid van de verantwoordelijkheid van de LOvJ-MOT voor de 
bevordering van een rechtmatig, efficient en effectief gebruik van gegevens over verdachte 
transacties. De LOvJ-MOT toetst of het MOT verdachte transacties rechtmatig doorleidt naar 
opsporingsinstanties en meer in het bijzonder of gegevens rechtmatig zijn verkregen en inhoudelijk 
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voldoende kwaliteit hebben om als opsporingsgegevens gebruikt te worden. Het beoogd gevolg dient 
volgens het Organisatie & Formatierapport een gerichte inzet te zijn van opsporingscapaciteit. De 
ondersteuning van de sturing op de output van het MOT valt voor wat betreft het BLOM in een aantal 
sub-taken uiteen: 
a. Het namens de LOvJ-MOT een systematiek ontwikkelen en steekproefsgewijs toepassen om de 

rechtmatigheid van doorgeleidingen te controleren. 
b. Het namens de LOvJ-MOT beoordelen of er eventueel ongewenste interferentie tussen 

opsporingsbelangen kan optreden wanneer verstrekking van de verdachte transacties door het 
MOT naar meerdere opsporingsinstanties plaatsvindt. Daartoe coOrdineert het BLOM namens de 
DCRI (inter)nationaal de informatiestromen ten aanzien van witwassen verband houdende met 
verdachte transacties. 

C. Het leveren van opsporingsinformatie en/of -deskundigheid aan het MOT: 
• ter ontwikkeling van typologieen voor de beoordeling van ongewenste transacties; 

• voor het afstemmen van de output van het MOT op de wensen van het opsporingsveld; 

• om niet-naleving van de meldplicht te signaleren. 
d. Het ondersteunen van de LOvJ-MOT bij aansturing van controles door de ECD op de naleving 

van de meldplicht. 

Ad. 3 De ondersteuning van de LOvJ bij betrouwbaarheidsonderzoeken 
In de kern is dit een enkelvoudige taak. Met verdachte transacties en de output van het MOT heeft ze 
volgens respondenten weinig te maken. Maar aangezien het BLOM al een rol speelde in de procedure 
ter toetsing van de betrouwbaarheid van bestuurders/toezichthouders van financiele instellingen, en 
gezien het feit dat de LOvJ niet over een ander apparaat beschikt met toegang tot de vereiste 
politieregisters, is voor de onderhavige constructie gekozen. Met het verkrijgen van de nieuwe taak 
heeft het BLOM ook capaciteitsuitbreiding gekregen. 

3.2.2 	De taakafbakening met het MOT 

De tweede hoofdonderzoeksvraag stelt onder e. nadrukkelijk de afbakening tussen de taak van het 
BLOM en het MOT aan de orde. Een relevante vraag zo blijkt uit het onderzoek. Respondenten geven 
aan dat het MOT in het gat is gesprongen dat met het wegvallen van Finpol ontstond. Dat geldt vooral 
het veredelen van transacties en het stimuleren van de opsporingsinstellingen om daar gebruik van te 
maken. In het jaarverslag 1999 meldt het hoofd van het MOT in zijn voorwoord 'dat de samenwerking 
met de politie intensiever wordt'. In het verlengde daarvan wordt in hetzelfde verslag de rol van de 
senior-beleidsmedewerker bij het MOT toegelicht. Die probeert zoveel mogelijk het product van het 
meldpunt af te stemmen op de wensen van de politie, zonder dat de bufferfunctie van het meldpunt in 
gevaar komt (MOT, Jaarlijks verslag 1999, 6-8). Als tweede taak heeft deze functionaris de 
internationale gegevensuitwisseling op politieel gebied. Om beide taken goed te kunnen uitvoeren 
beschikt de betrokken functionaris over opsporingsdeskundigheid. 
Het MOT heeft ter invulling van haar onderzoekstaak (artikel 3 sub d, Wet MOT) en met de status van 
pilot, een samenwerkingsovereenkomst gesloten met twee politieteams. In het kader van de pilot zijn 
tevens de juridische mogelijkheden bekeken van verstrekking van gegevens uit een (tijdelijk) 
politieregister aan het meldpunt en vice versa (MOT, Jaarlijks verslag 1999, 17). 

Hoewel bij MOT en BLOM duidelijk de bereidheid bestaat tot samenwerken, doorkruist de komst van 
het BLOM ook de door het MOT ingezette koers. En daar is niet elke respondent even blij mee. Zowel 
uit het gespreksmateriaal als uit notities blijkt dat het MOT ook niet zonder meer die koers wil verlaten. 
Zich beroepend op de ervaringen met het vroegere Finpol zette het MOT, tot het BLOM zich zou 
hebben bewezen, vooralsnog in op twee paarden: de eigen activiteiten richting politie (nationaal en 
internationaal) en de activiteiten van het BLOM. 

Respondenten van opsporingsinstanties waarmee het MOT al langere tijd samenwerkt zijn daarover 
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zeer tevreden. De ontvangen informatie van het MOT heeft bijgedragen aan een succesvolle 
afronding van een aantal grote zaken. Voor deze opsporingsinstanties maakt het overigens niet uit of 
de informatie van het BLOM of het MOT komt. 

De landelijk officier en met hem een aantal andere respondenten, ziet het gevaar dat het MOT 
opsporingsgerichte handelingen onderneemt waaraan, gezien de onafhankelijke positie van het MOT, 
geen opsporingsbevoegdheid ten grondslag ligt en die zich dientengevolge ook onttrekken aan het 
gezag van het Openbaar Ministerie. Zeker wanneer veredeling gaat lijken op het doen van 
verkennend onderzoek is dit een probleem. Voor hem was dat mede aanleiding om middels een brief 
namens het hoofd van het Landelijk Parket (Landelijk Parket, 12 juli 1999) de opsporings- en 
vervolgingsinstanties erop te wijzen dat het contact over verdachte transacties diende te lopen via het 
BLOM. Waar het MOT het aanspreekpunt is voor de financiele instellingen, zou het BLOM het 
aanspreekpunt zijn voor de opsporing. 
Het MOT ziet dat gesignaleerde gevaar niet en stelt dat, zolang zij geen executieve taken verricht, er 
geen gezagsprobleem ontstaat. 

De taakafbakening tussen MOT en BLOM is onderwerp geweest van het eerste driehoeksoverleg 
MOT-BLOM-LOvJ (20 september 1999). Er bestonden verschillende beelden over de helderheid en 
status van de daar gemaakte afspraken. Feit is dat er in oktober 1999 onder de deelnemers een 
meningsverschil is ontstaan over de mate waarin door het MOT contact werd onderhouden met 
nationale en internationale opsporingsinstanties. Dit vormde, naast de al dan niet vermeende 
achterstand in de verwerking bij het MOT, een belangrijk bespreekpunt tijdens het tweede 
driehoeksoverleg van 28 oktober 1999. Als uitkomst van dat overleg is volgens de deelnemers 
afgesproken dat het MOT zich terugtrekt op de kerntaken en de contacten met opsporingsinstellingen 
overlaat aan het BLOM. Naar de mening van direct betrokkenen per half december 1999, worden 
deze afspraken goed nageleefd en verloopt de samenwerking tussen MOT en BLOM inmiddels naar 
wens. 

Een groot deel van de respondenten signaleert dat het BLOM een bedreiging inhoudt voor de meer 
professionele taken van het MOT. Als het totale veredelingsproces komt te liggen bij het BLOM 
resteert er voor het MOT alleen nog de conversie van ongebruikelijk naar verdacht, wat volgens hen 
grotendeels geautomatiseerd verloopt of zal kunnen verlopen. De vertegenwoordigers van 
opsporingsinstellingen en de arrondissementsparketten vinden het maar vreemd dat er een MOT en 
BLOM naast elkaar bestaan. Hoe verklaarbaar ook vanuit de historie: zij wijzen op de praktische 
consequenties van het onderscheid in twee diensten, waarbij voorbeelden worden aangehaald waarin 
van twee kanten dezelfde informatie is geleverd, of waarvan een van beiden niet op de hoogte was 
van geleverde informatie, maar dat wel had moeten zijn. Een onderscheid dat naar het gevoel van 
deze respondenten nog minder van belang wordt gezien de door hen gesignaleerde overlap van taken 
tussen MOT en BLOM. Dat het MOT zich verder op de weg begeeft van het veredelen van transacties 
is voor hen een teken dat ken nelijk de formele kaders dat toelaten. 

De meeste respondenten die direct betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het BLOM, 
vinden dat het MOT zich zou moeten concentreren op het boven water halen van zoveel mogelijk 
(samenhangende) verdachte transacties. Zodra op enigerlei wijze een transactie als verdacht kan 
worden aangemerkt zou het MOT de zaak moeten doorsturen naar de regio en in afschrift aan het 
BLOM. Deze respondenten hebben het idee dat er mede als gevolg van de tijd die het kost om een 
verdachte transactie af te handelen, nog veel ongebruikelijke transacties niet als verdacht worden 
aangemerkt. Een objectieve grens voor de taakscheiding tussen MOT en het BLOM ligt wat hen 
betreft bij een match met het CID-register of het MRO-bestand (zie voor inhoudelijke toelichting 
hoofdstuk 7). 
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3.2.3 	De taakafbakening met het Landelijk Parket 

In de oorspronkelijke plannen voor de inrichting was binnen het BLOM een senior-beleidsadviseur 
voorzien (KLPD/DCRI, 28 juli 1998). De werkzaamheden behorende tot deze functie waren vooral 
gericht op het anti-witwasbeleid in de brede zin van het woord. Omdat de taken van het BLOM op dit 
terrein werden beperkt, veranderde de visie op de rol van de beleidsadviseur. Duidelijk was dat de 
verantwoordelijkheid voor het beleid van het BLOM berust bij de landelijk officier. Als gevolg van het 
volume aan werkzaamheden dat binnen de deze verantwoordelijkheid op die functionaris afkwam 
werd besloten de functie van beleidsmedewerker toe te voegen aan het toenmalige Landelijk Bureau 
Openbaar Ministerie (LBOM) en het huidige Landelijk Parket. Per 1 juli 1999 is deze functie vervuld. 
Een duidelijke taakomschrijving is nog niet voorhanden. Wel vervangt de beleidsmedewerker als een 
soort parketsecretaris de LOvJ bij diens afwezigheid. Een belangrijke taak is voor de landelijk officier 
weggelegd bij de behandeling van LOvJ-sub 3 verzoeken, een naam die is ontleend aan het 
wetsartikel waarin deze bevoegdheid staat beschreven. Dit zijn verzoeken om informatie aan het MOT 
als gevolg van (verdenking van) een strafbaar feit waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt. Een 
dergelijk verzoek om informatie wordt gedaan door de zaaksofficier en beoordeeld door de landelijk 
officier. Gaat hij akkoord met het verzoek dan geeft hij het door aan het MOT en is het meldpunt 
verplicht de gevraagde informatie (indien voorhanden) te leveren; ongeacht de onafhankelijke 
beoordeling die normaal gesproken behoort tot de competentie van het hoofd MOT. LOvJ-sub 3 
verzoeken onderscheiden zich van LOvJ-sub 2 verzoeken in welk geval het hoofd MOT wel zelf 
bepaalt of er reden is om een ongebruikelijke transactie aan te merken als verdacht en om als gevolg 
daarvan informatie beschikbaar te stellen. 

Ten tijde van het onderzoek had het opzetten van een goede manier van behandelen van de 
betrouwbaarheidsonderzoeken op verzoek van de toezichthouders op de financiele instellingen, hoge 
prioriteit binnen de taken van de beleidsmedewerker. 

Gezien de zomervakantie-periode en de drukke werkzaamheden van de LOvJ op andere terreinen, 
had bij het sluiten van dit onderzoek nog geen nauwkeurige beschrijving van de taken van de 
beleidsmedewerker plaatsgevonden. Het is niet de bedoeling dat deze zich bijvoorbeeld gaat 
bezighouden met het ontwikkelen van typologieen of andere direct uitvoerende werkzaamheden 
binnen de aan het BLOM opgedragen taken. Het onderhouden van contacten met de departementen, 
de ontwikkeling van privacy-beleid en het voeden en monitoren van internationale ontwikkelingen zijn 
eerder ondenverpen van aandacht. 

De LOvJ vervult noodgedwongen tijdelijk in combinatie met de taken verband houdende met het MOT 
en het BLOM nog de rol van landelijk fraudeofficier. Dit naar aanleiding van een tekort aan officieren 
bij het landelijk parket. Van een fulltime beschikbaarheid voor het MOT/BLOM is geen sprake, wat 
deels wordt opgevangen door de beleidsmedewerker. In beginsel is de rol van LOvJ-MOT ook geen 
dagtaak. Maar zolang het BLOM nog in een ontwikkelfase verkeert, en het MOT en BLOM nog 
onvoldoende op elkaar zijn ingespeeld en afgestemd, zou een fulltime beschikbaarstelling volgens 
respondenten van het landelijk parket en het BLOM wel nodig zijn. 

3.3 Ontwikkelingen die van invloed zijn op de taak 

3.3.1 	Internationaal 

Witwassen is per definitie een grensoverschrijdend delict, zo zijn vrijwel alle respondenten van 
mening. De oprichting van het MOT vijf jaar geleden is ook een uitvloeisel van internationale 
afspraken. Internationaal staan de meldpunten bekend als Financial Intelligence Unit (FIU). Om de 
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internationale samenwerking tussen meldpunten te bevorderen hebben deze zich in 1995 verenigd in 
de zogenaamde Egmont-groep (MOT, Jaarlijks verslag 1999, 35). Niet ieder land heeft eenzelfde type 
meld punt. Sommige landen hebben een politieel of justitieel meldpunt dat alleen mag samenwerken 
met andere politiediensten. Andere landen hebben een administratief meld punt. Nederland neemt een 
unieke plaats in door een onderscheid te maken tussen ongebruikelijke en verdachte transacties. De 
meeste andere landen kennen alleen verdachte transacties. 
Er is een ontwikkeling om informatie uit te wisselen tussen FIU's, onder andere met behulp van een 
geautomatiseerd systeem (FIU-net). Tot op heden is voor Nederland het MOT aangemerkt als FIU. 
Het probleem voor Nederland is, dat een voorontwerp van een Europese richtlijn zodanig is opgesteld 
dat de FIU ook ongebruikelijke transacties zou moeten melden aan het buitenland. De vreemde 
situatie zou dan, volgens respondenten, ontstaan dat de buitenlandse politie informatie van 
ongebruikelijke transacties krijgt en de Nederlandse politie niet. Volgens de Wet MOT mag het MOT 
alleen informatie uitwisselen met landen met een soortgelijk meldsysteem en een met het MOT 
vergelijkbare taak. 
Een oplossing zou volgens de departementen kunnen zijn om het BLOM als FIU aan te merken, maar 
dat 'evert problemen op met de definitie van een FIU omdat er niet rechtstreeks verdachte transacties 
(kunnen) worden gemeld bij het BLOM. 

Het BLOM wit zich in ieder geval gaan presenteren bij de meldpunten in het buitenland. Met Belgie en 
Luxemburg bestaan at samenwerkingsrelaties. Als het ook FIU zou worden voor Nederland, dan heeft 
dit naar verwachting van het BLOM forse consequenties voor de taakuitvoering qua capaciteits- en 
aandachtsverdeling. Niet zozeer qua beleidsmatige werkzaamheden maar veel meer voor wat betreft 
de concrete internationale uitwisseling van transactie-informatie. 

3.3.2 	De EURO 

Een omvangrijk deel van de als verdacht aangemerkte transacties betreft wisseltransacties. De 
introductie van de Euro in de 11 EMU-landen zal als gevolg hebben dat er minder geld gewisseld 
wordt na 1 januari 2002. Respondenten van de departementen, het MOT, het BLOM en van het 
landelijk parket, schatten de effecten van de overstap naar de Euro voor de taak van het BLOM 
verschillend in. De meeste van hen denken dat ongeveer 70-80% van de verdachte transacties zal 
wegvallen. Volgens hen zal dat forse consequenties hebben voor het BLOM. Dat zal zich meer op 
stortingen moeten richten en op girale transacties. De laatste categorie is at van belang, maar er is 
moeilijker een hand op te leggen. De verplichting tot melding van girale transacties kent ook een 
hogere minimum-drempel gezien het enorme aantal transacties dat per dag plaatsvindt. 

Er zijn ook respondenten, die verwachten dat in andere valuta gewisseld zal worden en zij wijzen er 
op dat het wisselen in Engelse ponden, dollars en Deense kronen zal blijven bestaan. 

Ondertussen wordt een dag voor de Euro zijn intrede doet waarschijnlijk een uitbreiding van de 
meldplicht van kracht voor notarissen en advocaten. Zonder dat de consequenties daarvan hemaal 
duidelijk zijn, verwachten enkele respondenten hiervan een compenserend effect voor wat betreft het 
wegvallen van de wisseltransacties. 

Uit het gespreksmateriaal blijkt ook dat het moment van overgang naar de Euro door respondenten 
strategisch van belang wordt geacht. Naar verwachting zullen er veel valuta-transacties plaatsvinden 
omdat de oude valuta niets meer waard zijn. Rond en voor dat moment is een verhoging van het 
aantal meldingen van ongebruikelijke en mogelijk ook van verdachte transacties te verwachten. 
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3.4 Analyse 
Missie en doel 
Met het inperken van de missie ten opzichte van een eerdere versie van het Organisatie & 
Formatierapport is ze minder breed geworden, maar heeft ze ook een deel van hear kracht verloren. 
Minder duidelijk komt naar voren voor wie het BLOM werkt en wat nu de essentie is van haar bijdrage 
aan het optimaal benutten van gegevens over verdachte transacties. De missie werkt nauwelijks meer 
onderscheidend voor het BLOM en zou bijvoorbeeld ook kunnen gelden voor het MOT of een Bureau 
Financiele Ondersteuning in een politieregio. Op zichzelf heeft deze constatering weinig 
consequenties. Veel organisaties kennen een missie waarvan de betekenis voor het dagelijks 
handelen relatief beperkt is. Maar waar het Organisatie & Formatierapport van het BLOM de uitstraling 
heeft van een degelijk, doordacht en ambitieus document, lijkt ook de missie niet te zijn opgenomen 
om te voldoen aan Oen of andere modieuze trend. Bovendien wordt het BLOM geconfronteerd met 
verschillende en tegenstrijdige verwachtingen uit het veld (zie hoofdstuk 6). Gezien de wijze waarop 
ze zijn geformuleerd, geven missie en doel echter nauwelijks houvast bij het gelijkrichten van de 
verschillende verwachtingen in het veld of het daarin maken keuzes. 

Er vanuit gaande dat de missie voor het BLOM betekenis heeft, dan valt op dat er zowel in het 
Organisatie & Formatierapport als in andere stukken niet op wordt teruggegrepen. Mintzberg (1994, 
310) ziet een missie als de uitdrager van een boodschap: ze bevat de ideologie van de organisatie die 
de organisatie in zijn facetten bij elkaar houdt en zin geeft. En klinkt dan ook door in alle 
verschijningsvormen en uitingen van de organisatie. 
Omdat de taken van het BLOM zo nauw lijken samen te hangen of zelfs zijn verweven met die van het 
MOT en de afnemers van informatie over verdachte transacties, is de waarde van een heldere missie 
juist voor het BLOM dat ze afbakent wat haar onderscheidt van anderen die op hetzelfde terrein actief 
zijn. Is een dergelijke afbakening niet mogelijk, dan zou afgezien van andere overwegingen om toch 
voor een BLOM te kiezen, de vraag kunnen worden gesteld waarom er dan een afzonderlijk BLOM 
zou moeten bestaan. ZoaIs vanwege het ministerie van Justitie over het bestaansrecht van het BLOM 
werd verwoord in een nob over de positionering van het BLOM (6 november 1998): 'Met de komst 
van het BLOM moet worden beoogd de effectiviteit en efficiOntie van de Wet MOT te vergroten, 
zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan taken die op dit punt reeds aan andere organisaties zijn 
opgedragen, ongeacht of deze al dan niet naar wens worden uitgevoerd. Immers, indien dat niet het 
geval is, moet het aldaar worden opgelost en moet niet een nieuwe organisatie in het !even worden 
geroepen.' 

De status van de ambities waarin de missie is vertaald is niet duidelijk. Voor een deel lijken ze 
betrekking te hebben op de taken die uit een eerdere versie van het Organisatie & Formatierapport 
waren weggestreept. Een operationalisatie van de ambities in verifieerbare termen ontbreekt, evenals 
een termijn waarbinnen de ambities moeten zijn waargemaakt. 

Taak 
Voor wat betreft de taakuitvoering zet de beschrijving van de missie enigszins op het verkeerde been, 
zo blijkt uit het onderzoek. De beschrijving van de taak van het BLOM als 'informatie en 
deskundigheid bijeen brengen over (de aanpak van) witwascriminaliteit' roept in het veld associaties 
op met een expertisefunctie op het terrein van witwassen. Vooral ook door de toevoeging tussen 
haakjes. Uit de gesprekken met vertegenwoordigers van het BLOM blijkt deze expertisefunctie in het 
huidige taakprofiel niet meer voor te komen, in tegenstelling tot een eerder concept van het 
Organisatie & Formatierapport van 28 juli 1998. Een verklaring voor deze aanpassing ligt in de 
passage, die in de voorgaande alinea is aangehaald uit de nota van 6 november 1998. Met name de 
DCRI werd al geacht belast te zijn met taken op het vlak van coardinatie van recherche-informatie 
over witwascriminaliteit en het verschaffen van inzicht in aard en omvang van die criminaliteitsvorm. 
Desondanks verwijzen de ambities behorende bij de missie nog wel naar deze weggevallen taken. 
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Ondertussen bestaan er in het veld verwachtingen over de expertisefunctie en ontleent een deel van 
de respondenten de meerwaarde van het BLOM aan activiteiten van dit type. 

De veredelingstaak en de ondersteuningstaak aan de LOvJ zijn ieder uitgewerkt in drie activiteiten en 
behoorlijk gekwantificeerd opgenomen in het activiteitenplan 1999 (zie hoofdstuk 5). Wat daarbij met 
name opvalt is dat de operationalisatie van de ondersteuningstaak van de LOvJ niet congruent is met 
de beschrijving van deze taak in het Organisatie & Formatierapport. In het activiteitenplan staan 
andere zaken opgenomen dan op basis van het aangehaalde rapport zou worden vermoed. 
Het BLOM is vooral opgericht ter vergroting van de efficientie en effectiviteit van MOT-meldingen. In 
relatie tot het grote belang dat door respondenten van ministeries, het college van PG's, het landelijk 
parket, het MOT, de DCRI en het BLOM zelf wordt gehecht aan informatie over het rendement van 
doorgemelde verdachte transacties, valt op dat het verzamelen van informatie over dat rendement als 
taak of activiteit ontbreekt in het Organisatie & Formatierapport en het Activiteitenplan 1999. Hoewel 
het hier geen primaire activiteit betreft maar meer een taak in het kader van besturing en planning & 
control, zou gelet op de aanleiding tot de instelling van het BLOM verwacht mogen worden dat 
daarvoor een plaats zou zijn ingeruimd in de aangehaalde stukken. Zeker ook omdat het houden van 
zicht op wat er door de afnemers van het MOT en het BLOM met verdachte transacties wordt gedaan 
en wat de exacte bijdrage daarvan is aan het opsporingsresultaat, volgens respondenten als een 
substantiele, complexe en tijdrovende taak mag worden beschouwd. 
Ook al komt deze beheerstaak niet in de plannen voor; feitelijk vindt onder verantwoordelijkheid van 
de Begeleidingscommissie voor het MOT door de werkgroep Indicatoren een inventarisatie plaats van 
wat er de afgelopen drie jaar is gemeld, op hoeveel verschillende subjecten dat is terug te voeren en 
welk vervolg daaraan is gegeven. Het BLOM is daarbij verantwoordelijk voor het aanleveren van de 
informatie over verdachte transacties. 

Taakafbakening MOT-BLOM 
In samenhang met het bovenstaande maakt een aantal respondenten melding van een knelpunt in de 
terugmelding naar de financiele instellingen. Deze instellingen krijgen van het MOT twee meldingen. 
Een bericht van ontvangst van de aanmelding en een doormeldingsbericht wan neer die als verdacht is 
aangemerkt en is verstrekt aan een opsporingsinstelling. Zoals respondenten aangeven en destijds 
ook bleek uit het onderzoek van Terlouw en Aron (1996, 46), willen de financiele instellingen meer 
informatie over de voortgang van een eventueel onderzoek waar de doorgemelde transactie-
informatie een rol in speelt. Ook vraagt men volgens Terlouw en Aron om casuistiek van vooral 
succesvolle zaken gezien de motiverende werking die dat heeft op het personeel, en vanwege het 
preventieve effect dat er vanuit zou gaan. In het Jaarlijks verslag over 1999 van het MOT (1999, 19) 
wordt melding gemaakt van een uitgebracht advies inzake de terugkoppeling, door de 
Begeleidingscommissie MOT. Dit advies is in het kader van dit onderzoek niet bestudeerd. 
In het driehoeksoverleg van MOT/BLOM en LOvJ d.d. 28 oktober 1999 is nadrukkelijk de afspraak 
gemaakt dat het MOT de contacten verzorgt .met de financiele instellingen en het BLOM met de 
opsporingsinstanties. Wil binnen het kader van die afspraken het MOT voorzien in verdergaande 
terugkoppeling, dan dient ze de informatie daartoe te ontvangen van het BLOM. Als alternatief zou het 
BLOM, in tegenstelling tot de afspraak in het driehoeksoverleg, rechtstreeks informatie kunnen 
terugkoppelen naar de financiele instellingen, bijvoorbeeld wanneer zij kunnen worden aangemerkt als 
benadeelde partij. Om het probleem te voorkomen dat informatie wordt teruggekoppeld naar de 
instellingen waar dat vanuit het opsporingsbelang wellicht niet gewenst is, zou afstemming met de 
behandelend officier van justitie dienen plaats te vinden. 

De discussie over de taakafbakening tussen het MOT en het BLOM heeft zich toegespitst op het 
veredelen van transacties. Vooralsnog is de discussie beslecht door dwingende afspraken over 
taakscheiding te maken in het driehoeksoverleg. Dat is weliswaar een oplossing om de 
geconstateerde overlap in taken een halt toe te roepen, maar doet niets af aan de mogelijke kritiek op 
het felt dat de noodzaak tot het maken van dit soort afspraken is ontstaan met de introductie van het 
BLOM in haar huidige vorm. In sub-paragraaf 2.3.2 werd de oorspronkelijke gedachte beschreven die 
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ten grondslag lag aan de keuze voor een BLOM. Uiteindelijk is deze gedachte anders ingevuld. 
Waar beide organisaties zich bezighielden en gingen bezighouden met veredeling, was niet per 
definifie de grens helder waar de taak van het MOT ophield en die van het BLOM began. Dat heeft in 
de praktijk ook tot problemen geleid. Maar het is niet onbegrijpelijk dat het eerst ook wennen is 
wanneer een nieuwe 'speler' het veld betreedt. Knelpunten zijn voor een deel daaraan inherent. 

Overigens wordt de taakscheiding tussen MOT en BLOM breed in het onderzoeksveld als onnatuurfijk 
en inefficient ervaren. Maar weinig vertegenwoordigers van opsporingsinstanties hebben gevoel voor 
de gedachtegang die achter de scheiding zit. Voorzover zij al zaken deden met het MOT waren zij 
daarover uiterst tevreden en hebben zij het ontbreken van bijvoorbeeld opsporingsbevoegdheid en 
toegang tot CID-registers van dat MOT niet als een beperking ervaren. De LOvJ vreesde dat het MOT 
voor deze opsporingsinstanties steeds verder zou gaan veredelen en uiteindelijk 
opsporingshandelingen zou gaan verrichten. Gezien het ontbreken van opsporingsbevoegdheid 
binnen het MOT zou dat niet zijn toegestaan. Bovendien bestaat er geen gezagsrelatie naar het OM 
zodat deze vervolgingsinstantie geen verantwoordelijkheid zou kunnen dragen voor 
opsporingshandelingen van het MOT. 

De meeste respondenten uit het onderzoek vinden dat MOT en BLOM bij elkaar gevoegd zouden 
moeten worden. Zij verschillen wel sterk in de mate waarin zij het realistisch achten dat zulks op korte 
termijn zou kunnen gebeuren. Met name vrezen zij voor protesten uit de financiele instellingen. loch 
is het maar de vraag of die protesten zullen klinken. De financiale instellingen hebben zelf 
herhaaldelijk aangedrongen dat er meer rendement moet worden gehaald uit de meIdingen van 
ongebruikelijke transacties. Enkele respondenten wijzen ook op een verschil tussen de aanvankelijke 
start van de meldplicht en de situatie nu. Met name de samenwerking tussen financiele instellingen en 
de politie en het OM is volgens hen sterk verbeterd, met als voorbeeld de per 1 januari 1998 in het 
leven geroepen Interregionale Fraudeteams die zich volledig richten op de bestrijding van fraude 
waarbij onder andere banken, verzekeringsmaatschappijen en creditcard-organisaties het slachtoffer 
zijn. Van het OM mag volgens deze respondenten de professionaliteit warden verwacht dat het weet 
am te gaan met de afscherming van de buffer en dat het oog heeft voor de verschillende belangen. 

Een inhoudelijke discussie over het samenvoegen van MOT en BLOM zal zich waarschijnlijk 
toespitsen op de waarde van het hebben van opsporingsbevoegdheid en het hebben van toegang tot 
een aantal politieregisters, zo blijkt ook uit de nota van het ministerie van Justitie d.d. 6 november 
1998. Het is de vraag wat precies het opsporingskarakter is van de BLOM-taken, en in het verlengde 
daarvan wat de feitelijke waarde is van het zijn van opsporingsinstantie. Het veld vindt merendeels 
(zie hoofdstuk 6) dat het BLOM zich niet bezig zou moeten houden met veredelen. Het belang van het 
BLOM als opsporingsinstantie manifesteert zich volgens respondenten wel in de manier van kijken 
naar transacties. De 'rechercheblik' vallen andere zaken en verbanden op zo wordt veronderstelt, dan 
de meer administratieve kijk. In een dergelijke manier van kijken zou wellicht oak kunnen warden 
voorzien door politiemensen bij het MOT te detacheren. 

Zeker wanneer als vertrekpunt wordt gehanteerd dat het probleem van het rendement van de MOT-
meldingen vooral zit in de omvang van de informatiestroom vanuit het MOT naar het veld, dan lijken er 
argumenten voor handen am de afzonderlijke positie van MOT en BLOM te heroverwegen. Dat wordt 
nog versterkt doordat men in het veld eigenlijk best tevreden was over de samenwerking met het 
MOT. Het instandhouden van de buffer lijkt oak op andere wijze te garanderen dan door een 
scheiding in twee afzonderlijke organisaties, zo blijkt uit de aangehaalde beschouwing van het hoofd 
MOT d.d. 9 april 1998 en uit de feitelijke werkwijze door de senior beleidsmedewerker van het MOT. 

Gezien de afspraken die in het driehoeksoverleg zijn gemaakt over de taakscheiding tussen MOT en 
BLOM kan men zich aNragen wat nog de relevantie is van een verdere beschouwing over het 
bestaansrecht van een afzonderlijk MOT en BLOM. Wellicht is die relevantie vanuit de huidige gang 
van zaken minder aanwezig, maar die situatie zou zich mogelijk in de toekomst kunnen wijzigen. Het 
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onderzoek heeft daarnaast gezien het ex-ante karakter ook een meer principiele betekenis in het 
vaststellen van de toegevoegde waarde van het BLOM volgens de oorspronkelijke opzet. 

Naast hetgeen respondenten vinden van de taakafbakening tussen MOT en BLOM, is het relevant te 
kijken in hoeverre de door het MOT ingezette koers tot vergaande veredeling van transactieinformatie 
zich verhoudt tot haar formele opdracht en bevoegdheid. Voor het beantwoorden van die vraag is 
aansluiting gezocht bij de opdrachfformulering voor het MOT in de Wet MOT en bij de regels voor 
gegevensverstrekking volgens het Besluit Politieregisters. 
Artikel 3 van de Wet MOT beschrijft onder a. de taak van het MOT als: 'het verzamelen, registreren, 
bewerken en analyseren van de gegevens die het verkrijgt, teneinde te bezien of deze gegevens van 
belang kunnen zijn voor de voorkoming en opsporing van misdrijven'; en onder b. als 'het verstrekken 
van persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming met deze wet en het bij of krachtens 
de Wet politieregisters bepaalde'. 

De taakformulering beschrijft de activiteiten die het MOT kan ondernemen met betrekking tot 
gegevens zo breed dat nauwelijks van een beperking sprake lijkt. Het veredelen van 
transactieinformatie lijkt te stroken met verzamelen, registreren, bewerken en analyseren. Een 
beperking lijkt wel opgesloten in het doel van die activiteiten: te bezien of de gegevens van belang 
kunnen zijn voor de voorkoming en opsporing van strafbare feiten. Deze formulering kan op twee 
manieren worden uitgelegd: 
• dat het doel is bereikt zodra het belang van de gegevens is aangetoond; 
• dat zolang het belang aanwezig is terzake gegevens kunnen worden verzameld, geregistreerd 

etc. 
Volgens de eerste interpretatie moet het MOT stoppen met haar activiteiten zodra het 
opsporingsbelang is aangetoond. Dat beperkt de veredelingstaak aanzienlijk. Deze interpretatie wordt 
ondersteund door de bevoegdheid van het MOT (artikel 10 lid 1 Wet MOT) om degene die een 
melding heeft gedaan of daarbij is betrokken nadere gegevens of inlichtingen te vragen teneinde te 
kunnen beoordelen of verzamelde gegevens kunnen worden verstrekt conform artikel 3 onder b. van 
de Wet MOT. Zodra deze beoordeling door het MOT kan plaatsvinden vervalt de bevoegdheid om 
nadere gegevens/inlichtingen te vragen. 

Volgens de tweede interpretatie mag het MOT doorgaan met haar activiteiten zolang het gegevens 
weet te genereren die in het belang zijn van de voorkoming/opsporing van misdrijven. Dat verruimt de 
taak tot veredeling. Deze tweede interpretatie wordt ondersteund door de mogelijkheid tot het doen 
van LOvJ-verzoeken die bijvoorbeeld niet is gelimiteerd tot den maal per opsporingsactiviteit. Ze wordt 
ook ondersteund door de formulering van artikel 14 van het Besluit Politieregisters lid 1 sub a. op 
basis waarvan gegevens uit een politieregister aan het MOT worden verstrekt voorzover het die 
behoeft voor een goede uitvoering van zijn taak. Om bijvoorbeeld als politieregio zo'n register 
Oberhaupt te kunnen aanleggen moet er al sprake zijn van een opsporingsbelang zo zou men kunnen 
stellen op basis van artikel 1 van het Besluit politieregisters. Zou de eerste interpretatie van de 
taakstelling van het MOT worden aangehouden dan zou alleen vanwege de feitelijke aanwezigheid 
van dat opsporingsbelang het MOT geen gegevens mogen verzamelen en verstrekken. 
Het is niet aan de onderzoekers om aan te geven welke interpretatie uiteindelijk dient te worden 
gevolgd. 

3.5 Aanbevelingen 

Aanbevelinq 3.1  
Fulltime beschikbaarheid van de LOvJ is vooralsnog in de ontwikkelingsfase van het BLOM van 
belang voor de presentatie van het BLOM naar het veld; het maken van keuzes in de afstemming van 
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wensen van klanten op die van het driehoeksoverleg KLPD als opdrachtgever; de taakafbakening van 
het BLOM en het MOT; en het beoordelen van de internationale ontwikkelingen op consequenties 
voor BLOM en MOT. 

Aanbevelinq 3.2  
Maak als BLOM in de missie helder wat de meerwaarde is van het BLOM ten opzichte van andere 
aanbieders van informatie en deskundigheid. Hanteer de aldus geherformuleerde missie 
nadrukkelijker als 'Leitmotiv' bij de opzet en activiteiten van het BLOM. 

Aanbevelinq 3.3 

Expliciteer als LOvJ en BLOM de status van de ambities die voortvloeien binnen de missie en 
voorkom dat ze, zonder als zodanig te zijn gelegitimeerd, sub-taken gaan vormen voor het BLOM. 

Aanbevelinq 3.4  

Breng de ontwikkelingen rand de internationalisering nadrukkelijk in kaart en vertaal die in 
consequenties voor beleid, structuur en samenwerking voor het BLOM en het MOT. 

Aanbevelinq 3.5  

Analyseer als gevolg waarvan het rendement van de MOT-output te wensen overlaat. Betrek daarin 
met name de afnemers van de verdachte transactie-informatie. 

Aanbevelinq 3.6  

Heroverweeg mede in het kader van de uitkomsten van aanbeveling 3.5, de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de scheiding tussen het MOT en het BLOM, met gebruikmaking van de 
oorspronkelijke opzet. Kies voor vervlechting van MOT en BLOM waar dat mogelijk is. 

De startconfiguratie van het BLOM 	 -48 - 



Hoofdstuk 4 Structuur en bedrijfsvoering 

De organisatorische vormgeving van het BLOM wordt in dit hoofdstuk beschreven vanuit twee 
invalshoeken. De eerste invalshoek is die van de hoofdzakelijk statische organisatiestructuur 
bestaande uit een ontwerp van de organisatorische posities en de relaties daartussen. De 
tweede invalshoek is een meer dynamische en beschrijft de bedrijfsvoering: de wijze waarop 
de middelen die de organisatie beschikbaar heeft worden afgestemd op de doelen. 

4.1 Het organiserend principe 
Bij het ontwerpen van de structuur heeft het BLOM zich laten inspireren door het evaluatiemodel 
'Nederlandse kwaliteitsprijs en onderscheiding' van het Instituut Nederlandse kwaliteit (INK). Het 
evaluatiemodel van het INK gaat uit van negen samenhangende aandachtsgebieden die cruciaal zijn 
voor kwaliteitsmanagement (Hardjono en Hes, 1994/1996, 35). In het model is een centrale plaats 
ingeruimd voor het aandachtsgebied 'processen'. Het INK verstaat onder processen tee activiteiten in 
de organisatie die waarde toevoegen' (Hardjono en Hes, 1994, 47). In het hoofdproces worden de 
producten in de vorm van goederen of diensten gemaakt; de ondersteunende of secundaire 
processen richten zich op het creeren van de meest optimale condities waaronder het hoofdproces 
kan plaatsvinden. 
Afgeleid van de missie, de daarin opgenomen doelstelling en van de taken, beschrijft het BLOM de 
eigen organisatie (Organisatie & Formatierapport, 17 maart 1999, 9) in termen van wat het INK 
verstaat onder processen. Het BLOM motiveert de keuze om aan te sluiten bij het INK vanuit het 
streven dat ze als organisatie niet alleen productgericht, maar ook proces- en systeemgericht wil zijn. 
Wat daaronder dient te worden verstaan is verder niet toegelicht, maar de begrippen lijken te zijn 
afgeleid van de vijf ontwikkelingsfasen waarin een organisatie zich volgens het INK voor wat betreft de 
aandacht voor kwaliteit kan bevinden. Productgerichtheid staat daarbij voor een eerste fase die zich 
kenmerkt doordat alle aandacht in de organisatie uit gaat naar de primaire processen en naar de 
kwaliteit van het product zoals dat aan het eind van de prod uctieketen is gerealiseerd. Dus los van wat 
de eindgebruiker er mee zou willen doen. 
De tweede ontwikkelingsfase wordt aangeduid met procesgerichtheid en vertrekt vanuit de noties dat 
de kwaliteit van het eind product de resultante is van beheersing van een aantal interne processtappen 
die ieder hun eigen kwaliteit kennen en aan normen moeten voldoen wil er sprake kunnen zijn van 
een kwalitatief hoogwaardig eindproduct. 
De derde fase wordt systeemgerichtheid genoemd. Zich bevindend in deze fase heeft een organisatie 
niet alleen aandacht voor het primaire productieproces, maar voor alle processen in de organisatie die 
in samenhang verantwoordelijk zijn voor het succes. 

De organisatiebeschrijving van het BLOM onderscheidt de volgende processen: 

Analyseprocessen 
Deze processen vloeien voort uit wat in paragraaf 3.2.1 is beschreven als taak 1 van het BLOM: het 
veredelen en analyseren van verdachte-transactie-informatie. Analyseprocessen verlopen via een 
standaard 'format': (a.) hypothesen worden gesteld; (b.) gegevens worden verzameld, onderling 
gerelateerd, gewaardeerd, gedocumenteerd en geInterpreteerd; (c.) het resultaat wordt 
gevisualiseerd, gerapporteerd en gepresenteerd. De ontvangst en verdere veredeling van door het 
MOT als verdacht aangemerkte transacties is een voorbeeld van het analyseproces. 
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Hoofdtaken 	 Hoofd- en ondersteunende processen 	Organisatie-onderdelen (functiegroepen)  
Veredelen en analyseren van gegevens 	Analyseprocessen 	 Meldpuntgroep  
over verdachte transacties 	 Informafie-(coardinatie)processen 	Intermediairgroep  

Informatie-(coordinatie)processen 	Auditgroep 
Ondersteunen van de LOvJ-MOT bij de 

Auditprocessen 	
- sturing op de MOT-output 

Bemiddelingsprocessen 	 Intermediairgroep  
Besturingsproces  

Bestutings- en beheersgroep 
Beheersproces 

Informatie-(coordinatie)processen 
Oak dit type proces relateert het BLOM aan de eerste taak. Informatieprocessen kennen - hun eigen 
format: (a.) het innemen van meldingen en informatieverzoeken; (b.) het documenteren, onderling 
relateren en doorgeleiden van gegevens; (c). het signaleren van strafbare feiten en interferentie 
tussen opsporingsonderzoeken; (d.) het doen van onderzoeksvoorstellen. Op basis van bekendheid 
met de wensen van recherchediensten, inzicht in lopende opsporingsonderzoeken en de aanwezige 
deskundigheid bij rechercheonderdelen, wordt het resultaat van het informatie-(coardinatie)proces 
gevormd door passende onderzoeksvoorstellen. 

Auditprocessen 
Dit type proces vloeit voort uit de in paragraaf 3.2.1 als tweede genoemde hoofdtaak: het 
ondersteunen van de LOvJ-MOT bij de sturing op de MOT-output. Het proces kent drie stappen: (a.) 
het opstellen van controlepunten; (b.) het toetsen en vergelijken met de norm; (c.) het rapporteren van 
de bevindingen. Net  auditproces kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het toetsen van de 
rechtmatigheid van de wijze waarop gegevens met betrekking tot verdachte transacties zijn verkregen. 

Bemiddelingsprocessen 
Deze processen liggen oak in het vedengde van de tweede hoofdtaak van het BLOM. Ze bestaan uit 
de achtereenvolgende schakels: (a.) het aangaan van netwerkrelaties; (b.) het inventariseren van 
vraag en aanbod; (c.) het afstemmen van het eigen aanbod of dat van anderen op de vraag; (d.) het 
terugkoppelen van het resultaat van de afstemming. Dit proces vertoont overeenkomsten met de 
informatie-(coordinatie)processen. Aileen het resultaat hoeft niet altijd te bestaan uit een 
onderzoeksvoorstel, en is bovendien niet altijd gerelateerd aan inspanning door het BLOM. Een goede 
doorverwijzing naar een andere instantie kan evengoed het resultaat zijn van het bemiddelingsproces. 

Besturings- en beheersingsprocessen 
Net BLOM noemt dit hoofdprocessen, maar het zijn in termen van het INK ondersteunende of 
secundaire processen. De processtappen waaruit ze bestaan zijn in tegenstelling tot de vier 
bovenstaande procestypen, door het BLOM niet uitgewerkt maar bestaan uit een opsomming van sub-
taken die respectievelijk tot het besturings- en beheersingsproces warden gerekend. 

4.2 De organisatiestructuur 

4.2.1 	Het organigram 

Het ontwerp 
Min of meer parallel aan de indeling in hoofdprocessen zijn als belangrijkste elementen waaruit de 
structuur is opgebouwd vier functiegroepen gedefinieerd. De samenhang tussen deze functiegroepen, 
de processen en de hoofdtaken van het BLOM is in tabel 1 weergegeven. 

label 1 : Samenhang taken, processen en organisatie-onderdelen 

Bron: Organisatie & Formaterapport, 17 maart 1999 
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Met de keuze voor de indeling van de organisatie in functiegroepen is volgens het BLOM recht 
gedaan aan de verschillende gezags- en beheersverantwoordelijkheden; vindt optimale afstemming 
pleats tussen taken, functies en personele invulling, en kan zoals formeel is vereist de CID-status en 
daarmee samenhangende autorisatie selectief aan groepen worden toegekend. Figuur 2 geeft het 
organigram weer voor het BLOM evenals de formatie en de beheers- en gezagsrelatie. Op dat laatste 
wordt in hoofdstuk 5 dieper ingegaan. 

Hoofd 
meldpunten 

beheer 

Meldpunt-
groep 

Info-coord. (2) 
Fin. analist (2) 
Info verw. (5) 

'-zamemnzammwoommenM 

Hoofd (1) 

Fin. rech. C (1) 
Fin. rech. A/B (4) 

Intermediair-
groep 

LOvJ 

Tag 

Staf 

Secr. medew. (2) 

IMMEZIOSKREMERRWARZSOR 

Auditgroep 

Fin. rech. C (1) 
Fin. rech. A/B (1) 

Figuur 2: Organisatiestructuur en gezags-/beheersrelaties BLOM volgens Organisatie & Formatierapport 1713199 

Afwijkingen van het ontwerp 
De feitelijke organisatiestructuur wijkt af van het oorspronkelijke ontwerp zoals het organigram uit 
figuur 2 dat weergeeft. De twee analisten die oorspronkelijk waren opgenomen in de meldpuntgroep 
zijn verplaatst naar de auditgroep. Een van de financieel rechercheurs van de auditgroep is 
overgeheveld naar de intermediairgroep. Als belangrijkste reden voor deze wijziging voert het BLOM 
aan dat al tijdens de inrichting in 1998 bleek dat de afnemers van informatie niet 'of nauwelijks 
behoefte hadden aan `panklare' zaken bestaande uit complete onderzoeksvoorstellen voorzien van 
uitgebreide misdaadanalyses. Men was meer gelnteresseerd in een zo vroeg mogelijk signaal over 
mogelijke zaken waarmee men zelf aan de slag kon ter voorbereiding op een opsporingsonderzoek. 
Het BLOM heeft daarom de nadruk van de analyse-taak meer gelegd op de strategische kant dan op 
de operationele. Qua positionering binnen de organisatie past deze strategische analyse beter in de 
portefeuille van de auditgroep dan van de meldpuntgroep. Het Organisatie & Formatierapport is niet 
op basis van deze wijziging aangepast. 

4.2.2 	Formatie en personele bezetting 

Organieke formatie 
Volgens de Integriteitsnota zou het bureau ter ondersteuning van de LOvJ-MOT moeten bestaan uit 
15 fte die afkomstig zouden zijn uit alle disciplines die bij de strijd tegen witwassen betrokken zijn: de 
financiele instellingen, de toezichthouders, de ECD, de FIOD, de DCRI en het OM. 

Volgens het Organisatie & Formatierapport (17 maart 1999, 12) moet de personeelsformatie van het 
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Functiesoort: 	 Schaalniveau: 	Aantal:  
Hoofd BLOM 	 12/13 	1  
Finandeel rechercheur C 	 11 	2  
Financieel rechercheur NB 	 9/10 	5  
Informatiecoerdinator 	 9 	2  
Finandeel misdaadanalist 	 9 	2  
Informatieverwerker NB 	 6/7 	5  
Medewerker secretariele ander- 5 2 
steuning  
Totaal: 19 

BLOM sterk bijdragen aan: 
• een resultaatgericht bureau, 
• dat past binnen de organisatie van de divisie CRI/Recherche, 
• dat gericht is op samenwerking met derden, 
• dat multidisciplinair is samengesteld, 
• dat voorzien is van professionele en flexibel inzetbare medewerkers, 
• die toegerust zijn voor een gevarieerde, zich steeds ontwikkelende taakstelling 

De uiteindelijke startformatie van het BLOM bedroeg 18 fte. In verband met de taakuitbreiding per 1 
juli 1999 met betrouwbaarheidsonderzoeken van adspirant-financieel bestuurders, is daar een fte 
bijgekomen. De opbouw van de formatie is af te lezen uit tabel 2. 

label 2: Organieke formatie BLOM per 1 jun 1999 

In de oorspronkelijke opzet waren boven de organieke formatie nog vijf detacheringen voorzien vanuit 
de bijzondere opsporingsdiensten. Feitelijk is er slechts van een detachering sprake. Aan het verschil 
tussen plan en werkelijkheid liggen twee invalshoeken ten grondslag. De voorkeur van de bijzondere 
opsporingsdiensten om niet te werken met vaste detacheringen waardoor iemand feitelijk de 
moederorganisatie verlaat, maar met in afwisseling door verschillende medewerkers te leveren 
ondersteuning. Met daarop aansluitend de wens van het BLOM om voor een optimale informatie-
uitrwisseling niet afhankelijk te willen zijn van liaisons als tussenpersonen naar diensten. Er zouden in 
plaats daarvan standaardprocessen van informatie-uitwisseling moeten komen met de bijzondere 
opsporingsdiensten. 

Een aantal respondenten is de mening toegedaan dat het BLOM voor de verkeerde functiesoorten 
heeft gekozen. Volgens hen hadden er binnen het BLOM ook functies voor accountants moeten zijn 
opgenomen. Deze respondenten vrezen dat het BLOM een aantal afnemers niet op het juiste niveau 
zal weten aan te spreken, en op een te laag organisatorisch niveau binnen opsporingsdiensten zaken 
zal willen doen. 

In de organieke formatie is voor iedere functiegroep een co6rdinator opgenomen ten behoeve van het 
verdelen van werkzaamheden over de medewerkers. Zij geven formeel geen leiding. Daarmee 
verband houdende verantwoordelijkheden berusten bij het hoofd van het BLOM. Het hoofd van het 
BLOM is integraal manager voor zijn eigen eenheid. Hij is binnen de beleids- en beheerskaders zowel 
verantwoordelijk voor het taakbeleid als voor het in stand houden van het BLOM als organisatie. Hij 
vertegenwoordigt oak het enige leidinggevende niveau binnen het BLOM. 

Van de respondenten die direct zijn betrokken bij het BLOM en/of de bestrijding van witwassen, 
denken de meeste dat de organieke formatie zoals die voor het BLOM thans geldt zowel in 
kwantitatief als kwalitatief opzicht niet toereikend zal zijn am de internationale ontwikkelingen het 
hoofd te kunnen bieden. 
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Training/cursus: 	 Trainingsduur 	in 	Aantal medewerkers: 
dagen:  

Berichtenbehandelingssysteem 	 3 	 18  
IPS 	 3 	 15  
Planning en Controlsysteem 	 0,25 	 19  
Operationele misdaadanalyse 	 15 	 1  
Bijscholing analysepakket 	 5 	 1  
Open bronnen 	 0,5 	 6  
CID-cursus 	 10 	 7  
Wet Bijzondere OpsporingsBevoegdheden 	 1 	 7  
Cursus Witwassen 	 5 	 1  
CID voor administratief medewerker 	 7 	 1  
Kennismakingscursus DCRI 	 3 	 16 

Feitelijke bezetting 
In de eerste twee maanden van 1999 zijn elf medewerkers bij het BLOM in dienst getreden (drie 
vanuit de DCRI en negen van elders), gevolgd door drie in mei van dat jaar (KLPD/DCRI, MARAP, 
januari-mei 1999, 2). Per 1 september 1999 zijn de laatste medewerkers in dienst getreden en is het 
BLOM op sterkte. Bij de werving is voor het onderhouden van de relatie naar de afnemers vooral 
gezocht naar politiemensen met ervaring als teamleider. 

Niet iedereen vindt zichzelf in de positie om het te kunnen beoordelen, maar veel respondenten zijn 
van mening dat het BLOM, bezien vanuit het organisatieontwerp, goede tot zeer goede medewerkers 
heeft aangetrokken. Wel is een aantal respondenten van mening dat het nog aan voldoende ervaring 
ontbreekt. 

Door een aantal respondenten worden vraagtekens geplaatst bij de keuze om voormalig Finpol-
medewerkers aan te stellen bij het BLOM. Niet vanwege het ontbreken aan inhoudelijke 
deskundigheid, integendeel want daarvoor is in het veld veel waardering, maar vanwege de naar hun 
mening minder harmonieuze relationele betrekkingen met een aantal medewerkers bij het MOT. Zij 
verwachten dat die verhoudingen negatief zullen doorwerken in de samenwerking tussen BLOM en 
MOT. Waarbij zij overigens niet stellen dat de voormalig Finpol-medewerkers daaraan vooral debet 
zouden zijn. Alleen hadden zij in de oprichting en nieuwe bemensing van het BLOM een kans gezien 
om met een schone lei te beginnen. Die kans is volgens deze respondenten gemist. 
Andere respondenten vinden daarentegen dat men zich terecht bij de keuze van medewerkers niet 
heeft laten leiden door subjectieve factoren. Voor hen is de geschiktheid en het enthousiasme van de 
kandidaten terecht doorslaggevend geweest bij de selectie. 

Opleiding 
De eerste driekwart jaar sinds de oprichting is er door het BLOM geInvesteerd in trainingen. De 
onderstaande tabel geeft weer welke trainingen door hoeveel van de medewerkers zijn gevolgd. 

Tabel 3: Overzicht gevolgde trainingenicursussen 

4.2.3 	Interne communicatie 

De meeste respondenten zijn weinig op de hoogte met de gang van zaken binnen het BLOM en 
kunnen daar begrijpelijk ook weinig over melden. Binnen het BLOM is men hoofdzakelijk tevreden 
over de opzet en het feitelijk verloop van het intern overleg. Aileen de inbreng van de LOvJ wordt wel 
eens gemist. 
De functiecoordinatoren hebben naast het dagelijkse contact eenmaal per week overleg met de 
medewerkers. Volgens het Organisatie & Formatierapport overleggen het hoofd BLOM en de LOvJ 
eenmaal per twee weken met de functiecoordinatoren en eenmaal per maand met alle medewerkers. 
Het overleg met de functiecoordinatoren is voor de interne sturing van het BLOM het belangrijkste. 
Feitelijk wordt dit overleg gevoerd door het hoofd BLOM. Tijdelijk is de frequentie in verband met de 
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Kostensoort 	 Uitgaven in f  
Personele kosten: 
Salarissen 	 1.490.961 
Opleiding 	 50.000 
Personeel van derden: 

Uitbesteding strategisch onderzoek-analyse 	 50.000  
subtotaal: 	 1.590.961  

Matenole kosten: 
Reiskosten: 

Binnenland 	 50.000 
Buitenland 	 50.000 

Gebauwen: 
Huur/aflossing investenngen 	 146.000 
Nutsvoomieningen en schoonmaak 	 70.000 

Informatievoorziening: 
Abonnement commerciele informatiebronnen 	 75.000 

Afschrijvingen 	 303.333  
subtotaal: 	 694.333  

Onvoorzien: 	 14.707  
Totaal: 	 2.300.001 

opstart van het BLOM verhoogd naar een wekelijks overleg. Met ingang van begin oktober 1999 
(verslag vergadering 5 oktober 1999) is de frequentie weer teruggebracht naar tweewekelijks, waarbij 
de vrij gekomen week een thematisch overleg plaatsvindt dat geheel in het teken van een bepaald 
onderwerp staat. De eerste keer was dat het onderwerp kwaliteitszorg. 
De verslaglegging van de bijeenkomsten is zakelijk en bestaat voornamelijk uit twee lijsten: een lijst 
die voortschrijdend de stand van zaken weergeeft voor wat betreft de vorderingen ten opzichte van de 
managementafspraken, en een afsprakenlijst. 

Binnen de DCRI participeert het BLOM in het stafoverleg van de afdeling Meldpunten. 

4.2.4 	Financier' 

Volgens de brief van de minister van Financien aan zijn ambtgenoot van Justitie (26 maart 1998) is er 
voor 1998 een bedrag van f 1.866.667 beschikbaar voor het BLOM en vanaf 1 januari 1999 jaarlijks 
f 2,5 miljoen. Daarvan gaat structureel f 200.000,- naar het Landelijk parket voor 
beleidsondersteuning (Organisatie & Formatierapport, 17 maart 1999, 22). In verband met de 
uitbreiding van de taak van het BLOM per 1 juli 1999, wordt door het Landelijk Parket uit dit bedrag 
weer f 96.000,- beschikbaar gesteId aan het KPLD ter financiering van een extra aan te stellen 
informatiemedewerker (KLPD/DCRI, 16 juli 1999). 
Het hoofd BLOM is als integraal manager geautoriseerd voor uitgaven tot maximaal f 25.000,-. 

Voor 1999 ziet de begroting van de uitgaven van het BLOM er (exclusief de kosten verband houdende 
met de komst van een extra medewerker) als volgt uit: 

label 4: Begroting van uitgaven BLOM 1999 

De meeste respondenten zijn van mening dat het BLOM een royaal budget beschikbaar heeft 
gekregen en achten dat zeker voldoende voor de huidige opgedragen taken. 

4.2.5 	Informatiehuishouding 

Het BLOM is een informatie-intensieve organisatie. Een belangrijk bedrijfsvoeringsaspect is dan ook 
het afstemmen van de interne informatiehuishouding op de doelstelling van de organisatie. Adequate 
automatisering van zowel de gegevensinvoer vanuit het MOT naar het BLOM, als de doorvoer van 
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gegevens binnen het BLOM is volgens alle respondenten een absolute voorwaarde om te kunnen 
voldoen aan de eisen die de afnemers aan de BLOM-producten stellen. Veel van de respondenten 
zijn onvoldoende op de hoogte om uitspraken te kunnen doen over de informatiehuishouding binnen 
het BLOM. Waar het directe afnemers van informatie betreft ontlenen zij het beeld van een al dan niet 
adequate informatievoorziening vooral aan de volledigheid en tijdigheid van de informatie die zij 
ontvangen (zie ook paragraaf 7.2). 

Het BLOM maakt intern gebruik van verschillende informatiesystemen. Sommige daarvan worden 
hoofdzakelijk gebruikt om gegevens te raadplegen en worden door derden beheerd (Databank 
Vennoot; HerKenningsdienstSysteem; Kadaster; OPsporingsSysteem; Verificatie Informatie Systeem; 
RijksDienst voor het Wegverkeer; Lexus Nexus). 
Geregistreerd wordt er in algemene systemen van de DCRI en in het eigen systeem voor proces-
monitoring en managementinformatie 'Winston'. 

Een aantal respondenten is voorstander van een betere afstemming en integratie van de verschillende 
systemen met name van de systemen die in gebruik zijn bij de financiele instellingen, het MOT en het 
BLOM. Zij veronderstellen dat het naar de huidige stand van de automatiseringstechniek mogelijk 
moet zijn om systemen waar mogelijk te integreren en alleen op de punten waar dat nodig is af te 
schermen. 

Winston 
In eigen beheer heeft het BLOM een systeem voor proces-monitoring en managementinformatie 
ontwikkeld dat bekend staat onder de naam Winston. Alle verdachte transactie-informatie en LOvJ-
verzoeken worden ingevoerd in dit systeem dat voor de periode 1994 tot 1 september 1999 een 
geschoond namenregister bevat van 8.000 natuurlijke personen en 2.000 ondernemingen, en een 
transactieregister met 23.000 verdachte transacties. Het personenbestand wordt tweewekelijks 
gecontroleerd op dubbele invoer. 
Die verdachte transacties worden door het MOT dagelijks op schrift, en tweewekelijks op CD-ROM bij 
het BLOM aangeleverd waarna ze automatisch worden ingelezen in Winston. Winston wisselt 
automatisch gegevens uit met de breed binnen de DCRI in gebruik zijnde systemen MARS en IPS. 
Met behulp van Winston: 
• kunnen de doorlooptijden van LOvJ-verzoeken en screeningsverzoeken van De Nederlandsche 

Bank, de Stichting Toezicht Effectenverkeer en de Verzekeringskamer worden gemonitord; 
• kunnen relaties tussen meldingen van verdachte transacties worden gelegd en geanalyseerd; 
• kan op geaggregeerd niveau informatie worden gegenereerd over trends in witwassen, en het 

melden van verdachte transacties; 	 I  
• kunnen de onderzoeksresultaten die door opsporingsinstanties worden behaald worden 

geregistreerd en gerapporteerd. 
De respondenten die Winston in bedrijf hebben gezien zijn lovend over de toepassingsmogelijkheden 
en de performance van het systeem. Zij zien ook als voordeel dat het systeem op een laptop past en 
daarom werkplek-onafhankelijk kan worden gebruikt. 
Recentelijk is Winston ook gekoppeld aan het relatiebeheerssysteem, waardoor de aantallen 
begeleidde onderzoeken en geInitieerde LOvJ-onderzoeken geautomatiseerd kunnen worden gevolgd 
en bewaakt op voortgang. 

De subject-informatie verstrekt het BLOM op basis van het InformatieProductieSysteem (IPS) omdat 
ook gebruikers buiten het BLOM daarop aanvullen zodat over de meest actuele informatie wordt 
beschikt. 

Het informatie productie systeem (IPS) 
Het IPS is het bedrijfsprocessensysteem van de DCRI en bevat de verschillende gegevensbestanden 
van de afdelingen binnen de DCRI. Het bevat als standaardbestanden: persoon, bedrijf, organisatie, 
vaartuig, project, misdrijf, incident, land, bibliotheek, administratie en verstrekking (IVA, 1997, 161) 
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Omdat het IPS zich niet beperkt tot een bepaalde criminaliteitssoort, stelt het in staat tot het met 
elkaar matchen van gegevens betreffende verschillende criminaliteitsvormen die bijvoorbeeld zijn 
terug te voeren op dezelfde dader(s). In april 1999 heeft het BLOM het implementatietraject doorlopen 
van IPS. Sindsdien voedt het BLOM middels een afzonderlijk vastgelegd protocol het IPS met 
informatie. 

Privacy 
Met het inwerkingtreden van het nieuwe artikel 5a van de Wet Politieregisters (waarschijnlijk per 1 
februari 2000) dreigt volgens respondenten het probleem te ontstaan dat informatie over personen die 
niet worden verdacht van een concreet strafbaar feit slechts vier maanden in een register mag warden 
opgeslagen. Voor het bestand met ongebruikelijke transacties van het MOT zou dit grote 
consequenties kunnen hebben omdat deze transacties weliswaar ongebruikelijk worden geacht maar 
daarmee nog niet als verdacht zijn aan te merken. De mogelijkheden om dit onbedoelde effect voor 
het MOT te repareren wordt onderzocht. Het nieuwe besluit is eigenlijk gericht op de 
bedrijfsprocessensystemen van de politie, maar heeft ook onbedoelde consequenties voor anderen. 
Het BLOM wordt door doze wijziging in de toekomst mogelijk gedwongen om alle gegevens van 
subjecten op te nemen in een zogenaamd 'zwacri-register' als gevolg waarvan de 
verstrekkingsmogelijkheden van informatie weer worden beperkt. 

4.2.6 	Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorgsysteem 
Onder begeleiding van het adviesbureau PriceWaterhouseCoopers, ontwikkelt het BLOM een 
kwaliteitszorgsysteem waarin klantgerichtheid centraal staat. Uitgangspunten voor dat 
begeleidingstraject zijn (PriceWaterhouseCoopers, Voorstel ondersteuning, 21 juni 1999): 
• het bepalen van het vereiste dienstverleningsniveau op basis van klantverwachtingen; 
• het bepalen en realiseren van de benodigde kennis en vaardigheden van de accountmanagers; 
• het realiseren van samenwerkingsvormen met de klanten; 
• het toerusten van de interne organisatie om het vereiste niveau in de processen en het handelen 

waar te maken. 

Het traject wat de naam 'POKON' heeft meegekregen, loopt 9 maanden, van juli 1999 tot en met 
maart 2000. Het is opgezet rond zes fasen: 

Paso 1: bepaal klantverwachtingen 
Het vaststellen wie de klanten zijn, wat zij verwachten aan producten van het BLOM, welke 
prestatienormen zij daaraan verbinden, en welke kritische succesfactoren bepalend zijn voor het 
BLOM am daaraan te kunnen voldoen. 

Paso 2: bepaal strategie 
Het definieren van de verbetergebieden voor wat betreft de huidige werkwijze. Het vertalen van de 
uitkomsten van fase 1 in een strategisch plan voor de interne en externe communicatie, de profilering 
van het BLOM en haar producten, en een competentie-profiel van een accountmanager. 

Paso 3: analyseer pro ces 
Deze fase levert een verbeterplan op aan de hand van het antwoord op de vraag welke eventuele 
aanpassingen nodig zijn aan processen, organisatie en mensen om de beoogde prestatienormen te 
kunnen behalen. 

Paso 4: ontwikkel proces 
Een actieplan waarin de invoering van nieuwe processen wordt uitgewerkt evenals eventuele verdere 
toerusting van de medewerkers. 
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Fase 5: voer in 
Het implementeren van de vastgestelde verbeteringen en de nieuw ontwikkelde primaire en 
ondersteunende processen. Het resultaat is een kwaliteitssysteem en een interne toets van de mate 
waarin dat systeem operationeel is. 

Fase 6: stuur op naleving 
Het sturen op de naleving van de verbeterde en ontwikkelde processen 

Klantenraad 
In het Organisatie & Formatierapport (pagina 18) werd aangekondigd dat er een `Klantenraad BLOM' 
zou worden ingesteld onder voorzitterschap van de LOvJ en bestaande uit vertegenwoordigers van 
het OM, politieregio's, kernteams, BOD'en en het KLPD. Het hoofd MOT en het hoofd BLOM zouden 
als adviserend lid deelnemen aan de bijeenkomsten van de klantenraad. Het doel achter de raad was 
tweeledig: 
• de uitvoering van taken door het BLOM optimaal af te stemmen op de wensen van de klanten; 
• mede vormgeven van de repressieve aanpak van witwascriminaliteit op basis van meldingen over 

verdachte transacties. 
In overleg met de klantenraad zou het BLOM jaarlijks een activiteitenplan opstellen ten aanzien van 
de doelstellingen en streefwaarden van de meldpunffunctie en de adviesfunctie. 

De klantenraad is er niet gekomen omdat ze onvoldoende representatief werd geacht voor het veld. 
Bovendien werd gevreesd voor een te abstracte discussie in de klantenraad gezien de afstand van de 
leden tot de werkprocessen binnen het BLOM. Min of meer in de plaats van de klantenraad is het 
BLOM begonnen met de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem. . 

Handboek 
Het BLOM streeft ernaar om alle afspraken die betrekking hebben op de organisatie en de 
bedrijfsvoering onder te brengen in een handboek. Een eerste versie bestaande uit het Organisatie & 
Formatierapport, het Activiteitenplan en de Managementrapportages, dateert van 11 oktober 1999 en 
is aan alle medewerkers van het BLOM beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat het handboek 
met de voortschrijdende ontwikkeling steeds verder wordt aangevuld, tot een soort kwaliteitshandboek 
is ontstaan. 

4.3 Succesfactoren 
Het Organisatie & Formatierapport (17 maart 1999, 8) noemt een aantal succesfactoren, die bepalend 
zijn voor de haalbaarheid van taak- en doelstellingen en vooral betrekking hebben op de bedrijfs-
voering van het BLOM. We geven ze vrij vertaald weer: 

• Positionering van BLOM binnen de dienst Recherche Informatie van de DCRI waardoor: 
- BLOM onderdeel wordt van de nationale CID; 
- autorisatie wordt verkregen op landelijke politieregisters in het algemeen en het NCID in het 

bijzonder; 
- gebruik kan worden gemaakt van het Informatie Productie Systeem (IPS) van de DCRI. 

• Verwerving van ervaren medewerkers met gedegen opsporingskennis ten aanzien van 
witwascriminaliteit en een actueel netwerk in het opsporingsveld. 

• Flexibele bedrijfsvoering op basis van integraal management en hoogwaardige uitrusting ter 
inspeling op snelle veranderingen in de (bestrijding van) financiele criminaliteit. 

• Technisch realiseren van geautomatiseerde gegevensverstrekking door het MOT betreffende: 
- 	verdachte financiele transacties; 
- de adressant van doorgemelde transactiegegevens. 

De startconfiguratie van het BLOM 	 -57- 



Volgens de direct bij het BLOM betrokken respondenten was op de peildatum van dit onderzoek aan 

alle succesfactoren voldaan. 

4.4 Analyse 
De organisatiestructuur 
Voor de inrichting en ordening van haar organisatie lijkt door het BLOM de definitie van de 
verschillende processen als belangrijkste principe te zijn gehanteerd. Het BLOM heeft er niet voor 
gekozen om de organisatie in te richten op basis van achtereenvolgende processtappen. In dat geval 
zouden we bijvoorbeeld afdelingen van het volgende type hebben aangetroffen: intake, analyse, 
veredeling, documentatie, en distributie. Met behulp van de structuurkenmerken die JOgers (1991, 67) 
onderscheidt kunnen we die keuze van het BLOM typeren als verbijzondering naar de dienst of het 
product dat wordt geleverd. De activiteiten die behoren tot een proces zijn zoveel mogelijk in den 
organisatieonderdeel bijeen gebracht. De meldpuntgroep bijvoorbeeld is verantwoordelijk voor het 
gehele proces van ontvangst van verdachte transacties, het veredelen, en het opstellen van 
onderzoeksvoorstellen. Het voordeel van deze wijze van verbijzonderen is dat de afstemming van 
afzonderlijke procesbewerkingen op elkaar plaatsvindt binnen een onderdeel en geen coordinatie 
vereist tussen verschillende onderdelen. Het belangrijkste nadeel van het verbijzonderen naar dienst 
is dat bij een verschuiving van de externe vraag het bestaansrecht van het organisatieonderdeel met 
dit type structuur snel ter discussie staat. In de situatie van het BLOM doet zich dat risico voor waar 
verschillende respondenten uit het veld van afnemers te kennen hebben gegeven weinig behoefte te 
hebben aan (uitgebreide) onderzoeksvoorstellen. Als de meldpuntgroep juist is ontworpen met het oog 
op het vervaardigen van deze onderzoeksvoorstellen ligt er een probleem. 

Het BLOM is niet helemaal consequent geweest in het toepassen van het verbijzonderingsprincipe 
naar de dienst. De laatste processtap (de distributie) en een deel van de eerste processtap (het in 
beeld brengen van wensen van de klant) van het analyseproces, zijn neergelegd bij de 
Intermediairgroep. Dit is een voorbeeld van verbijzondering naar de functie of het werkproces, waarbij 
de 'productie' organisatorisch is gescheiden van wat men zou kunnen noemen de 'marketing en 
verkoop'. De voortbrengingsketen is daarbij doorbroken. Theoretisch kan dat het probleem opleveren 
van de afstemming tussen beide functiegroepen. CoOrdinatie zal nodig zijn om te voorkomen dat de 
meldpuntgroep met zaken bezig is waarvoor de intermediairgroep geen belangstelling aantreft in het 

veld. 

Een tweede probleem dat kan ontstaan tussen meldpuntgroep en intermediairgroep heeft te maken 
met de prioritering. De inrichting van de intermediairgroep zelf heeft plaatsgevonden op basis vari 
verbijzondering naar doelgroep. Afnemers van producten van het BLOM hebben een eigen 
accountmedewerker bij dat BLOM toegewezen gekregen die voor hen als vast aanspreekpunt dienst 
doet. Waar de leden van de intermediairgroep waarschijnlijk ieder hun klanten zoveel mogelijk 
tevreden willen stellen, kan de meldpuntgroep worden geconfronteerd met verschillende- of 
tegenstrijdige wensen waartussen gekozen zai moeten worden. Dat type keuzes vraagt mogelijk weer 
om coordinatie op een hoger niveau in de organisatie. Zeker wanneer er tussen de functiegroepen 
geen sprake is van hierarchische verhoudingen. 

Nu is het BLOM qua personele omvang klein en qua inrichting behoorlijk overzichtelijk. In de praktijk 
zal het met deze mogelijke problemen wellicht wel meevallen omdat mensen ze in de informele 

communicatie oplossen. 

Afgaande op het ontwerp, is de auditgroep een vrij zelfstandige eenheid die ook weer een voorbeeld 
is van verbijzondering naar dienst. Ze heeft geen positie in het voortbrengingsproces, maar 
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conditioneert de activiteiten van de meldpunt- en intermediairgroep door toetsing, beoordeling en 
procedurestelling. In termen van Mintzberg (1994, 16) heeft de auditgroep de rot van technocratische 
staf. Zij heeft de taak om invloed uit te oefenen op het werk van anderen. De auditgroep heeft binnen 
het BLOM theoretisch een grote mate van macht omdat haar taken het meest samenvallen met de rot 
van het bevoegd gezag: in casu de LOvJ-MOT. Het effect van een sterke technocratische staf is 
standaardisatie van het werkproces. In die rol ontvverpt de auditgroep richtlijnen en toetst of de 
uitvoering overeenkomstig plaatsvindt; zij controleert rechtmatigheid van informatieverstrekking met 
behulp van bepaalde normen; zij ontwikkelt modellen voor controle van .  de nationale 
informatiehuishouding, en zij ontwerpt procedures voor het tot stand komen van 
onderzoeksvoorstellen (Organisatie & Formatierapport, 17 maart 1999, 12). Een organisatie met een 
sterke technostructuur kent een hoge mate van standaardisatie en is als gevolg daarvan minder 
flexibel in het inspelen op een wisselende of onzekere vraagstelling vanuit het veld. 

Tot slot kent het BLOM de besturings- en beheersgroep. Deze wordt in de stukken van het BLOM 
nauwelijks beschreven. Ze bestaat formeel uit het hoofd van het BLOM, de administratieve 
ondersteuning, en de beheers- en gezagsverantwoordelijke vertegenwoordigers van de DCRI en het 
landelijk parket. 

De formatie en personele bezefting 
We hebben in het onderzoeksmateriaal geen onderbouwing aangetroffen voor de personele omvang 
van het BLOM en voor de keuze voor binnen het BLOM onder te brengen functies. De nota's van de 
toenmalige LOvJ maken melding van 15 fte die minimaal nodig zouden zijn voor de uitvoering van de 
(oorspronkelijk veel uitgebreider gedefinieerde) taken, maar dat aantal en het soort medewerker 
waaruit het diende te bestaan, wordt nergens onderbouwd vanuit bijvoorbeeld het volume en de 
complexiteit van werkzaamheden. Uiteindelijk is het aantal fte's toegenomen tot 18 (plus den in 
verband met de nieuwe taak) en beschrijft het Organisatie & Formatierapport (pagina 14) dat het 
BLOM inclusief gedetacheerden maximaal 24 medewerkers zal kennen. Van vier van de vijf 
detacheringen is afgezien en de resterende zal niet worden verlengd. Onduidelijk is wat de 
consequenties zijn voor de taakuitvoering van het BLOM nu er capaciteit ter grootte van vijf fte's 
wegvalt. Het gebrek aan onderbouwing is een zwak punt in de keuze voor de structuur en de formatie. 
Die keuze is het gevolg van aannames waarvan het onderzoek de vraag doet rijzen waaruit die 
bestaan en waarop ze zijn gebaseerd. 

De sterke formalisatie in functiesoorten en functiebeschrijvingen komt de flexibiliteit van het BLOM niet 
ten goede. Ze past ook niet zo goed bij een jonge organisatie die functioneert binnen een sterk 
verdeelde omgeving waarin het financieel rechercheren nog lang niet is uitgekristallisseerd. Zo'n type 
omgeving vraagt volgens Mintzberg veel meer om een organisatie met adhocratische elementen. 
In de praktijk van het BLOM loopt dat waarschijnlijk wel los omdat medewerkers flexibel inzetbaar 
worden geacht, ook al vormt volgens het Organisatie & Formatierapport (pagina 13) de 
functiebeschrijving daarvoor wel het kader. Reallocatie binnen de organisatie van het BLOM lijkt niet 
zo'n probleem want er zijn niet zoveel verschillende functiesoorten en het is een kleine club. Het wordt 
lastiger wanneer van het BLOM heel andere kwaliteiten zouden worden gevraagd dan er in huis zijn. 
Dan moet de formatie worden aangepast wat vrijwel direct zal leiden tot desinvesteringen en 
meerkosten. 

Informatiehuishouding 
Winston is volgens respondenten een doeltreffend systeem, dat binnen het BLOM is ontwikkeld. De 
informatie die met het systeem kan worden gegeneerd roept bewondering op in het veld. In het kader 
van dit onderzoek is het systeem niet technisch of qua functionaliteit en performance beoordeeld. Wel 
is opgevallen dat het systeem nauwelijks is gedocumenteerd. Die constatering in combinatie met het 
felt dat het systeem door den persoon is ontwikkeld en wordt onderhouden, maakt Winston ook tot 
een kwetsbaar product. Enigszins compenserend werkt dat het systeem is ontwikkeld in een gangbare 
desktop-data base-omgeving (Paradox). 
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Respondenten zien het als een pluspunt dat Winston ook zelfstandig kan draaien op een 
laptopcomputer en daarmee niet locatie of netwerkgebonden is. Dat roept gelijktijdig ook een 
beveiligingsprobleem op wanneer het systeem buiten de deur gaat. Beveiligingsmethoden kunnen 
mogelijk warden gekraakt bij het in verkeerde handen vallen van informatie. 

Het is bij de ontwikkeling van automatiseringssystemen gebruikelijk dat wanneer hun werking cruciaal 
is voor de werkprocessen in de organisatie, er een externe audit plaatsvindt waarin het systeem onder 
wisselende omstandigheden wordt getest op betrouwbaarheid, flexibiliteit, performance, 
onderhoudbaarheid, functionaliteit en integreerbaarheid met andere systemen. In het geval van 
Winston willen wij voorstellen tot een dergelijke externe audit over te gaan zedat enerzijds de werking 
ervan is verzekerd en anderzijds ook de maker is gevrijwaard van eventuele na verloop van tijd 
optredende knelpunten. 

Kwaliteitszorg 
Conform de keuze binnen politie en justitie, heeft oak het BLOM aansluiting gezocht bij het 
kwaliteitsmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit. De inhoudelijke relate naar de INK-
benadering is ons niet duidelijk geworden uit het ondersteuningsvoorstel van het externe bureau dat 
het BLOM begeleidt in de ontwikkeling van een kwaliteitszorgsysteem. In het perspectief van wat 
eerder in de deze paragraaf is geconstateerd ten aanzien van de aansluiting van inrichting en 
personele bezetting van het BLOM op de ervaren knelpunten in het veld, wordt het kwaliteitstraject 
'POKON' mede gezien de rol die daarin is weggelegd voor de klant, toegejuicht. Tegelijkertijd is niet te 
hopen dat de uitkomsten van dit traject het BLOM nopen tot een geheel andere weg dan die is 
ingeslagen. 
Gezien de complexiteit van de omgeving van het BLOM, missen wij in de door het extern bureau 
voorgestelde trajectopzet de nuancering tussen klanten, opdrachtgevers (de LOvJ of het 
driehoeksoverleg KLPD), mede-aanbieders en toe-leveranciers. Mede gezien de aanleiding voor de 
oprichting van het BLOM zou het een te eenvoudige voorsteffing van zaken zijn wanneer het BLOM in 
haar keuzes alleen rekening zou hebben te houden met de (inhoudelijke) opvattingen van de 
politieregio's. In het maken van eventuele keuzes tussen verwachtingen van klanten zal het BLOM 
niet vrij zijn, en worden gehouden aan wat de eigen opdrachtgever daarvan inhoudelijk maar oak 
politiek vindt. Het opnemen van een krachtenveldanalyse in fase 1 van het traject verdient 
aanbeveling. 

Een tweede opmerking over het kwaliteitstraject is dat het sterk vragend is naar de klant en weinig 
toetsend. Zeker waar het BLOM bij de bouw en inrichting van de organisatie al lijkt te zijn vertrokken 
vanuit een bepaalde perceptie van wat het veld nodig heeft eq. waar daar de knelpunten liggen, is het 
aan te bevelen nadrukkelijk te toetsen of deze percepties juist zijn. 

In termen van de INK-benadering zien wij het POKON-traject als een soort zelfevaluatie. In het 
verlengde daarvan ligt het voor de hand en draagt het ook bij aan de legitimatie van het BLOM, am die 
zelfevaluatie te laten resulteren in een orgaanbeschrijving en verbeterplan, en die vervolgens ook 
onderwerp te maken van een externe audit. Voor de opdrachtgevers is dat gelijktijdig een goed 
herhalingsmoment om te kunnen vaststellen of het met het BLOM de goede kant op blijft gaan. 

Succesfactoren 
Aan de succesfactoren die het BLOM ten aanzien van de haalbaarheid van taak- en doelstellingen 
heeft onderscheiden, valt op dat ze alle vijf interne bedrijfsvoeringsthema's betreffen. TerwijI op basis 
van ons onderzoek de kans op succes vooral door externe factoren lijkt te worden bepaald, en dan 
met name door de mate waarin binnen de opsporingsinstellingen een vervolg wordt of kan worden 
gegeven op de ontvangen transactie-informatie. Het is de vraag wat in dit verband onder succes is 
verstaan. Als daarmee wordt bedoeld dat het BLOM een goed lopend organisatieonderdeel is van de 
DCRI dat erin slaagt de transactiestroom van het MOT naar de opsporingsinstellingen te verhogen, 
dan is het begrijpelijk dat voor de aangehaalde succesfactoren is gekozen. Als daarentegen succes 
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wordt gedefinieerd in de betekenis van een van de operationele doelstellingen van het BLOM 'het 
verhogen van de mate waarin meldingen over verdachte transacties worden betrokken bij of leiden tot 
commune dan wel fiscaal strafrechtelijke onderzoeken en resulteren in strafoplegging en/of 
ontnemingsmaatregelen' dan zouden wij naast de vijf succesfactoren nog een aantal andere hebben 
verwacht die van toepassing zijn op de (relatie naar) de afnemers in het veld en de knelpunten die op 
dat niveau mogelijk spelen in het verzilveren van transactie-informatie. 
Het Organisatie & Formatierapport roept op zijn minst ambivalentie op ten aanzien van het gekozen 
vertrekpunt. Het straalt een de ene kant de boodschap uit dat de klant centraal staat en dat het 
uiteindelijk gaat om wat er in het veld als gevolg van transactie-informatie meer aan boeven wordt 
gevangen en aan wederrechtelijk verkregen vermogen wordt ontnomen. Aan de andere kant ligt er 
een gedetailleerde uitwerking van de werkprocessen, een structuur, een organieke bezetting en 
gedetailleerde functiebeschrijvingen waaruit niet duidelijk blijkt dat ze zijn geInspireerd door het 
vraagstuk dat de klant ervaart op het moment dat al die verdachte-transactie-informatie op hem af 
komt. 

Hoe degelijk ook van opzet, lijkt het Organisatie & Formatierapport de uitkomst van de inschatting die 
de opstellers zelf hebben gemaakt van het vraagstuk als gevolg waarvan het rendement van 
doormeldingen achterblijft en het daarbij passende antwoord. Met als risico dat wanneer deze 
inschatting geheel of gedeeltelijk onjuist blijkt te zijn ook de organisatorische opzet het doel voorbij 
zou kunnen schieten. Zonder overtuigend te kunnen worden aangetoond, !evert het onderzoek enkele 
aanwijzingen op die afzonderlijk een mogelijke verklaring vormen voor: 
1. de wijze waarop het Organisatie & Formatierapport is opgezet; 
2. het feit dat het probleem wat speelde rond het rendement van verdachte-transactie-informatie 

vooral is gedefinieerd als een probleem van de kwaliteit en kwantiteit van.de  MOT-output. 

Ad 1. 
Het Organisatie & Formatierapport lijkt voor een deel te willen afrekenen met wat er naar de mening 
van een aantal respondenten destijds de oorzaak is geweest van het mislukken van Finpol. Dat is 
begrijpelijk. Aangezien zoals in paragraaf 2.2 al is verwoord, vooral het ontbreken van de 
organisatorische randvoorwaarden door direct betrokkenen als belangrijkste reden voor het niet uit de 
veil komen van Finpol werd gezien, verklaart dat mogelijk ook dat het Organisatie & Formatierapport 
juist aandacht besteed aan deze factoren. Uit het gespreksmateriaal blijkt dat het BLOM eerst de 
interne zaken goed heeft willen opzetten om daarna pas de klanten te bedienen. TerwijI dat wel de 
vraag oproept op basis waarvan die opzet zou kunnen plaatsvinden wanneer niet bekend is wat die 
klanten willen en wat zij aan knelpunten ervaren die wellicht niet (uitsluitend) te maken hebben met de 
kwaliteit en kwantiteit van verdachte-transactie-informatie. 

Ad 2. 
Op basis van ons onderzoek lijkt een bepaalde opvatting over 'het waarom' achter het beperkte 
rendement van de MOT-output, doorslaggevend te zijn geweest voor de keuze voor, en de bouw van 
het BLOM. In de Integriteitsnota werd geconstateerd dat in de evaluatie van het MOT door het WODC 
de omvang van de informatiestroom van het meldpunt naar de opsporingsautoriteiten enigszins 
onderbelicht is gebleven (pagina 38). Uit de brief van 26 maart 1998 waarin de minister van Financier) 
in reactie op de brief van zijn ambtgenoot van Justitie d.d. 3 februari 1998 te kennen geeft conform 
diens voorstel het BLOM te willen financieren, blijkt dat Financier) de voorliggende opzet van het 
BLOM vooral heeft beoordeeld op de mogelijkheid tot het verhogen van de informatiestroom uit het 
meldpunt naar de opsporingsautoriteiten. Een belangrijk punt voor Financien om in te stemmen met 
het voorstel van Justitie was dat volgens de brief van de minister van Justitie met het BLOM `de LOvJ 
de mogelijkheid zou krijgen een controle uit te oefenen op de rechtmatigheid en doeltreffendheid van 
verdachte transacties afkomstig uit het MOT'. 
Uit de gekozen formuleringen blijkt een bepaalde probleemdefinitie die ook mede zou kunnen 
verklaren waarom het BLOM vrij intern gericht een organisatieopzet heeft ontworpen. 
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Resumerend zien wij het risico van een BLOM dat heel gedetailleerd is ontworpen, en vrij kort na de 
start tot de conclusie komt dat het ontwerp maar beperkt aansluit op het probleem. 

4.5 Aanbevelingen 

Aanbevelinq 4.1  
De noodzakelijke personele omvang van het BLOM en de keuze voor de functiesoorten als onderdeel 
van de formatie vragen om onderbouwing. Deze onderbouwing ontbreekt geheel. Het verdient 
aanbeveling om het Organisatie & Formatierapport op dit punt aan te vullen. 

Aanbevelinq 4.2  
Het BLOM is een jonge organisatie die wordt geconfronteerd met grote verschillen in verwachtingen 
vanuit de externe omgeving. De sterk geformaliseerde structuur van het BLOM past daar niet bij en 
heeft mogelijk als consequentie dat zij alleen met ingrijpende aanpassingen kan worden afgestemd op 
een wisselende en veranderende vraag. Aanbevolen wordt om flexibifiteit te houden in de structuur en 
de functiebeschrijvingen. 

Aanbevelinq 4.3  
Documenteer het systeem voor proces-monitoring en managementinformatie 'Winston'. Zorg dat 
meerdere mensen kennis dragen van het data-model en de opbouw, waardoor de kwetsbaarheid van 
het systeem en de afhankelijkheid van de ontwerper voor ontwikkeling en onderhoud van het systeem 
afnemen. 

Aanbevelinq 4.4  
Kies voor een externe audit op het systeem 'Winston' waarin het onder wisselende omstandigheden 
wordt getest op betrouwbaarheid, flexibiliteit, performance, onderhoudbaarheid, functionaliteit en 
integreerbaarheid met andere systemen. Zodat enerzijds de werking ervan is verzekerd en anderzijds 
ook de maker is gevrijwaard van eventuele na verloop van tijd optredende knelpunten. 

Aanbevefinq 4.5 
Onderzoek de mogelijke consequenties van het inwerkingtreden van de nieuwe Wet Bescherming 
Persoonsgegevens voor de registers van het BLOM. 

Aanbevelinq 4.6 
Leg nadrukkelijker de relatie tussen het evaluatiemodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit en het 
kwaliteitstraject POKON; zowel qua procesgang als inhoudelijk gebruik van de aandachtsgebieden. 

Aanbevelinq 4.7  
Richt voorzover daar al niet in is voorzien het kwaliteitstraject POKON niet alleen op de klant, maar 
ook op de opdrachtgevers (de LOvJ; het driehoeksoverleg KLPD), de mede-aanbieders en 
toeleveranciers. Kortom: op de externe omgeving. Toets de percepties over klantenverwachtingen die 
hebben geleid tot de bestaande inrichting van het BLOM, rechtstreeks aan deze doelgroepen. Neem 
voor zover nog mogelijk als onderdeel van fase 1 van het traject een krachtenveldanalyse op. 

Aanbevelinq 4.8 
Definieer succesfactoren voor het BLOM niet alleen in termen van interne bedrijfsvoering maar voeg 
er de succesfactoren in relatie tot de externe omgeving aan toe. 
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Hoofdstuk 5 Sturing en beleid 

De wijze waarop door gezags- en beheersorganen invloed wordt uitgeoefend op het 
functioneren van het BLOM vormt het onderwerp van dit vijfde hoofdstuk. Het behandelt 
achtereenvolgens het gezag, de totstandkoming van beleid en het beheer. Als onderdeel van 
het beheer wordt ook de onderbrenging van het BLOM bij de DCRI behandeld. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen, waarvan de onderbouwing is terug te vinden in 
de hoofdtekst. 

5.1 Het gezag 

5.1.1 	De gezagstructuur 

In het verlengde van diens gezag over het KLPD, wordt ook het gezag over het BLOM uitgeoefend 
door het hoofd van het Landelijk Parket Openbaar Ministerie, dat zich daarbij bedient van de LOvJ-
MOT. De basis voor deze gezagsuitoefening ligt in de verantwoordelijkheid van het Openbaar 
Ministerie voor de opsporingstaak van de politie (artikel 13 lid 1 Politiewet 1993). Net als de 
politieregio's kent ook het KLPD een driehoeksoverleg bestaande uit (de directeur van de directie 
Opsporingsbeleid als vertegenwoordiger van) de minister van Justitie, het hoofd van het Landelijk 
Parket en de korpschef van het KLPD. Met inachtneming van de afzonderlijke verantwoordelijkheden 
van de deelnemers, stelt het driehoeksoverleg voor het KPLD de beleids- en beheerskaders vast en 
daarmee ook voor het BLOM als onderdeel van het KLPD. Het Organisatie & Formatierapport van het 
BLOM en de eventuele wijzigingen daarop behoeven dan ook formeel de goedkeuring van het 
driehoeksoverleg. 

Zonder een directe afgeleide te zijn van het driehoeksoverleg KLPD, bestond op tactisch niveau ook 
een driehoeksoverleg tussen het MOT, het BLOM en de LOvJ. Doel van dit overleg is detailsturing en 
afstemming binnen een deel van de MOT-keten. Na tweemaal te hebben plaatsgevonden is besloten 
de samenstelling van het driehoeksoverleg aan te passen en er een ketenoverleg van te maken 
waaraan ten opzichte van de eerdere samenstelling van de driehoek als extra participant het 
ministerie van Justitie deelneemt. 

5.1.2 	Het beleid 

In 1997 is binnen het ministerie van Justitie een Strategische Beleidsgroep Witwassen ingesteld. Met 
als doel om te komen tot een effectievere aansturing van de MOT-keten, het bewerkstelligen van een 
betere regie van het OM op die keten en het bepalen van strategische beleidskaders in de strijd tegen 
het witwassen (Integriteitsnota, 19 december 1997, 44). 

De status van de beleidsgroep in relatie tot de verantwoordelijkheid van het OM en van het 
driehoeksoverleg van het KLPD is onduidelijk. De rol van de beleidsgroep heeft in ieder geval niet 
geleid tot een voorstel voor een beleidskader waarbinnen het BLOM dient te opereren 

In de relevante documenten betreffende het BLOM komen we een verwijzing naar de beleidsgroep 
slechts op een plaats tegen. In de ter afronding van de discussie over de taken en beheer van het 
BLOM vanwege het ministerie van Justitie opgestelde memo (10 december 1998), wordt de 
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beleidsgroep genoemd als verantwoordelijk voor de monitoring van de taakuitvoering van het BLOM. 
Van uitvoering van deze monitoringtaak is verder in het onderzoek niet gebleken. 

De beleidsbepaling ten aanzien van het BLOM en haar taakuitvoering is een taak van de LOvJ, die 
daarin wordt bijgestaan door zijn beleidsmedewerker (Landelijk Parket, Memo voortgang BLOM, 17 
augustus 1998). Expliciet zijn er voor wat betreft het BLOM nog geen beleidsafspraken gemaakt. In 
het activiteitenplan van het BLOM voor 1999 staat (pagina 1) dat de geschetste trends, ontwikkelingen 
en beleidsthema's uit het jaarplan 1999 van de DCRI onverkort gelden voor het BLOM. Wat dat 
vervolgens voor het BLOM impliceert wordt niet helder. 

De LOvJ heeft formed l geen invloed op wat er met verdachte transacties op lokaal niveau wordt 
gedaan. Dat lokale beleid valt onder verantwoordelijkheid van de hoofdofficier van Justitie wiens 
arrondissement het betreft. Mocht de reallsatie van de oorspronkelijke doelstelVing achter het BLOM, 
zijnde 'het verhogen van het rendement van MOT-meldingen', vooral afhangen van de lokale situatie 
in de arrondissementen of politeregio's (bijvoorbeeld als gevolg van prioritering en/of 
capaciteitsgebrek), dan kan de LOvJ daarop formeel geen invloed uitoefenen. In het geval van een 
operationele zaak waarin op basis van een ontvangen melding via het MOT acuut ingrijpen is gewenst 
dan neemt de LOvJ contact op met de lokale zaaksofficier van Justitie. De laatste blijft 
verantwoordelijkheid voor de beslissing am al dan niet in te grijpen. Feitelijk is in een enkel geval als 
gevolg van de beslissing van de betrokken zaaksofficier am niet (tijdig) in te grijpen de kans gemist 
am conservatoir beslag te leggen op een grate som geld. 

Voor wat betreft het doormeldbeleid van het MOT zijn in het driehoeksoverleg tussen LOvJ, MOT en 
BLOM wel afspraken gemaakt. De noodzaak daartoe was mede ingegeven door een oplopende 
achterstand aan nog niet beoordeelde ongebruikelijke transacties bij het MOT. lnmiddels wordt door 
het MOT bij het doormelden prioriteit gegeven aan de meldingen die kunnen warden gerelateerd aan 
een rechercheonderzoek. Het criterium daarvoor is een relatie tussen ongebruikelijke transactie en het 
MRO-register waarin opsporingsinstanties melding maken van de onderzoeken die draaien en de 
subjecten die daarin voorkomen. Tweede prioriteit krijgt de afhandeling van LOvJ-verzoeken. Als 
derde prioriteit wordt aandacht besteed aan de ongebruikelijke transacties die matchen met subjecten 
die zijn opgenomen in de subjecten-index van het landelijke CID-bestand (CIDSI). 

5.2 Het beheer 

5.2.1 	De onderbrenging binnen de DCRI 

De beheersmatige positionering van het BLOM is de inzet geweest van een langdurige discussie 
tijdens de ontwikkelfase. lnhoudelijk zijn door het ministerie van Justitie verschillende alternatieven 
verkend am het BLOM onder te brengen. In de nota 'Financiering en inrichting Bureau LOvJ/MOT' 
(Landelijk Parket i.o., 10 december 1997) ter formele onderbouwing van het op te richten BLOM, 
waren twee beheersopties opgenomen. Optie 1 behelsde onderbrenging in de beheersstructuur van 
het KLPD. Optic 2 betrof onderbrenging binnen het OM volgens twee mogelijke alternatieven: bij het 
Landelijk Parket i.o., of rechtstreeks onder het Parket Generaal naar analogie van het BOOM. 
Onderdeel van beheersoptie 2 was dat de LOvJ-MOT de eindbeslissingsbevoegdheid zou toekomen 
voor wat betreft de selectie van medewerkers, het budgetbeheer en de keuze voor huisvesting. 
Tijdens de discussie over de positionering van het BLOM heeft een aantal inhoudelijke argumenten de 
doorslag gegeven am te kiezen voor beheersmatige onderbrenging van het BLOM bij de DCRI, te 
weten: 
• De gewenste toegang tot politieregisters zou het hebben van algemene opsporingsbevoegdheid 

vereisen. 
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• Het zelf kunnen voeren van een politieregister zou eveneens algemene opsporingsbevoegdheid 
vereisen. 

• Het KLPD was al belast met taken op het gebied van de relevante coordinatie en uitwisseling van 
criminele inlichtingen en beschikte over de daarvoor benodigde kennis, kunde en relaties. 

• Internationale informatie-uitwisseling van verdachte transacties . 
• De vereiste afstemming met andere registraties binnen de DCRI. 
• De acceptatie door opsporingsinstanties, en het gevoel voor de opsporingspraktijk. 

In de nota van 6 november 1998 waren vanwege het ministerie van Justitie kritische kanttekeningen 
bij deze argumenten geplaatst. Door het ten opzichte van de eerste plannen wegstrepen van de taken 
met betrekking tot (a) co6rdinatie van recherche-informatie over witwascriminaliteit en (b) het 
verschaffen van inzicht in aard en omvang van die criminaliteitsvorm, zou het vereiste van 
opsporingsbevoegdheid minder zwaar wegen. Bovendien zou op basis van artikel 15 van de Wet 
politieregisters ook de LOvJ uit hoofde van de hem opgedragen taak informatie uit politieregisters 
mogen opvragen, en op basis van artikel 30 van dezelfde wet mogen doorgeven aan het BLOM. 

Het ministerie van Financien blijkt op basis van de brief van 26 maart 1998 vooral te hechten aan het 
verhogen van de informatiestroom van het MOT naar de opsporingsautoriteiten. Oat roept in de 
Justitie-nota van 6 november 1998 de (niet beantwoorde) vraag op in hoeverre Financien hecht aan 
bij het BLOM onder te brengen executieve taken. Uit ons onderzoek is niet gebleken dat deze vraag is 
besproken met het ministerie van Financien. 

Het BLOM maakt thans beheersmatig deel uit van de afdeling Meldpunten van de DCRI. Op haar 
beat is de afdeling Meldpunten onderdeel van de Dienst Recherche Informatie. Het felt dat binnen het 
BLOM alles draait om recherche-informatie en dat de taken samenhangen met het Meldpunt 
Ongebruikelijke Transacties, heeft de doorslag gegeven bij de positionering binnen de afdeling 
Meldpunten aldus respondenten. Ten tijde van het sluiten van dit onderzoek verkeerde de DCRI nog 
in een overgangsfase naar een Divisie Recherche binnen het KLPD. Het BLOM zal mee overgaan 
naar deze divisie en waarschijnlijk worden ondergebracht in de nieuwe afdeling Nationaal Recherche 
Inzicht. In hoeverre deze onderbrenging zich verhoudt tot de internationale aandacht en taken van het 
BLOM is niet onderzocht. 
Volgens respondenten van de DCRI, waaronder het BLOM, zal er als gevolg van de reorganisatie van 
de DCRI ten opzichte van de huidige situatie weinig veranderen. 

5.2.2 	Planning & control 

Volgens een intern memo van het ministerie van Justitie (Afspraken inzake taken en positionering 
BLOM, 10 december 1998) aan de secretaris-generaal, het wnd. hoofd directie opsporingsbeleid en 
de PG-portefeuillehouder, wordt voorgesteld de taakuitvoering van het BLOM te laten monitoren door 
de Strategische Beleidsgroep Witwassen van het ministerie van Justitie. In de afspraken over planning 
& control van het BLOM zijn wij daarover niets tegengekomen. Ook in andere documenten is een 
nadere invulling van de opdracht aan de beleidsgroep of aan wie ze zou dienen te rapporteren niet 
gebleken. Het BLOM stelt eens per vier maanden een MARAP op, maar die wordt rechtstreeks 
doorgeleid volgens de rapportagelijn binnen de DCRI. Er worden bijvoorbeeld geen afschriften 
verzonden naar de Strategische Beleidsgroep Witwassen. Het BLOM is voornemens om over 1999 
een jaarverslag te vervaardigen dat wel breder wordt verspreid. 

De instelling van een begeleidingscommissie voor het BLOM, zoals werd bepleit tijdens het gesprek 
ter voorbereiding van het implementatietraject met de DCRI (23 februari 1998) en ook was 
opgenomen in de Nota opzet meldpunten (KLPD/DCRI, 1 april 1998, 3), heeft niet plaatsgevonden. 
Mogelijk omdat door de Strategische Beleidsgroep Witwassen in die functie zou worden voorzien. 
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De LOvJ ervaart zijn zicht op de uitgaven en budgetten van het BLOM als onvoldoende. Hij wil feitelijk 
moor zeggenschap over de bestedingen van het BLOM. Daarbij beroept hij zich op de afspraak die 
zijn gemaakt dat horn de eindbeslissingsbevoegdheid zou toekomen voor wat betreft selectie 
medewerkers, budgetbeheer on huisvesting van het BLOM. 

5.3 Analyse 
Gezag 
Het Organisatie & Formatierapport van het BLOM bevat eigenlijk de statuten van de organisatie. Het 
was bij het sluiten van dit onderzoek nog niet formeel vastgesteld binnen het driehoeksoverleg KLPD. 
De formatie van het BLOM is opgenomen in de formatiebijstelling KLPD van het najaar 1999. Doze 
bijstelling is wel aan het Georganiseerd Overleg toegezonden maar daar nog niet behandeld. 

Het Organisatie & Formatierapport is desondanks voor het driehoeksoverleg een belangrijk ijk-
document om de feitelijke gang van zaken aan to kunnen toetsen. Tijdens ons onderzoek kwamen we 
eon aantal verschillen tegen tussen het Organisatie & Formatierapport versie 1.0 en de uitvoering in 
de praktijk. Zo is de organieke formatie voor wat betreft de verdeling van functies over de 
functiegroepen op eon aantal punten aangepast, is de Klantenraad komen to vervallen (zie hoofdstuk 
4) en is afgezien van detacheringsconstructies met de BOD'en, terwijI dat laatste volgens de 
Integriteitsnota een van de uitgangspunten vormde voor het bemensen van het BLOM. 
Het is good dat op basis van gebleken ervaring eon inrichtingsplan kan worden aangepast. Tot die 
flexibiliteit hebben wij ook aanbevolen in hoofdstuk 4. Aileen is uit het onderzoek gebleken dat het 
driehoeksoverleg KLPD formeel niet heeft ingestemd met de organisatie en formatie, laat staan met 
de wijzigingen daarvan. Volgens het BLOM hoeven wijzigingen in de formatie ook niet ter goedkeuring 
aan het driehoeksoverleg van het KLPD to worden voorgelegd. Daarbij wordt verwezen naar het 
Organisatie & Formatierapport waarin staat vermeld dat medewerkers inzetbaar zijn voor alle BLOM-
taken. Met het organigram wordt volgens het BLOM slechts beoogd om op hoofdlijnen inzicht to geven 
in de interne taakaccenten en de daaraan toegewezen capaciteit. 
De verwijzing naar het Organisatie & Formatierapport voor wat betreft de ruimte voor het BLOM om 
binnen de formatie te mogen verschuiven is mogelijk terecht, maar aangezien dat rapport nog niet is 
vastgesteld kan het driehoeksoverleg ook nog niet hebben ingestemd met deze handelwijze. 

Het BLOM heeft een zelfstandige taak, een eigen geoormerkt budget, integrale management-
bevoegdheden en zelfstandige externe contacten. Het risico van een selfsupporting, tot bijna 
business-unit verbijzonderde, dienst is dat ze min of meer een eigen leven gaat leiden naast andere 
gerelateerde instellingen of afdelingen binnen het moederconcern (de DCRI). Middels de MARAP legt 
het BLOM weliswaar verantwoording af, maar (a.) geeft die weinig informatie over aanpassingen ten 
opzichte van de oorspronkelijke organisatorische uitgangspunten, on (b.) betreft het eon 
verantwoording achteraf en niet eon instemming vooraf. Bovendien volgt doze MARAP de reguliere 
verantwoordingslijnen binnen de DCRI en vormt uiteindelijk eon marginaal onderdeel van de totale 
rapportage die richting driehoeksoverleg gaat. 

ZoaIs beschreven in hoofdstuk 3 heeft de taakafbakening tussen BLOM on MOT in aanvang spanning 
opgeleverd. Het driehoeksoverleg LOvJ, MOT on BLOM is vooralsnog in staat gebleken tot het maken 
van werkbare afspraken en tot aanpassen en bijsturen waar dat nodig was. Vanuit het oogpunt van 
evaluatie van het BLOM is het vooral relevant om to kunnen vaststellen of er sprake is van eon 
adequate structuur ter reductie van knelpunten en het benutten van samenwerkingsmogelijkheden. 
Op basis van de twee keer dat het driehoeksoverleg bijeen is geweest zijn daarover naar de toekomst 
nog geen harde uitspraken te doen. De aanpassing van het driehoeksoverleg tot eon ketenoverleg 
waarin ook het ministerie van Justitie participeert lijkt ons gezien de beheersverantwoordelijkheid van 
dat departement voor het MOT en uiteindelijk ook voor het BLOM, eon goede waarborg voor het 
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nakomen van de te maken afspraken. 

Beleid 
Vooralsnog ontbreekt het aan beleidskaders voor het BLOM. Onduidelijk is op welke wijze de 
inspanningen van het BLOM zich dienen te verhouden tot bijvoorbeeld internationale, landelijke of 
lokale prioriteiten. Het klantenonderzoek dat het BLOM gaat uitvoeren in het kader van het 
kwaliteitstraject POKON is een goede zaak, maar laat de vraag open aan welk type verwachting 
tegemoet dient te worden gekomen. Voor het beantwoorden van die vraag in relatie tot het beleid van 
bijvoorbeeld het OM lijkt het primaat te liggen bij de LOvJ. De keuze voor welke meldingen in welke 
volgorde door het MOT worden beoordeeld is weliswaar voorzien van een criterium, maar dat gaat 
vooral op voor reeds lopende onderzoeken en veel minder voor eventueel nieuw op het spoor 
gekomen criminaliteit. 

Beheer 
Het driehoeksoverleg LOvJ, MOT en BLOM wordt weliswaar gevoerd door drie partijen (en inmiddels 
door vier) maar moet qua verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet worden gelijkgeschakeld met 
het driehoeksoverleg KLPD. Het overleg tussen LOvJ, MOT en BLOM kan slechts afspraken maken 
voorzover die voortvloeien uit ieders afzonderlijke verantwoordelijkheid. Het is dan ook niet 
beheersmatig verantwoordelijk voor het BLOM en daarmee verband houdende keuzen. 
Ondanks het in diverse notities onder verschillende benamingen beschreven instemmingsrecht of de 
eindbeslissingsbevoegdheid van de LOvJ ten aanzien van een aantal beheerskwesties betreffende 
het BLOM, zijn deze afspraken net zo strijdig met de wet en de verantwoordelijkheid van de minister 
van Justitie als de controlerende taak die de LOvJ in eerste instantie was toegedacht op het MOT-
register. Blijkens de Politiewet 1993 (artikel 38 lid 3) berust het beheer van het KLPD bij de minister 
van Justitie. Volgens artikel 41 lid 1 keurt de minister van Justitie jaarlijks de organisatie, de begroting, 
de jaarrekening en, in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, de formatie en het beleidsplan voor het KLPD goed. De gekozen constructie 
waarbij de LOvJ instemmingsrecht of eindbeslissingsbevoegdheid heeft voor een aantal 
beheerskwesties betreffende het BLOM verhoudt zich niet tot de verantwoordelijkheid van de Minister 
van Justitie c.q. de gezamenlijke verantwoordelijkheid van deze minister en diens ambtgenoot van 
Binnenlandse Zaken 	en 	Koninkrijksrelaties. 	De 	aanstaande 	overdracht van 	de 
beheersverantwoordelijkheid van Justitie naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verandert 
niets aan het principe van deze verantwoordelijkheid. 
De beheersconstructie met betrekking tot het BLOM heeft een enigszins gekunsteld karakter. Op 
basis van het onderzoeksmateriaal lijkt dat terug te voeren op het ontwikkelingsproces van het BLOM. 
Wat aanvankelijk is begonnen met het idee van een eigen bureau voor de LOvJ, is op basis van 
argumenten betreffende de noodzaak tot het hebben van opsporingsbevoegdheid; het hebben van 
toegang tot politieregisters; en het onderdeel uitmaken van de nationale CID, in feite een normale 
afdeling geworden binnen de DCRI. Om nog enig recht te doen aan het oorspronkelijke uitgangspunt 
en om te benadrukken dat het om ondersteuning van de LOvJ gaat bij de uitvoering van diens taken, 
lijkt de beheersconstructie te zijn gecreeerd. De afspraak tussen Financier) en Justitie dat de door 
Financier) naar Justitie overgehevelde gelden alleen ter ondersteuning van de LOvJ zouden mogen 
worden aangewend heeft daarin meegespeeld. Bij haar toezegging ging Financien er vanuit dat het 
BLOM rechtstreeks onder de LOvJ zou worden gepositioneerd. Nadat was vastgesteld dat het bureau 
van de LOvJ om eerder in dit verslag beschreven redenen beter binnen het KLPD paste, ontstond het 
risico dat de door Financier) beschikbaar gestelde gelden ook anders aangewend zouden kunnen 
worden. Voor Financien was dat niet acceptabel wat mede bijdroeg aan de uiteindelijk geconstrueerde 
beheersvorm. 

Planning en control 
Het BLOM heeft veel ruimte gekregen om een eigen structuur te bouwen en is daarin nauwelijks op 
een hoger niveau begeleid. Op basis van het onderzoeksmateriaal lijkt het alsof het BLOM vrij 
ongestuurd zijn gang kan gaan. Dat beeld wordt eerder versterkt dan verzwakt door de afspraak in het 
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Organisatie & Formatierapport (pagina 19) dat de LOvJ het instemmingsrecht heeft ten aanzien van 
de aanstelling van sleutelfunctionarissen, keuze van huisvestingslocatie en besluiten over niet-
voorziene substantiele uitgaven. Er lijkt een soort beheersvacuiim te zijn ontstaan waar zowel de 
DCRI als de LOvJ lets in moeten maar niet precies geregeld en helder is wie wat doet. 

In beginsel zou vanuit de regufiere structuur voldoende sturing en toezicht mogelijk moeten zijn op 
een afdeling als het BLOM. Waar alleen de korpsbeheerder de formele verantwoordelijkheid draagt 
voor beheersmatige keuzes is het begrijpelijk dat hi] daarmee niet voortdurend doende is. De 
bijzondere wijze waarop het BLOM totstandgekomen is, de exogene wijze van financieren en de 
onzekerheid die er bestaat of het BLOM wel het juiste antwoord is op de wens tot het willen verhogen 
van het rendement van MOT-meldingen, lijkt ons een afzonderlijke begeleidingsstructuur te 
rechtvaardigen. Kennefijk is van deze gedachte in twee opzichten tijdens de planvorming ook sprake 
geweest. In de eerder aangehaalde memo van het ministerie Justitie wordt melding gemaakt van een 
dergelijke rol voor de Strategische Beleidsgroep Witwassen, en in een nota van de DCRI wordt de 
oprichting van een begeleidingscommissie in het vooruitzicht gesteld. 
Een aanvullende mogelijkheid is ook om de taak van de Begeleidingscommissie-MOT uit te breiden 
naar het BLOM zodat daarmee de hele MOT-keten wordt bestreken. Met iedere respondent is 
overigens voorstander van deze laatste optie wat vooral te maken heeft met het gebrek aan 
slagvaardigheid dat deze begeleidingscommissie wordt toegeschreven. 

In tegenstelling tot hetgeen vaak wordt aangetroffen bij experimentele structuren, is aan de duur van 
de financiering van het BLOM geen termijn verbonden. In beginsel is de financiering structureel. 
Aileen in de Nota Opzet Meldpunten (DCRI, 1 april 1999, 1) wordt melding gemaakt van een tijdelijke 
inbedding van het BLOM binnen de DCRI voor een periode van vier jaar. In andere stukken wordt 
hiervan geen melding gemaakt. 

De functie van de LOvJ -MOT 
Het onderwerp bevindt zich in feite buiten de grenzen van het onderzoekskader en is ook niet nader 
uitgewerkt, maar een aantal van de onderzoeksbevindingen heeft de vraag opgeworpen near de 
meerwaarde van de functie van LOvJ-MOT volgens de huidige definitie. Eerder in dit rapport is al 
geconstateerd dat tijdens de ontwikkelingsfase van het BLOM een intermedierende fulltime-rol van de 
LOvJ wensefijk is voor het uitkristalliseren van de taakafbakening tussen MOT en BLOM. Meerdere 
eespondenten zien dat echter als een tijdelijke situatie. 
Wanneer bovendien in meer fundamentele zin de opsporingstaak van het BLOM voor het verhogen 
van het rendement van MOT-meldingen nauwelijks aan de orde zou zijn, en het MOT ook zonder 
opsporingsbevoegdheid en toegang tot bepaalde registers in staat is tot verhoging van dat rendement, 
dan is de vraag naar de toegevoegde waarde van de LOvJ-functie (en van het BLOM) 
gerechtvaardigd. In dat geval resteren taken als de beoordefing van LOvJ-verzoeken, waarvan de 
verwachting is dat ze in aantal uiteindelijk zullen afnemen wanneer opsporingsinstanties rechtstreeks 
toegang hebben tot informatie met betrekking tot verdachte transacties, en van de behandeling van 
screeningsverzoeken door de toezichthouders van financiele instelfingen. 
Het accent van de functie van LOvJ-MOT zou vanuit dit perspectief mogelijk veel meer komen te 
liggen op de internationale en nationale beleidsontwikkeling. 

5.4 Aanbevelingen 

Aanbevelino 5.1  
Voorzie als OM, het BLOM van een in het driehoeksoverleg voor het KLPD vast te stellen 
beleidskader. Expliciteer voor wat betreft de inspanningen van het BLOM de verhouding tussen 
internationale, nationale en lokale opsporingsthema's. 
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Aanbevelinq 5.2  
Breng de beheersconstructie van het BLOM (met name voor wat betreft de rol van de LOvJ) in 
overeenstemming met de Politiewet 1993. 

Aanbevelinq 5.3  
Voorzie in nadrukkelijke monitoring van het BLOM via de Strategische Beleidsgroep Witwassen, of de 
Begeleidingscommissie MOT als adviesorgaan naar de korpsbeheerder/het driehoeksoverleg van het 
KLPD. Niet vanuit wantrouwen naar het BLOM, maar om te voorkomen dat er binnen het BLOM zich 
knelpunten manifesteren die te laat bekend worden en wellicht een gevolg zijn van externe factoren 
die door anderen buiten het BLOM zijn te beInvloeden. Laat het BLOM periodiek rapporteren aan de 
beleidsgroep of de begeleidingscommissie. 

Aanbevelinq 5.4  
Doe met in achtneming van de onderzoeksbevindingen uit dit rapport nader onderzoek naar de 
gewenste inhoud van de functie van LOvJ-MOT. 
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Hoofdstuk 6 Afstemming op de omgeving 

Het BLOM opereert in een diverse omgeving waarin meerdere partijen actief zijn. Haar 
positionering in die omgeving en de relaties die worden onderhouden naar daarvan deel 
uitmakende actoren, worden in dit hoofdstuk op hoofdlijnen beschreven. Van bepaalde 
instanties is in het kader van ons onderzoek slechts met 66n vertegenwoordiger gesproken. De 
daarnaast in het onderzoek betrokken politieregio's, arrondissementsparkeften en 
rechercheteams vormen slechts een beperkte afspiegeling van de totale populatie. Wij willen 
dan ook niet pretenderen dat dit hoofdstuk een representatief beeld geeft van het veld. 
Aangegeven wordt wat er zoal aan opinies leeft, zonder te weten in welke mate ze in het veld 
voorkomen. 

6.1 De omgeving 
Het BLOM is volgens het Organisatie & Formatierapport 'een dienstverlenende eenheid die de 
gegevens van anderen bewerkt tot een voor derden bruikbaar informatieproduct'. Bij haar 
taakvervulling is het BLOM sterk afhankelijk van toeleveranciers van gegevens en afnemers van 
informatie. Het BLOM wil functioneren als schakel of intermediair om onderlinge samenwerking en 
uitwisseling te bevorderen. Vanuit de gedachte dat de bestrijding van witwassen bijzonder gebaat is 
bij een (inter)nationale en multidisciplinaire aanpak. 

Het Organisatie & Formatierapport beschrijft de relatie tussen BLOM en de belangrijkste partners en 
klanten. Op basis van die beschrijving zijn vertegenwoordigers van de partners en klanten van het 
BLOM in het onderzoek betrokken. 

6.1.1 	Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) 4  

De belangrijkste toeleverancier van het BLOM is het MOT. De belangrijkste taak van het MOT is om 
door systematische registratie, vergelijking, analyse en verrijking van gemelde gegevens te bepalen of 
een ongebruikelijke transactie verdacht is. Financiele instellingen zijn verplicht om transacties die aan 
bepaalde objectieve of subjectieve criteria (indicatoren) voldoen als zijnde 'ongebruikelijk' te melden 
bij het MOT. Het MOT beoordeelt de ontvangen meldingen op de mate waarin zij als verdacht zijn aan 
te merken. Daartoe probeert het MOT de ontvangen gegevens in verband te brengen met reeds 
lopende opsporingsonderzoeken of de nationale index van CID-subjecten. Of het MOT probeert door 
middel van zoekroutines (typologieen) verbanden te ontdekken tussen ontvangen meldingen en de 
meldingen die reeds in het totale bestand aanwezig zijn, c.q. verbanden te leggen via andere (open) 
bronnen die haar ter beschikking staan. 
Wanneer een transactie als verdacht is aangemerkt dient deze te worden doorgemeld aan 
opsporingsinstanties voorzover zij die behoeven voor de vervulling van hun opsporingstaak. Melders 
van ongebruikelijke transacties krijgen bericht waanneer deze als verdacht zijn aangemerkt en zijn 
doorgemeld aan een opsporingsinstanties. Verdachte transacties worden ook doorgemeld aan het 
BLOM. 

Het MOT is een administratief orgaan waarvan volgens artikel 5 van de Wet MOT de algemene 
leiding, de organisatie en het beheer berusten bij de minister van Justitie. Het meldpunt heeft een 

4 
De beschrijving is deels ontleend aan Terlouw en Aron (1994) en deels aan het Jaarlijks Verslag 1999 van het MOT 
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'bufferfunctie'. Door de keuze voor een meldplicht van ongebruikelijke transacties ontvangt het MOT 
oak transacties die niets te maken hebben met witwassen of enig strafbaar feit en waarvan 
kennisname door de politie niet relevant is. Het MOT fungeert daarom als buffer tussen de meldende 
instellingen en de opsporingsinstanties. 
Het hoofd van het MOT is exclusief bevoegd am ongebruikelijke transacties aan te merken als 
verdacht. 

Het MOT en het BLOM voeren wekelijks operationeel overleg met elkaar. Tweemaal heeft een 
driehoeksoverleg plaatsgevonden tussen LOvJ, het hoofd MOT en het hoofd BLOM. Vanaf 28 
oktober 1999 is dat vervangen door het maandelijks ketenoverleg waarin ook het ministerie van 
Justitie participeert. 

Volgens het Organisatie & Formatierapport (pagina 16) heeft het BLOM als taak am samen met het 
MOT nieuwe typologie& te ontwikkelen die het MOT kan gebruiken voor de beoordeling van 
ongebruikelijke transacties. Desgewenst voorziet het BLOM het MOT van (inter)nationale 
opsporingsgegevens. Het BLOM zal voor het MOT inzicht creeren in de wensen van individuele 
recherchediensten ten aanzien van gegevens over verdachte transacties. 

6.1.2 	Opsporings- en vervolgingsinstantie(s) 

Arrondissementsparketten en politieregio's 
De arrondissementsparketten zijn in zoverre afnemers van de producten van het BLOM dat de 
officieren van justitie die daarvan deel uitrnaken hun beassingen in concrete zaken voor wat betreft 
opsporingshandelingen en bewijsvoering (deels) baseren op informatie die wordt verkregen via het 
BLOM. Tijdens de uitvoering -van hun taak als leider van opsporingsonderzoeken kunnen zij wijzen op 
de mogelijkheid informatie te vragen via het BLOM. Vooralsnog vinden contacten met het OM ad hoc 
plaats. 
De politieregio's zijn voor het BLOM directe potentiele afnemers van verdachte-transactie-informatie 
bovenop hetgeen ze al rechtstreeks hebben ontvangen van het MOT. In feite bepalen zij het 
rendement van de doormeldingen door het MOT en van de daaraan toegevoegde informatie door het 
BLOM. Het BLOM wil iedere mogelijkheid aangrijpen om gegevens of dossiers onder de aandacht te 
brengen van opsporingsinstanties. Waar onvoldoende kennis aanwezig is van de (on)mogelijkheden 
van geldstromenonderzoek, wil het BLOM onderzoeksvoorstellen en de bijbehorende uitleg daarop 
aanpassen. Naast kwalitatief goed bruikbare informatie, bedient het BLOM zich van een aantal 
accountmanagers die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van het contact met de afnemers 
van diensten. Een vertegenwoordiger van een politieregio gaf aan, dat in het kader van een concreet 
opsporingsonderzoek de accountmanager van het BLOM tweewekelijks langskwam am informatie te 
geven en te adviseren bij de aanpak van het onderzoek. 

Landelijk Recherche Team (LRT), Kernteams, lnterregionale Fraudeteams (IFT) 
Voor deze bijzondere rechercheteams geldt meer nog dan voor de politieregio's dat ze vrijwel 
permanent onderzoeken draaien waarin financiele informatie van groat belang is. Naast de behoefte 
aan informatie in concrete onderzoeken kennen deze teams een permanent aandachtsgebied. 
Gerelateerd aan dat aandachtsgebied wil men graag continue informatie over mogelijke verdachte 
transacties zodat eventuele nieuwe onderzoeken kunnen warden opgestart en daarnaast bijgedragen 
wordt aan een zo volledig mogelijk beeld van criminele of daaraan gerelateerde handelingen. Voor het 
BLOM zijn de rechercheteams belangrijke grootafnemers van transactie-informatie en een belangrijke 
bran voor het ontwikkelen van typologieen. 

HOD en ECD 
HOD en ECD zijn inmiddels onder de noemer van de FIOD gezamenlijk actief. Sinds 1994 heeft de 
DCRI een samenwerkingsconvenant met de FIOD betreffende het project Finpol. Op basis van dit 
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convenant (versie van 2 juli 1996), kan belastinginformatie worden toegevoegd aan verdachte 
transacties om daarmee inzicht te krijgen in mogelijk achterliggende strafbare feiten. Bij een concreet 
vermoeden van fiscaal-strafrechteljke misdrijven kunnen verdachte transacties worden verstrekt aan 
de FIOD voor verdere opsporing. Bij het BLOM is nog een medewerker vanuit de FIOD gedetacheerd. 
Hetzelfde is het geval voor wat betreft het MOT. 

De ECD heeft een tweeledige functie in relatie tot witwascriminaliteit. Enerzijds controleert de ECD de 
naleving van de meldplicht en identificatieplicht door financiele instellingen. Anderzijds is de ECD 
verantwoordelijk voor de opsporing van economische delicten waaronder overtredingen van de Wet 
op de wisselkantoren, de Wet toezicht kredietwezen en de Wet toezicht effectenwezen (Organisatie & 
Formatierapport, 17 maart 1999, 17). 
Bij BLOM, FIOD en ECD bestaat de gedachte, dat de effectiviteit van de Wet MOT kan worden 
verbeterd door zogenaamde 'Hit & run-onderzoeken' gebaseerd op fiscale, economische en/of 
eenvoudige commune delicten. Kenmerk van dit type onderzoek is dat niet zozeer het gronddelict 
wordt aangepakt maar de wijze waarop men zich aan fiscaal-economische richtlijnen heeft onttrokken. 

Europol en Interpol 
Europol en Interpol zijn geen zelfstandig gebruiker van producten van het BLOM. Ze hebben vooral 
met het BLOM te maken voor wat betreft de internationale uitwisseling van politiegegevens 
aangaande verdachte transacties. Wanneer Interpol verzoeken om informatie ontvangt van 
buitenlandse opsporingsinstanties speelt ze die door aan het BLOM. 
Europol is beleidsmatig betrokken bij internationale ontwikkelingen binnen de Europese Unie op het 
terrein van witwassen. In 1996 is voorgesteld een internationale verwijzingsindex voor verdachte 
transacties te ontwikkelen. In 1998 is daarmee in beginsel ingestemd door de EU-landen. Tijdens de 
bijeenkomst van de Europese Raad van Ministers te Tampere op 15/16 oktober 1999 is de wens 
uitgesproken de bevoegdheid van Europol te verruimen tot witwassen van geld in het algemeen, 
ongeacht het soort misdrijf waarvan de witgewassen opbrengsten afkomstig zijn. 
Het BLOM heeft geen structureel overleg met Europol en/of Interpol. 

Het Financieel Expertisecentrum (FEC) 
In de Nota Integriteit Financiele Sector wordt uiteengezet hoe de ervaringen met het onderzoek naar 
de beursfraude, de versterking van de samenwerking tussen FIOD en ECD, en de samenwerking met 
de belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam hebben geleid tot de oprichting van het 
Financieel Expertise Centrum (FEC) in het tweede kwartaal van 1999. Naast genoemde partijen 
participeren in het FEC de toezichthouders op de financiele instellingen (De Nederlandsche Bank; de 
Stichting Toezicht Effectenverkeer; de Verzekeringskamer), het BLOM, het MOT, de politieregio 
Amsterdam-Amstelland en het arrondissementsparket van het OM in Amsterdam. Het FEC richt zich 
op de ontwikkeling van expertise ten behoeve van de uitvoering van, en bijstand aan, 
opsporingsonderzoeken onder leiding van het OM binnen het taakgebied van belastingdienst en de 
ECD. Het betreft uitsluitend opsporingsonderzoeken die zijn gericht op financiele instellingen in de 
hoedanigheid van mogelijk verdachte van strafbare feiten. 
Het FEC verricht niet zelfstandig onderzoeken maar verzamelt en veredelt informatie gericht op 
neerslag van crimineel geld en op bepaalde fraudevormen met als doel te komen tot overzicht en 
inzicht, en tot voorstellen voor opsporingsonderzoeken. Het FEC heeft geen eigen 
uitvoeringscapaciteit; die zit bij de deelnemende instellingen. 
Het FEC wil bevorderen dat mogelijke strafbare feiten die door elke instantie afzonderlijk niet worden 
onderkend, beter in beeld worden gebracht. Het wil een taak vervullen bij de onderlinge uitwisseling 
van informatie over onderzoeksmethoden, fraudeprofielen, trends en marktontwikkelingen (FEC, 
Eindrapportage van de stuurgroep, 1 juli 1998). 

Het FEC kent twee hoofdvormen van overleg het Informatie-overleg (10) en het Selectie-overleg (SO). 
Het doel van het 10 is het bespreken van trends, fraudeprofielen, nieuwe fraudemechanismen, niet- 
subjectgebonden fraudesignalen enzovoort. Het SO betreft het uitwisselen van subjectgebonden 
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informatie voorzover dat volgens de wet en richtlijnen van de afzonderlijke participanten in het FEC is 
toegestaan. Het BLOM participeert in het SO. 

6.2 De introductie en ontvangst van het BLOM in het veld 
Het BLOM heeft zich vooral bescheiden willen presenteren aan het veld van afnemers. Als verklaring 
daarvoor wordt verwezen naar de start die Finpol destijds volgens vele respondenten heeft gemaakt 
door hoog van de toren te blazen waarvan achteraf te weinig kon worden waargemaakt. Het BLOM 
heeft ervoor gekozen om eerst de interne organisatie en werkwijze op orde te hebben evenals de 
onderliggende informatie. Zodat toezeggingen naar het veld ook daadwerkelijk waargemaakt zouden 
kunnen worden. Vervolgens is het BLOM het veld ingetrokken om bij politieregio's, kernteams, 
fraudeteams, bijzondere opsporingsdiensten (BOD'en) en arrondissementsparketten presentaties te 
geven van haar doel, taken en werkwijze. Ondertussen stimulerend dat opsporingsinstanties meer 
gebruik zouden maken van de mogelijkheid om door middel van de zogenaamde LOvJ-verzoeken het 
MOT te bevragen op informatie die mogelijk beschikbaar zou kunnen zijn in het totale bestand aan 
ongebruikelijke transacties. Bij het sluiten van dit onderzoek waren de presentaties van het BLOM nog 
niet afgerond. Met de arrondissementsparketten moest nog worden begonnen, wat staat gepland voor 
begin van het jaar 2000. 
Voor zover het veld in het onderzoek is betroldwn, blijken de presentaties van het BLOM goed te zijn 
gevallen. Aileen constateren regio's ook dat het BLOM weliswaar kan komen met een aanbod, maar 
dat zulks nog niet impliceert dat er binnen de regio voldoende aandacht voor te krijgen is. Oak al kan 
het financieel rechercheren zich in toenemende aandacht verheugen, dat betekent nog niet dat per 
definitie het belang wordt gevoeld van het meer doen met informatie over verdachte transacties. 
Ondanks de presentaties bleken verschillende regio's nog nauwelijks op de hoogte te zijn van het 
bestaan van het BLOM. ZoaIs aangehaald in paragraaf 1.6 manifesteerde zich dat ook in het 
onderzoek. Toen men werd benaderd met de vraag om aan het onderzoek mee te werken ontstond 
meestal niet het gevoel daar ook iets over te kunnen zeggen. 

Een aantal respondenten van met name de arrondissementen blijkt minder gelukkig te zijn met de 
wijze waarop zij voor het eerst kennis hebben gemaakt met het BLOM. Zij verwijzen naar een door 
hen ontvangen brief van de hoofdofficier van het landelijk parket (12 juli 1999), waarin nadrukkelijk 
wordt gesteld dat het contact met het MOT via het BLOM dient te 'open. TerwijI zij nog niet of 
nauwelijks op de hoogte waren van het bestaan van het BLOM. 

Vrijwel iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt acht overigens de condities waaronder het 
BLOM van start is gegaan vele malen beter dan destijds met Finpol het geval was. ledere respondent 
heeft daarvan een eigen beeld, maar gezamenlijk noemen ze als positieve verschillen: 

• de duidelijke onderschrijving van de keuze voor het BLOM door ministeries, de politie en het OM; 

• de positionering onder het gezag van de landelijk officier; 
• het ruimere budget; 

• het hoger gekwalificeerde personeel; 

• continufteit in personele bezetting; 
• de beter gestructureerde werkprocessen binnen het BLOM; 

• de anno 1999 grotere aandacht voor financieel rechercheren. 

6.3 Vervvachtingen uit het veld 
Met alle politieregio's, interregionale rechercheteams, en arrondissementsparketten zijn in het 
onderzoek betrokken. Bij vertegenwoordigers van deze actoren die wet in het onderzoek zijn 
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meegenomen is de ervaring met de taakuitvoering door het BLOM beperkt. Maar waar die ervaring al 
wel aanwezig is, overheerst een positieve indruk van de ondersteuning die het BLOM biedt en vooral 
van de wijze waarop zij daartoe contact onderhoUdt met haar afnemers. Dat blijkt een 
enthousiasmerend effect te hebben binnen de actief zijnde rechercheteams. 

De meeste respondenten kennen de officiele taakomschrijving van het BLOM niet. Maar ze hebben 
wel vrij duidelijke verwachtingen of wensen ten aanzien waarvan door hen op zijn minst wordt 
verondersteld dat het BLOM er op een of andere wijze aan zou moeten voldoen. De verschillen in 
verwachting aangaande de taken van het BLOM zijn onder de actoren in het onderzoeksveld 
bijzonder groot. Verschillen die op geen enkele manier parallel !open met bepaalde scheidslijnen die 
in het onderzoeksveld kunnen worden aangebracht. Er valt geen patroon te ontdekken in het geheel 
aan opvattingen van bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, leiders van rechercheteams, officieren van 
justitie, vertegenwoordigers van bijzondere opsporingsdiensten enzovoort. Opvattingen blijken niet 
alleen van elkaar te verschillen, maar vooral ook elkaar tegen te spreken. Een overzicht van wat over 
het totaal van het onderzoeksveld bezien aan verwachtingen is opgetekend ten aanzien van de taak 
van het BLOM (een verwachting is opgenomen in de opsomming als ze minimaal twee maal door 
verschillende respondenten is genoemd): 

• Het BLOM moet vooral meedraaien in operationele onderzoeken en niet alleen informatie leveren 
zonder dat zij daarbij verdere hulp bieden. 

• Het mag niet meedraaien in operationele onderzoeken, want dat voegt niets toe aan wat 
opsporingsinstellingen zelf al doen. Het zou een verkapte sterkte-uitbreiding zijn alleen dan op 
centraal niveau. 

• Het moet zelfstandig onderzoeken gaan uitvoeren die op de plank blijven liggen omdat regio's er 
geen tijd voor hebben, of niet duidelijk is welke regio er primair iets mee zou moeten. 

• Het veredelen van zaken is iets wat de regio's zelf kunnen en wat ze bovendien weer overdoen 
nadat het BLOM het heeft gedaan. Daar moet het BLOM zo snel mogelijk vanaf. 

• Het moet zich vooral bezighouden met veredelen en dan met name de dwarsverbanden leggen 
tussen transacties en onderzoeken waar de opsporingsinstanties mee bezig zijn. Oat overzicht 
kan alleen op centraal niveau worden gegenereerd. 

• Het moet vooral concreet en operationeel werken door deskundigheid te leveren ten behoeve van 
de rechercheurs aan de basis. 

• Het moet werken op het niveau van recherchechefs en officieren van justitie met als belangrijkste 
taak om daar bewustwording op gang te brengen rond de betekenis van informatie over verdachte 
transacties. Daar worden ook de onderzoeksprioriteiten bepaald waar het BLOM het van moet 
hebben. 

• Het moet het landelijke kenniscentrum worden voor witwassen. 
• Het moet inzicht hebben in welke onderzoeken waar lopen, en welke onderzoekscapaciteit regio's 

hebben en op basis daarvan gericht informatie geven. 
• Het moet zich niet alleen richten op concrete onderzoeken maar vooral op de vaste 

aandachtsvelden van kernteams, fraudeteams en bijzondere opsporingsdiensten, zodat 
permanent informatie beschikbaar is op basis waarvan ook onderzoeken kunnen worden gestart. 

Het merendeel van de respondenten afkomstig van opsporingsinstanties en het MOT, is van mening 
dat het veredelen van transactie-informatie een taak is die goed gedaan kan worden door de 
afnemers zelf. Zij zien het niet als de belangrijkste taak voor het BLOM. 

Een deel van de respondenten voorziet een ontwikkeling dat vooral de interregionale 
rechercheverbanden en grotere opsporingsinstanties gebruik zullen gaan maken van het BLOM, en 
juicht deze ook toe. Kernteams, lnterregionale Fraude Teams, het Landelijk Recherche Team, de 
bijzondere opsporingsdiensten en de grote politieregio's in de randstad zijn bij uitstek met 
onderzoeken bezig waar financiele transacties een belangrijke rol spelen. Bij onderzoeken in de 
kleinere regio's zou dat minder het geval zijn. 
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6.4 lnformatievoorziening naar het veld 
LOvJ-verzoeken 
Opsporingsinstanties hebben in beginsel geen toegang tot de registers van het MOT. Maar ze hoeven 
ook niet te wachten tot uit het conversietraject dat plaatsvindt binnen het MOT, verdachte transacties 
naar voren komen. Ze kunnen actief het MOT bevragen via de LOvJ-MOT. Dat bevragen geschiedt 
middels een verzoek aan de LOvJ om na te gaan of personen die het object zijn van een 
opsporingsonderzoek voorkomen in het MOT-register. Er zijn twee soorten van deze LOvJ-verzoeken 
die beiden zijn gebaseerd op het Besluit Politieregisters. Ze worden respectievelijk aangeduid met sub 
2 en sub 3 verzoeken, daarmee verwijzend naar artikel 12 lid 1 onder d waarin de mogelijkheid wordt 
omschreven gegevens te verstrekken uit een register bij het MOT. 
Een sub 2 verzoek van een opsporingsinstanties wordt alleen gehonoreerd wanneer uit de gegevens 
uit het register van het MOT zelf een redelijk vermoeden voortvloeit dat een bepaalde persoon een 
misdrijf heeft begaan. Aangezien vanwege haar onafhankelijke positie alleen het MOT toegang heeft 
tot haar registers, bepaalt ook uitsluitend het hoofd MOT of op basis van een sub 2 verzoek wordt 
overgegaan tot informatieverstrekking. Hij zal daartoe alleen overgaan als er voldoende aanleiding is 
om eventuele ongebruikelijke transacties die in het register zouden kunnen voorkomen aan te merken 
als verdacht. 

Een sub 3 verzoek om informatie uit het MOT-register kan, met machtiging van de minister van 
Justitie, worden gedaan wanneer er sprake is van misdrijven die gezien hun ernst of frequentie dan 
wel het georganiseerd verband waarin zij worden gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde 
opleveren. Wordt deze machtiging via de LOvJ-MOT verleend, dan moet het MOT gerelateerde 
gegevens uit haar register verstrekken. De beoordeling door het hoofd MOT komt daarmee te 
vervallen. 

Het BLOM ondersteunt de LOvJ bij diens aan het MOT gerelateerde taak en heeft per 1 januari 1999 
als eerste activiteit de behandeling van LOvJ-verzoeken ter hand genomen. Het BLOM heeft een 
interactief computerprogramma ontwikkeld waarmee de aanvragers volledige en foutloze LOvJ-
verzoeken electronisch kunnen opstellen. 

Informatie neerleggen bij het MOT 
Op basis van artikel 14 lid 2 van het Besluit Politieregisters kunnen opsporingsinstanties ook 
gegevens verstrekken uit een politieregister aan het MOT, voorzover het die behoeft voor een goede 
uitvoering van zijn taak. Op basis van die informatie kan het MOT eventueel tot het als verdacht 
aanmerken van ongebruikelijke transacties overgaan en daarmee tot informatieverstrekking. Op 
verzoek van de LOvJ is het MOT gestopt met het rechtstreeks in ontvangst nemen van politiedossiers. 
Zoals elders al in dit rapport is beschreven was de LOvJ bevreesd voor het uitvoeren van 
opsporingshandelingen door het MOT. 

Intranet-Verdachte Transacties 
De wens van due politieregio's (Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-
Brabant) en het Landelijk RechercheTeam om transactie-informatie van het MOT elektronisch 
aangeleverd te krijgen, heeft in 1998 geleid tot de oprichting van een voorbereidende werkgroep 
waarin naast vertegenwoordigers van de genoemde afnemers ook de Koninklijke Marechaussee en 
het BLOM participeerden. De werkgroep stond onder voorzitterschap van het MOT (Jaarlijks Verslag 
1999, 17). Sinds april 1999 worden verdachte transacties bij wijze van pilot door het MOT elektronisch 
doorgemeld via het MOTION-systeem (MOT Informatiesysteem On Line) aan een aantal gebruikers 
uit de werkgroep. De status van de werkgroep is daarna overgegaan in een soort gebruikersforum 
waarin volgens het MOT ' (....) zaken als gemeenschappelijke aanpak, analyse van zaken en visie-
ontwikkeling' centraal staan. Vanwege de beperkingen van het bestaande systeem voor elektronische 
uitwisseling, werd besloten als MOT en BLOM gezamenlijk te werken aan een veel bredere 
mogelijkheid voor politieregio's om de informatie met betrekking tot verdachte transacties 
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geautomatiseerd te kunnen bevragen. De werkgroep fungeert daarbij als klankbord. 

Opdracht werd gegeven aan Roccade-Public om een zogenaamde Intranet VerdachteTransactie(VT)- 
bak te ontwikkelen. Een landelijk voor politie-instanties toegankelijke database waar de doorgemelde 
transactie-informatie in wordt opgeslagen en die op subjectnaam bevraagbaar is. Deze 
intranetapplicatie wordt meestal aangeduid met VT-bak', en zou moeten bestaan uit een database-
concept dat via een intranet benaderd zou moeten kunnen worden met gebruikmaking van de 
bestaande infrastructuur die het Podacs (Politiedatacomunicatiesysteem) daartoe biedt. Eerste 
oplevering van de VT-bak met 3.000 subjecten heeft plaatsgevonden op 15 oktober 1999. In verband 
met een aantal wijzigingen dat op verzoek van de opdrachtgever moest worden aangebracht in de 
autorisatiefunctie, was het systeem per die datum nog niet open. Vermoedelijk zal dat in november 
1999 alsnog worden gerealiseerd. In eerste instantie wordt proef gedraaid met de afnemers uit de 
werkgroep. Eind 2000 moeten alle regio's toegang kunnen krijgen. 
Het MOT is verantwoordelijk voor het technisch beheer van het intranet en het BLOM voor het beheer 
van het register. 

De VT-bak vervangt op termijn de schriftelijke doormelding naar de politieregio's en het deel van de 
LOvJ-verzoeken dat betrekking blijkt te hebben op reeds aan verdachte transacties gelieerde 
personen. Het MOTION-systeem dat binnen het MOT wordt gehanteerd, krijgt een automatische 
doormeldmodule die op basis van bestandsvergelijking bij een 'hit' automatisch doormeldt aan de VT-
bak. ledere politieregio heeft binnen die bak een elektronische brievenbus waarop kan worden 
ingelogd om toegang te krijgen tot de transactie-informatie die aan de eigen regio is verstrekt, of die 
door andere regio's voor algemene inzage is vrij gegeven. Het systeem kent drie autorisatieniveau's 
voor gebruikers: 
1. raadplegen van de transactie-informatie van de eigen regio; 
2. het ter inzage voor andere regio's vrijgeven van transactie-informatie; 
3. het zelf mogen raadplegen van het landelijk bestand aan vrijgegeven transactie-informatie. 

De BOD'en hebben vooralsnog geen toegang tot de VT-bak omdat zij alleen informatie mogen 
ontvangen wanneer het een concreet opsporingsonderzoek betreft. Elektronisch is de toets of daarvan 
inderdaad sprake is nog niet uitvoerbaar. 

6.5 Analyse 
De omgeving 
Het beeld van de omgeving is niet compleet. Met name ontbreekt het internationale netwerk waarvan 
het BLOM naar verwachting steeds meer deel zal uitmaken. Deze internationale contacten zijn in het 
Organisatie & Formatierapport nog nauwelijks uitgewerkt en ook in dit onderzoek niet betrokken. In 
een eventueel herhalingsonderzoek zal het zeker een plaats dienen te krijgen. 
Het beheer van het omgevingsnetwerk door het BLOM staat nog in de kinderschoenen. Vooralsnog 
heeft het zich om begrijpelijke redenen primair gericht op het MOT als toeleverancier van informatie 
en op de politieregio's als afnemers. Het klantenonderzoek in het kader van het kwaliteitstraject 
POKON zal een belangrijke impuls kunnen zijn voor het verder inrichten van de externe 
communicatie. In die zin is het wel van belang om de presentatie van het BLOM in het nog resterende 
deel van het veld niet te lang op zich te laten wachten. 

Verwachtingen uit het veld 
Uit het veld komt de reactie dat het BLOM waarschijnlijk vooral voor een selecte groep van 
politieregio's, teams en opsporingsdiensten zal gaan werken. Voor het BLOM ligt hier een belangrijke 
afweging. Het zal volgens respondenten meer, en permanente, inspanning kosten om bijvoorbeeld de 
kleinere regio's te bewegen om stelselmatig gebruik te maken van verdachte transacties dan om de 
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grote regio's en de interregionale teams zover te krijgen. Het is de vraag hoe het BLOM hierop .  moot 
inspelen. De inzet bij de totstandkoming van het BLOM was om meer rendement te halen uit de 
transactie-informatie. Daaraan waren geen restricties verbonden in de zin van 'gelijke spreiding over 
het land'. In principe zou het BLOM or voor kunnen kiezen om zich met name te richten op de 
grootafnemers van informatie. Het MOT, de rechercheteams en de grote politieregio's zijn daarvan 
ook voorstander. De grote korpsen en interregionale teams werken continue met onderzoeken 
waarvoor verdachte transacties echt van belang zijn. Bovendien is er een structurele samenwerking 
met het BLOM in te richten vanuit de aandachtspunten die doze teams hebben. Heeft een team 'Oost-
Europa' als aandachtspunt dan zou een permanente activiteit van het BLOM kunnen zijn het 
naspeuren van verdachte transacties met betrekking tot deze portefeuille. Net  MOT kan vervolgens op 
basis hiervan zoekroutines worden aangereikt als gevolg waarvan mogelljk meldingen komen 
bovendrijven waar dat nu niet het geval is. 

Informatievoorziening 
Het BLOM heeft voorzien in een behoefte bij het veld door de mogelijkheid to creeren voor aanvragers 
om interactief LOvJ-verzoeken to kunnen opstellen met behuip van een computerprogramma. De 
verwerking van doze elektronische verzoeken binnen het BLOM kan daardoor ook efficienter 
plaatsvinden wat eon aanzienlijke tijdwinst oplevert in de behandelduur. 
Het 'intranet-verdachte transacties' is eon veelbelovende ontwikkeling. Vooralsnog heeft de 
functionaliteit alleen betrekking op het raadplegen van transactie-inhoud en van verwijsgegevens naar 
de instantie die eventueel inzage heeft geblokkeerd. Net  zou het overwegen waard zijn om de 
functionaliteit uit to breiden met eon terugkoppelingsmogelijkheid waarin vanuit het veld informatie ten 
aanzien van de opvolging van ontvangen transacties kan worden toegevoegd. Eon dergelijke 
functionaliteit zou passief kunnen zijn waarbij afnemers zeff op het idee moeten komen om informatie 
over de afhandeling en de opbrengst van eerder ontvangen transactieinformatie terug to koppelen. 
Een tweede mogelijkheid is om het systeem actief 'ad-random' of bij het inloggen vragen to laten 
stellen over het gebruik van eerder ontvangen transacties. 

6.6 Aanbevelingen 

Aanbevelino 6.1  
Versnel de presentatie van het BLOM aan het veld zodat or goon grote kennisverschillen optreden 
tussen de verschillende belanghebbenden bij de dienstverlening door het BLOM. 

Aanbevekno 6.2  
Onderzoek de mogelijkheid om het 'intranet verdachte transacties' naast de raadpleegfunctie ook te 
voorzien van eon terugkoppelingsfunctie. Met behulp daarvan zouden de afnemers informatie over de 
afhandeling en de opbrengst van eerder ontvangen transactiegegevens kunnen terugkoppelen. 
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Hoofdstuk 7 Taakstelling, werkwijze en 
prod uctie 

Het is nog te vroeg om het BLOM 'af te rekenen' op resultaten. Daar was het onderzoek ook 
niet op gericht. Wel is het voor het vertrouwen in het BLOM relevant om te kijken welke start 
het heeft gemaakt. Verwachtingen voor de toekomst kunnen daar deels op worden gebaseerd. 
Met dit hoofdstuk wordt de inhoudelijke beschrijving van de bevindingen uit ons onderzoek 
afgesloten. 

7.1 	Taakstelling 

7.1.1 	Operationele doelstellingen 

Het Organisatie & Formatierapport (pagina 7) bevat een zestal operationele doelstellingen voor het 
BLOM, te weten: 
1. Verhogen van de mate waarin meldingen over verdachte transacties worden betrokken bij of 

leiden tot commune dan wel fiscaal-strafrechtelijke onderzoeken en resulteren .  in strafoplegging 
en/of ontnemingsmaatregelen 

2. Verhogen van (controle op) de naleving van de wettelijke meldplicht 
3. Het MOT in staat stellen om het aantal doormeldingen van verdachte transacties aan 

opsporingsinstanties te verhogen 
4. Bijdragen aan het aanscherpen en in aantal verhogen van typologie& waarmee transacties als 

ongebruikelijk respectievelijk verdacht kunnen worden aangemerkt 
5. Vergroten van het inzicht in aard en omvang van witwascriminaliteit door verhoging van het aantal 

berichten over witwascriminaliteit in het Informatie Productie Systeem van de DCRI 
6. Vergroten van de mate waarin opsporingsdiensten via den loket toegang hebben tot gegevens 

over witwascriminaliteit door zoveel mogelijk gegevens raadpleegbaar te maken via de systemen 
BBS/IPS van de DCRI 

De zes doelstellingen zijn in het Organisatie & Formatierapport niet van een ijkpunt en een 
prestatienorm voorzien. Als min of meer organisatorische taakstelling heeft het BLOM zichzelf 
opgelegd een nulmeting uit te zullen voeren naar de stand van zaken per 30 maart 1999 voor wat 
betreft een aantal operationele doelen. 

7.1.2 	Operationele activiteiten en productie 

De uitgevoerde nulmeting is verwerkt in een Activiteitenplan voor 1999 (KLPD/DCRI, 30 maart 1999). 
De interpretatie van het activiteitenplan met als uitgangspunt de in de voorgaande paragraaf 
beschreven operationele doelstellingen is lastig omdat de in het activiteitenplan uitgewerkte 
operationele activiteiten daar niet rechtstreeks op aansluiten. Om die reden worden in deze 
afzonderlijke paragraaf in de vorm van een zestal tabellen opgenomen (volgens opgave van het 
BLOM): 
• de operationele activiteiten zoals het activiteitenplan die onderscheidt; 
• de doelstelling waaraan ze worden geacht bij te dragen; 
• de taakstelling die het BLOM zichzelf voor 1999 heeft opgelegd; 
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Doelstelling: 
Verhogen van het aantal meldingen over verdachte transacties dat een bijdrage !evert aan strafrechtelijke of 
bestuursrechtelijke maatregelen. 
Sub-activiteiten: 
a. Analyseren 	van 	de output van 	het 	MOT op 	raakvlakken 	met 	prioriteiten 	en 	aandachtsvelden 	van 

opsporingsinstanties 
b. Geven van voorlichting aan onderzoeksinstanties over de criminele relevantie van verdachte geldhandefingen 

en over de mogelijkheden van strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak 
c. Net starten van pilots met FIOD, ECD en VROM om meldingen te gebruiken voor fiscaal-strafrechtelijke 

doeleinden 
d. Meldingen  te beoordelen op relevantie voor buitenlandse opsporingsinstanties 

—Criterium: 	 Niveau 1998: 	Taakstelling 1999: 	Realisatie 15 december 1999:  
Zaaksdossiers: 	 578  
CIDSI-hits: 	 515 
Verdachte transacties: 	 2769 	 5000 	 6000  
Door 	opsporingsinstanties 	 25 	 27 
in 	onderzoek 	genomen 
zaken:  
Uren accountmanagement 	 6000 	 4500 

Doelstelling: 
Verhogen van het aantal doormeldingen door het MOT; het beter aansluiten van de output van het MOT op de 
behoeften  van het opsporingsveld en optimalisering van de informatie-coordinatie door  het  BLOM. 
Sub-activiteiten: 
a. Bezoeken brengen aan opsporingsteams en voorlichting geven over het nut van LOvJ-verzoeken. 
b. De opsporingsteams te overtuigen van de noodzaak om ruim voldoende onderzoeksgegevens te vermelden in 

hun verzoek. 
c. De invoering van een gezamenlijk voortgangsbewakingthysteem voor BLOM en MOT. 
d. Toevoeging door het BLOM van reeds eerder doorgemelde transacties aan het antwoord van het MOT. 
e. Ontwikkeling van software waarmee namen-reeksen automatisch vergeleken kunnen warden met het MOT-

register.  
Criterium: 	 Niveau 1998: 	Taakstelling 1999: 	Realisatie 15 december 1999:  
Aantal verzoeken: 	 227 	 325 	 345  
Resultaat positief: 	 25% 	 33% 	 34,2% 
Doorlooptijd BLOM: 	 2 dagen 	 Ja 
Doorlooptijd MOT/BLOM: 	 14 dagen 	 Ja  
Uren administrafief 	 1460 	 1100  
Uren veredeling 	 730 	 - 

• de realisatie ten opzichte van die taakstelling per 15 december 1999 (voorzover bekend). 

Activiteit 1 Verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van LOvJ -verzoeken 

Net aantal 'Uren administratief kon ten opzichte van de raming worden teruggebracht in verband met 
de inwerkingtreding van een nieuw postregistratiesysteem binnen de DCRI en de aanpassing van de 
administratieve processen binnen het BLOM. 
De veredeling van LOvJ-verzoeken vindt door een koppeling van administratieve- en datasystemen 
plaats binnen de uren die waren geraamd voor 'administratief. Reeds bij het BLOM bekende 
gegevens warden automatisch aan een LOvJ-verzoek gekoppeld. 

Activiteit 2: Initioren van opsporing, controle en toezicht n.a.v. meldingen over verdachte transacties 

De in onderzoek genomen zaken verkeerden per 15 december 199 in verschillende onderzoeksstadia. 
Tot deze datum heeft dankzij de inzet van het BLOM een zestal beslagleggingen plaatsgevonden, 

waarvan vier in het buitenland, met een totaIe omvang van 118,5 miljoen. 
Het aantal uren voor accountmanagement blijft volgens het BLOM achter bij de raming als gevolg van 
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Doelstelling: Vroegtijdige onderlinge doorverwijzing van onderzoeksinstanties teneinde hun informatiepositie te 
verbeteren en afbreukrisico door onbewuste collusie te voorkomen.  
Criterium: 	 Niveau 1998: 	 Taakstelling 1999: 	Realisatie 15 december 1999:  
Aantal verwijzingen:  
Overige 	verzoeken 	om 	 245 
opsporingsinformatie:  

Screeningsverzoeken 	 311 
toezichthouders:  
Uren voor verwijzingstaak: 	 500 	 1500  
Uren voor screeningstaak: 

Doelstelling: Inzicht in aard en omvang van financiele criminele activiteiten ten behoeve van: nationaal inzicht, in 
kaart brengen van typologie& en/of ter fine van opsporing, controle of toezicht.  
Criterium: Niveau 1998: Taakstelling 1999: Realisatie 15 december 1999:  
Middelgrote zaakanalyses: 	 2 	 1  
Analyses op topics: 	 5 	 2  
Uren voor analyses: 	 900 	 2000  
Bouw analyse-applicatie: 	 1440 

Doelstelling: Inzicht verkrijgen in de mogelijkheid en gerechtvaardigdheid van strafrechtelijke en/of bestuurlijke 
aanpak van verdachte geldhandelingen en bijdragen aan nationaal inzicht ten aanzien van criminele geldstromen.  
Criterium: Niveau 1998: Taakstelling 1999: Realisatie 15 december 1999:  
Dossiers in IPS: 	 250 	 420  
Veredelde meldingen: 	 100 	 420  
Uren voor IPS vastlegging: 	 2000 	 Ca 2000  
Uren voor veredeling: 	 1000 	 1000 

de vertraging die de werving van medewerkers heeft opgelopen. 

Activiteit 3: Vullen en onderhouden van een verwijzingsindex voor financiele criminele inlichtingen 

De verwijzingsindex is door het BLOM gerealiseerd voor wat betreft alle subjecten die vanaf 1994 
betrokken zijn bij als verdacht aangemerkte transacties, en van alle subjecten zoals die voorkomen in 
LOvJ-verzoeken en overige verzoeken. Dat heeft wel drie maal zoveel inspanning gekost dan was 
verwacht. Volgens opgave van het BLOM zijn in totaal 35.000 persoonskaarten vertaald naar 12.637 
unieke namen. Van het totaal aan bedrijfsnamen is 83% teruggebracht naar 12.414 unieke namen. De 
LOvJ-verzoeken vanaf 1995 hebben 4.386 namen opgeleverd en de overige verzoeken om informatie 
die in 1999 zijn binnengekomen nog eens ongeveer 500 namen. 

Per 5 juli 1999 heeft het BLOM als nieuwe taak opgedragen gekregen de ondersteuning van de LOvJ 
bij de behandeling van screeningsverzoeken (zie paragraag 3.2.1). Volgens opgave van het BLOM 
zijn alle verzoeken afgehandeld binnen de afgesproken termijn van 14 dagen. In december 1999 
bleek de maximale behandelingstijd zijn teruggebracht tot zeven dagen. 

Activiteit 4: Toevoegen van publieke, criminele en fiscale inlichtingen aan gegevens over verdachte 
transacties die kans bieden op operationeel vervolg 

De in het IPS aangemaakte dossiers hadden voor 1999 betrekking op 2198 meldingen waarin 538 
subjecten voorkwamen. Dankzij het IPS en de door het BLOM daarop aansluitend ontworpen 
informatieprocessen wordt ieder dossier veredeld in de betekenis van het voorzien van extra 
informatie. 

Activiteit 5: Analyseren van het totaalbestand aan verdachte transacties op onderlinge verbanden tussen 
transacties en/of betrokken personen 

De startconfiguratie van het BLOM -81 - 



Doelstelling: Inzicht in de kenmerken van absoluut verdachte geldhandelingen ten behoeve van preventieve 
maatregelen en verhoging van het aantal doormeldingen door MOT. 
Criterium: 	 Niveau 1998: 	 Taakstelling 1999: 	Realisatie december 1999:  
Aantal 	typologiedn 	naar 	 3 
MOT:  
Uren 	typologie 	beschrij- 	 400 	 100 
ving: 

Al tijdens de bouw van het BLOM bleek de behoefte uit het veld meer te liggen op de analyse van 
topics (de strategische analyse) dan op die van zaken. De topic-analyse bracht een grotere werklast 
met zich mee dan was begroot. Om analysevragen zoveel mogelijk geautomatiseerd te kunnen 
beantwoorden werd door het BLOM veel tijd gestoken in de ontwikkeling van het zogenaamde 
Winston. 

Activiteit 6: Ontwikkelen van typologieen voor de beoordeling van ongebruikelijke transacties door het 
MOT 

De meeste tijd is volgens opgave van het BLOM besteed aan overleg met het MOT om een 'hit' ten 
opzichte van de index voor recherche-onderzoeken te beschouwen als criterium voor het aanmerken 
van transacties als verdacht. Sinds het najaar van 1999 is daarvan sprake. Daarna zijn nog drie 
typologie-verzoeken ingediend. Gebrek aan beschikbare personele capaciteit was er de oorzaak van 
dat de inzet op typologie-beschrijving is achtergebleven bij de raming. 

7.2 Werkwijze BLOM 

7.2.1 	Het administratieve proces 

De verdachte transacties waarmee het BLOM te maken krijgt zijn in vijf soorten te onderscheiden naar 
de manier waarop ze het BLOM bereiken, respectievelijk op basis van: 

• de zogenoemde CIDSI-hits; 

• objectieve en subjectieve criteria; 
• typologieen; 
• LOvJ verzoeken sub 2 en sub 3; 

• Overige verzoeken zoals van Interpol/Europol en andere buitenlandse verzoeken. 

ledere verdachte transactie waarmee het BLOM te maken krijgen wordt in eerste instantie ingeboekt 
in het BBS (Berichten Behandeling Systeem) van de DCRI dat is recent vervangen door MARS (het 
Message Archive and Routing System). Documenten die betrekking hebben op een melding of 
verzoek aan het BLOM worden ingescand. Alle verdachte transacties die binnengekomen via het 
MOT, op basis van LOvJ-verzoeken alsmede verzoeken van Interpol/Europol en andere buitenlandse 
verzoeken, worden ingeboekt in Winston. Daarna worden de verdachte transacties ingevoerd in het 
IPS (Informatie Productie Systeem). Binnen het IPS is terug te vinden of een transactie wordt gebruikt 
in een lopend onderzoek of voor het opstarten van het onderzoek, of dat er sprake is van een 
zogenaamde 'slapende transactie'. Niet alle verdachte transacties die van het MOT komen worden 
ingeboekt in het IPS. Door het hoofd BLOM wordt hierin een selectie gemaakt. 

Met de verdachte transacties wordt er, voorzover dat niet heeft plaatsgevonden binnen het MOT, een 
MRO-match (Melding Recherche Onderzoek) gemaakt. Meldingen die betrekking hebben op lopende 
onderzoeken bij politieregio's of kernteams komen daarbij boven drijven (mits het MRO-register goed 
wordt bijgehouden), zodat transactieinformatie gericht kan worden gezonden aan de pleats waar 
reeds een onderzoek loopt naar een bepaald subject. Op termijn is het de bedoefing dat alle 
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verdachte transacties gekoppeld worden aan het FIOD-systeem, waarbij dan aanvullende informatie 
wordt toegevoegd. Deze informatie wordt opgenomen in de zogenaamde `grijze velden', hetgeen 
betekent dat de informatie na zes maanden verwijderd dient te worden. De koppeling is nog niet 
gerealiseerd. Wel vindt er incidenteel een check bij de FIOD plaats. 

7.2.2 	Veredeling van transacties 

De veredeling van transacties start feitelijk bij het MOT. Het MOT kan eventueel op grond van artikel 
10 van de Wet MOT aan de melder om nadere inlichtingen vragen om extra details te achterhalen 
over een ongebruikelijke transactie. Wordt een transactie eenmaal als verdacht aangemerkt dan is de 
artikel 10-bevraging niet meer toegestaan en wordt de verdachte transactie doorgemeld aan 
belanghebbende opsporingsinstanties met een afschrift naar het BLOM ter eventuele veredeling. 
Binnen het BLOM wordt gestart met een grove check door middel van het raadplegen van de CRI-
systemen. Een van deze systemen is het IPS dat landelijk via de informatieknooppunten bevraagbaar 
is. 

Hoe ver er wordt veredeld door het BLOM is afhankelijk van de omstandigheden. Het veredelen moet 
volgens respondenten een doel dienen. Als blijkt dat reeds een MRO-melding is aangemaakt met 
betrekking tot het subject wordt de melding doorgegeven aan de Financieel Rechercheurs van het 
BLOM. De financieel rechercheurs proberen de informatie over te dragen aan het veld. Dit kan zijn om 
aanvullende informatie te verstrekken wanneer er reeds een opsporingsonderzoek loopt, of om 
eventueel een nieuw onderzoek op te starten. 

7.3 Analyse 
De operationele doelstellingen 
Het BLOM slaagt steeds beter in haar pogingen om de abstracte doelen te concretiseren. Alleen 
verhouden de operationele doelen uit het Organisatie & Formatierapport zich niet den op den met wat 
het Activiteitenplan 1999 op pagina vijf opsomt als operationele activiteiten of de daaraan weer 
gerelateerde doelstellingen. Het onderscheid in 'ambities', verschillende soorten doelstellingen en 
'activiteiten' in het Organisatie & Formatierapport en het Activiteitenplan werkt verwarring in de hand. 

De operationele doelstellingen zoals die zijn opgenomen in het Organisatie & Formatierapport zijn niet 
voorzien van een norm. Onduidelijk is wat moet worden begrepen onder 'verhogen', staat stellen 
tot', 'bijdragen aan', en 'vergroten'. Het waarmaken van dit type doelstellingen is moeilijk te verifieren. 
In vergelijking met een door het ministerie van Justitie (Nota van 6 november 1998) bekritiseerde 
eerdere versie 08 van het Organisatie & Formatierapport (KLPD/DCRI, 28 juli 1998) valt op dat de 
destijds vervallen taken van het BLOM in de vorm van operationele doelstellingen lijken te zijn 
teruggekeerd. Met name geldt dit voor de operationele doelstellingen 1 en 5 uit het Organisatie & 
Formatierapport en de doelstellingen die zijn gekoppeld aan de operationele activiteiten uit het 
Activiteitenplan 1999. 

Meer in het algemeen valt op dat er destijds geld beschikbaar is gesteld voor de oprichting van het 
BLOM zonder dat het een taakstelling heeft meegekregen. De departementen van Justitie en van 
Financier' alsmede het driehoeksoverleg KLPD, hebben geen criteria geformuleerd waaraan getoetst 
kan worden of het BLOM op de goede weg is en waar levert voor het geld. Het doel bestaande uit het 
verhogen van het rendement op MOT-meldingen is niet gekwantificeerd. Anders dan die het BLOM 
zichzelf heeft opgelegd, gelden er geen prestatienormen. 
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De operationele activiteiten en productie 
De nulmeting valt samen met het Activiteitenplan 1999, maar is ten opzichte van de doelstellingen 
zoals opgenomen in het Organisatie & Formatierapport niet volledig. De status van het activiteitenplan 
voor het BLOM is niet duidelijk. 
Positief is dat de activiteiten in ieder geval door het BLOM zelf zijn voorzien van gekwantificeerde 
prestatienormen. De situatie zoals die direct voor het sluiten van dit onderzoek per 15 december 1999 
is opgenomen wijst ook uit dat, afgaande op de cijfers die het BLOM heeft verstrekt, vrijwel volledig 
door het BLOM aan die prestatienormen wordt voldaan. In hoeverre deze normen ook de opvatting 
van het diehoeksoverleg van het KLPD weerspiegelen is uit het onderzoeksmateriaal niet gebleken. 

Het is moeilijk om vast te stellen of het BLOM de tijd besteed aan de juiste activiteiten. De effecten 
voor het rendement van MOT-meldingen zijn (a.) nog niet te meten vanwege de korte tijd dat het 
BLOM operationeel is, maar zijn (b.) ook onvoldoende uitgewerkt en gekwantificeerd om als duidelijk 
ijkpunt te dienen. 
Het BLOM heeft inmiddels substantieel bijgedragen aan belangrijke opsporingsresultaten, zo geven 
verschillende respondenten aan. Het totaal aan beslagleggingen dat heeft kunnen plaatsvinden 
dankzij de inspanningen van het BLOM noemen zij ter illustratie daarvan. Dat geeft vertrouwen voor 
de toekomst en werkt ook motiverend ten aanzien van het gebruik van verdachte transactie-informatie 
door opsporingsinstellingen. 

Werkwijze 
Het BLOM is kritisch op de eigen werkwijze en doet er veel aan om die zo efficient mogelijk in te 
richten en af te stemmen op de wensen van de klant. Wel lijkt de vraag gerechtvaardigd of het BLOM 
niet met teveel zaken tegelijk bezig is. Niet zozeer omdat het daarvoor aan. personele capaciteit zou 
ontbreken maar omdat de organisatie ook de kans moet krijgen om te swortelen'. 
Door een aantal vertegenwoordigers van opsporingsinstanties wordt de werkwijze van het BLOM en 
dan met name het veredelen van verdachte transacties als te standaardmatig beoordeeld. Er wordt 
naar de mening van deze respondenten gebruik gemaakt van te voor de hand liggende bronnen. Met 
name wordt door hen verwacht dat meer gewerkt wordt vanuit het perspectief van de klant. Weten wat 
de klant nodig heeft; niet alleen op het niveau van al concreet lopende onderzoeken die uit het MRO 
naar voren komen, maar ook voor wat betreft de aandachtsvelden van rechercheteams (zie hoofdstuk 
6). 

Respondenten die er mee op de hoogte zijn constateren dat de manier van kijken naar de verdachte 
transacties geen transacties oplevert die (ten onrechte) nog niet als verdacht zijn aangemerkt. Willen 
er meer ongebruikelijke transacties als verdacht worden aangemerkt dan moet de inspanning worden 
verlegd naar het MOT waar in eerste instantie de beoordeling plaatsvindt van ongebruikelijk naar 
verdacht In die zin ervaren zij de werloNijze van het BLOM ook als een enigszins omslachtige manier 
om tot meer doormeldingen te komen. Het BLOM en het MOT zoeken volgens andere respondenten 
uit het opsporingsveld nog teveel op subject en te weinig op het netwerk er omheen. 
Het diepte-onderzoek doet de regio/afnemer meestal over. Daar bestaat minder behoefte aan. Het 
breedte-onderzoek zal vanuit het veld niet gedaan worden omdat het zoeken roar verbanden in de 
breedte tussen alle verdachte transactie teveel tijd zou kosten in verhouding tot het doel. Het BLOM 
kan deze taak wel uitvoeren omdat ze voor meerdere afnemers werkt. 

7.4 Aanbevelingen 

Aanbevelinq 7.1 
Het driehoeksoverleg KLPD wordt aanbevolen om meer status te geven aan de afspraken rond 
productie en taakstelling van het BLOM. Kwantificeer doelstellingen en definieer prestatienormen 
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vanuit het perspectief van het driehoeksoverleg KLPD. Houd daarbij rekening met de 
ontwikkelingsfase van het BLOM. 

Aanbeveling 7.2  
Het BLOM kent veel verschillende typen ambities, doelen en activiteiten waarvan een aantal het 
karakter heeft van sub-taken die zich niet alle gevallen lijken te verhouden tot de twee hoofdtaken. In 
een eerder stadium vervallen hoofdtaken, lijken weer in te sluipen in de subdoelstellingen. 
Voorgesteld wordt de samenhang tussen doelen, subdoelen, taken en activiteiten opnieuw in beeld te 
brengen en deze te ijken aan de door het driehoeksoverleg van het KLPD vastgestelde 
uitgangspunten. 

Aanbevelinq 7.3  
Completeer de nulmeting voor alle doelstellingen uit het Organisatie & Formatierapport. 
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Hoofdstuk 8 Constateringen met 
betrekking tot de probleemstelling 

Na een uitvoerige verkenning van de ontstaansgeschiedenis, taak, en inrichting van het BLOM 
komen we in dit hoofdstuk terug op de onderzoeksvragen waarmee dit rapport is geopend. Ter 
afronding van het hoofdstuk en het rapport maken we de balans op aan de hand van de 
probleemstelling. Dat leidt niet tot een alles overstijgende conclusie aan de hand van een 
eenduidige maatstaf. Kenmerkend voor de afnemers van het BLOM blijken juist de verschillen 
en tegenstellingen in de verwachting. Die zullen waarschijnlijk leiden tot evenzeer 
verschillende manieren van oordelen over het door het BLOM te realiseren resultaat. 

8.1 Beantwoording onderzoeksvragen 
De oorspronkelijke probleemstelling is in paragraaf 1.2.1 uitgewerkt in twee hoofd-onderzoeksvragen 
Bij wijze van slotbeschouwing geven we de antwoorden op die hoofdvragen enigszins geaggregeerd 
weer in de vorm van de belangrijkste constateringen die het onderzoek heeft opgeleverd. 

1. In hoeverre is het BLOM in staat informatie en deskundigheid bijeen te brengen over (de aanpak 
van) witwascriminaliteit zodat: 
a. gegevens over verdachte transacties optimaal benut kunnen worden door opsporings- en 

vervolgingsinstanties; 
b. het MOT output levert die aansluit by de wensen en mogelijkheden van politie en OM. 

2. Is het BLOM zo opgezet dat mag worden verwacht dat het bureau (op termijn): 
a. de LOvJ op efficiente wijze ondersteunt by diens taken (waarbij ook gekeken moet worden 

naar de taken van de beleidsmedewerker voor de LOvJ); 
b. weet aan welke informatie de politie behoefte heeft en de output van het MOT daarop stuurt; 
c. in staat is gerichte voorlichting en adviezen te geven aan de regio's om de output van het 

MOT te verhogen; 
d. in staat is te achterhalen wat er met de transactieinformatie gebeurt, en adequate feedback 

kan leveren over het rendement van de transactie-informatie; 
e. geen werkzaamheden verricht die het MOT geacht wordt te verrichten. 

8.1.1 	Ad 1. Het bijeen brengen van informatie en deskundigheid 

Het optimaal kunnen benutten van transactiegegevens 
Deze onderzoeksvraag is afgeleid van de missie van het BLOM. Voor wat betreft de taakuitvoering zet 
de beschrijving van de missie enigszins op het verkeerde been, zo blijkt uit het onderzoek. De 
beschrijving van de taak van het BLOM als Informatie en deskundigheid bijeen brengen over (de 
aanpak van) witwascriminaliteit' roept in het veld associaties op met een expertisefunctie op het 
terrein van witwassen. TerwijI dat niet tot de taken van het BLOM behoort. De missie en de 
gedefinieerde hoofdtaken sluiten niet helemaal op elkaar aan. Daarom is deze onderzoeksvraag ook 
niet volledig bevestigend te beantwoorden. 
In een concept van het Organisatie & Formatierapport waren twee extra taken voor het BLOM 
opgenomen -die juist betrekking hadden op het verschaffen van inzicht in aard en omvang van 
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witwascriminaliteit, en op de co6rdinatie van recherche-informatie van deze criminaliteitsvorm. Met het 
wegvallen van deze taken is ook de missie enigszins geweld aan gedaan. 

Het BLOM is er volgens een groot aantal respondenten in geslaagd goed gekwalificeerd personeel te 
verwerven. Dat geeft hen vertrouwen in de taakuitvoering door het BLOM. Ook op dit punt hangen de 
meningen in het veld sterk samen met de verwachting ten aanzien van het BLOM. Een aantal 
respondenten is van mening dat het BLOM te weinig deskundigheid heeft aangetrokken op het niveau 
van bijvoorbeeld accountants, en teveel op het niveau van de uitvoering. 

Het binnen het BLOM ontwikkelde systeem (Winston) om verdachte transacties te registreren en te 
veredelen krijgt veel lof toegezwaaid. 

De output van het MOT 
Voor wat betreft het bijeen brengen van informatie is het BLOM sterk afhankelijk van wat het MOT 
verstrekt aan gegevens met betrekking tot verdachte transacties. Bij een groat aantal respondenten 
bestaat de indruk dat teveel verdachte transacties niet boven water komen. 
De instrumenten van het BLOM om daarop invloed uit te oefenen zijn beperkt. Het BLOM kan het veld 
wijzen op het bestaan van de mogelijkheid am het MOT te bevragen via de zogenaamde LOvJ-
verzoeken. Daarin is het BLOM tot nog toe behoorlijk succesvol. De door haar zelf gestelde norm voor 
1999 heeft ze gehaald. 
Het BLOM kan oak het MOT selectieprofielen (typologieen) aanreiken die worden losgelaten op de 
database van het MOT bestaande uit ongebruikelijke transacties, am te komen tot potentiele 
verdachte subjecten en transacties. Maar ook in dat geval blijft bij het hoofd van het MOT de 
exclusieve bevoegdheid berusten tot het aanmerken van een transactie als verdacht. Het BLOM heeft 
inmiddels drie van dergelijke typologieen aangereikt bij het MOT. 

Het MOT acht zichzelf goed in staat de wensen in het opsporingsveld in kaart te brengen en heeft dat 
ook in praktijk gebracht. Een probleem daarbij is de capaciteit die het MOT voor deze activiteit 
beschikbaar kan stellen. Die is veel kleiner dan bij het BLOM het geval is. 

8.1.2 	Ad 2. De opzet van het BLOM 

Het BLOM zou er in de uiteindefijke omvang waarschijnlijk niet zijn gekomen als niet op 
ongebruikelijke wijze de belangstelfing voor het voorstel tot oprichting van deze dienst was gewekt van 
de minister van Financier'. Oat is naar de mening van de meeste respondenten de verdienste geweest 
van de toenmalige LOvJ. 

ondersteuning van de LOvJ 
De veredelingstaak en de ondersteuningstaak aan de LOvJ zijn ieder uitgewerkt in drie activiteiten en 
behoorlijk gekwantificeerd opgenomen in het activiteitenplan 1999 (zie hoofdstuk 5). Wat daarbij met 
name opvalt is dat de operationalisatie van de ondersteuningstaak van de LOvJ niet congruent is met 
de beschrijving van deze taak in het Organisatie & Formatierapport. In het activiteitenplan staan 
andere zaken opgenomen dan op basis van het aangehaalde rapport zou warden vermoed. Het fijkt 
alsof deze taken nog onvoldoende zijn uitgekristalliseerd. 
Als nieuwe taak ter ondersteuning van de LOvJ is halverwege 1999 de behandeling van verzoeken tot 
het toetsen van de betrouwbaarheid van bestuurders van financiOle instelfingen aan het BLOM 
toegevoegd. De personele formatie is daarvoor uitgebreid. 

Bij het sluiten van dit onderzoek had nog geen nauwkeurige beschrijving van de taken van de 
beleidsmedewerker plaatsgevonden. Wel is duidelijk dat deze zich bijvoorbeeld niet zal gaan 
bezighouden met het ontwikkelen van typologieen of andere direct uitvoerende werkzaamheden 
binnen de aan het BLOM opgedragen taken. Het onderhouden van contacten met de departementen, 
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de ontwikkeling van privacy-beleid, en het voeden en monitoren van internationale ontwikkelingen zijn 
volgens respondenten eerder onderwerpen van aandacht. 

de behoefte aan informatie van opsporingsinstanties/het geven van gerichte voorlichting en 
adviezen 
De inrichting van de relatie van het BLOM naar de opsporingsinstanties geeft vertrouwen dat het 
BLOM in staat zal zijn de behoefte van die instanties goed in kaart te brengen. Het BLOM heeft daar 
verhoudingsgewijs ook de meeste medewerkers op ingezet. De eerste reacties van afnemers van 
diensten van het BLOM zijn wat dat betreft hoopgevend. Ondertussen is het BLOM nog actief met een 
presentatieronde in het veld. 

het vervolg op en rendement van transactie - informatie 
Het BLOM is vooral opgericht ter vergroting van de efficientie en effectiviteit van MOT-meldingen. In 
relatie tot het grote belang dat door respondenten van ministeries, het college van PG's, het landelijk 
parket, het MOT, de DCRI en het BLOM zelf wordt gehecht aan informatie over het rendement van 
doorgemelde verdachte transacties, valt op dat het verzamelen van informatie over dat rendement als 
taak of activiteit ontbreekt in het Organisatie & Formatierapport en het Activiteitenplan 1999. Hoewel 
het hier geen primaire activiteit betreft maar meer een taak in het kader van besturing en planning & 
control, zou gelet op de aanleiding tot de instelling van het BLOM verwacht mogen worden dat 
daarvoor een plaats zou zijn ingeruimd in de aangehaalde stukken. Zeker ook omdat het houden van 
zicht op wat er door de afnemers van het MOT en het BLOM met verdachte transacties wordt gedaan 
en wat de exacte bijdrage daarvan is aan het opsporingsresultaat, volgens respondenten als een 
substantiele, complexe en tijdrovende taak mag worden beschouwd. 

werkzaamheden van het MOT 
Hoewel bij MOT en BLOM duidelijk de bereidheid bestaat tot samenwerken, doorkruist de komst van 
het BLOM ook de door het MOT ingezette koers. De beantwoording van de vraag of die koers zich 
verhoudt tot de formele taakstelling van het MOT hangt af van de wijze waarop die taakstelling wordt 
geinterpreteerd. Voor zowel een enge als ruime interpretatie zijn argumenten aan te dragen. 
lnhoudelijk is de taakscheiding tussen MOT en BLOM niet op alle terreinen doelmatig en doeltreffend. 
Waar dat in de kern is terug te voeren op het belang van afscherming van de buffer, is het wellicht 
mogelijk de taakafbakening tussen beiden ook anders te regelen dan door middel van de fysieke 
scheiding die thans geldt. Een precedent lijkt daarbij geschapen door de participatie van een FIOD-
functionaris binnen het MOT. Deze functionaris heeft zowel inzage in de systemen van het MOT als 
van de FIOD. Middels een convenant is deze 'dubbelrol' geregeld. Ondertussen heeft het MOT 
gelllustreerd dat ook zonder te beschikken over opsporingsbevoegdheid een belangrijke bijdrage kan 
worden geleverd aan het opsporingsbelang. Dat sluit aan op de breed gehuldigde opvatting in het veld 
dat niet primair behoefte bestaat aan vergaande veredeling van transactie-informatie. 
Ook voor het OM en het BLOM zou een dergelijke dubbelrol tot de mogelijkheden moeten kunnen 
behoren, zo vindt een aantal respondenten. Vanuit het OM komt het signaal dat zij vanwege haar 
professionaliteit tot eenzelfde rolverdeling in staat moet worden geacht. 
Ook internationaal gezien zou een verdere vervlechting tussen BLOM en MOT de oplossing van een 
aantal problemen die specifiek samenhangen met de Nederlandse situatie vereenvoudigen. 

8.2 De probleemstelling 
In de vorm van een slotconclusie van het onderzoeksverslag komen we nog een keer terug op de 
probleemstelling: 

In hoeverre bieden de wijze van inrichting en de geplande activiteiten van het BLOM uitzicht op 
optimaal gebruik van gegevens over verdachte transacties door opsporings- en vervolgingsinstanties? 
Bij het maken van de keuze voor het oprichten van het BLOM lijkt onvoldoende te zijn stilgestaan bij 
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de feitelijke oorzaken van het naar de mening van velen te geringe rendement van MOT-
doormeldingen. Het BLOM lijkt te zijn gekozen als oplossing zonder precies te weten voor welk 
probleem. Er zijn aanwijzingen dat vooral capaciteitsproblemen of prioritering binnen de 
opsporingsinstanties debet zijn aan het niet optimale gebruik van transactieinformatie. Omdat geen 
sprake is van een voldoende representatief onderzoek kunnen deze aanwijzingen niet deugdelijk 
worden onderbouwd. 
Oat neemt niet weg dat het risico bestaat dat het BLOM het prima voor elkaar heeft, maar dat er in de 
praktijk mogelijk aan lets anders behoefte is dan waarop het BLOM zich heeft ingericht. Of het zal 
mogelijk zo blijken te zijn dat de afnemers van het BLOM zich vooral bevinden in de grotere korpsen 
en de interregionale teams, van waaruit de vraag naar transactieinformatie meer continue plaatsvindt. 

Refererend aan de missie en de algemene taakstelfing van het BLOM waarvan de probleemstelling is 
afgeleid, dan blijken begrippen als 'optimaal' en 'effectief voor actoren heel verschillende 
betekenissen hebben. Net  BLOM staat voor de opgave aan verschillende en tegenstrijdige 
verwachtingen uit het veld te moeten voldoen. Dat zal vragen om keuzes die zullen moeten worden 
uitgelegd in het veld. 

Aan het BLOM zal het voor wat betreft de (voorgenomen) wijze van inrichting van zowel de 
organisatie, de bedrijfsvoering als de relatie naar opsporingsinstanties waarschijnlijk niet Hagen. Net  
organisatieontwerp en het activiteitenplan bieden waarschijnlijk na enige aanpassing ook voldoende 
mogelijkheden om in te spelen op een eventuele wisseling in de exteme vraag. Hetzelfde geldt voor 
de personele bezetting die kwalitatief van hoog niveau wordt geacht en kwantitatief van voldoende 
omvang. 

De kans op verhoging van het rendement van verdachte transacties zal naast de belangrijke rol van 
de opsporingsinstanties, afhangen van de samenwerking tussen BLOM en het MOT. Net  MOT is de 
afgelopen tijd in het gat gesprongen dat was ontstaan door het wegvallen van Finpol. Met de komst 
van het BLOM leverde dat overlap op in taken. Vooralsnog is die overlap opgelost door het trekken en 
enigszins forceren van een scherpe scheidslijn. Een aantal respondenten ontleent aan de formele 
taakstelling van het MOT die scherpe scheiding. Anderen baseren zich op dezelfde taakstelling om 
het MOT veel meer ruimte toe te staan. Voor beide interpretaties zijn argumenten aan te dragen. Het 
is niet aan de onderzoekers om daar tussen te kiezen. 
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Dhr. mr. L.C.J. Timmers 
Dhr. mr. H.A.C. Smid 

MOT 
Dhr. mr. H.V. Koppe 
Dhr. J. Beens 
Dhr. J. de Bruin 
Mw. drs. I.B. Bijkerk 

Begeleidingscommisie MOT 
Dhr. mr. dr. D.W. Steenhuis 

Bijzondere opsporingsdiensten 
Dhr. J.J. Docter 
Mw. mr. M. van Doomn 
Dhr. C.L. Pijnacker 
Dhr. mr. A. Puls 
Dhr. R.H. van Rhijn 
Dhr. mr. W.T. A.M Verheggen 

Politie 
Dhr. P.J. Aalbersberg 
Dhr. A.W.G.M. Appels 
Dhr. A. van Baaren 
Dhr. mr. H.W.J.G. Boer 

Dhr. J.H.M. Cloin 
Dhr. A. Elissen 

Dhr. H.F. Haksteeg 
Dhr. D. Karst RA 

Dhr. F.J. v.d. Molen 
Dhr. H. Nijlunsing 

De startconfiguratie van het BLOM 

Hoofd BLOM 
Financieel Rechercheur 
Financieel Rechercheur 
Informatiecoordinator meldpuntgroep 

Beleidsadviseur Ministerie van Justitie 
Senior co6rdinator Integriteit Financiele Sector, 
Ministerie van Financien 
Directeur Directie Opsporingsbeleid Directoraat 
Rechtshandhaving Ministerie van Justitie 

Hoofdofficier Landelijk Parket OM 
Officier van Justitie Landelijk Parket OM 
Beleidsmedewerker Landelijk Parket OM 
Rechter Arrondissementsrechtbank Dordrecht 

Hoofd Meldpunt Ongebruikellijke Transacties 
Senior beleidsadviseur 
Hoofd verwerking 
Strategisch analist 

Procureur-Generaal 

Rechercheur ECD 
Bedrijfsjuriste ECD 
Teamleider opsporing FIOD 
Bedrijfsjurist ECD 
Teamcoardinator ECD 
Hoofd stafafdeling beleidsadvisering en vaktechniek FIOD 

Team!eider Interregionaal Rechercheteam Noord-Oost 
Hoofd afdeling bijzondere taken Divisie Mobiliteit KLPD 
Teamleider AFO politieregio Amsterdam-Amstelland 
Unit Synthetische Drugs Politieregio Brabant- 
Zuid-Oost (gedetacheerd vanuit FIOD) 
Hoofd Divisie Recherche Politieregio Midden-West-Brabant 
Beleidsadviseur Unit Synthetische Drugs Politieregio 
Brabant Zuid-Oost (gedetacheerd vanuit de CRI) 
Landelijk Recherche Team 
Forensische Accountgroep CRI, gedetacheerd bij IRT 
Noord-Oost 
Hoofd Innovatieprogramma's DCRI 
Teamleider Afdeling Zware Criminaliteit politieregio 
Drenthe 
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Dhr. drs. P.J.M. Reijnders 

Dhr. J.L.F.H. Verheijden 

Arrondissementsparketten 
Dhr. mr. F. van Es 
Dhr. mr. H.J. de Graaff 

Overigen 
Dhr. R. v.d. Heide 
Dhr. W.L. van Peski 
Dhr. T. Scholing 
Dhr. drs. R. Tjalkens 

De startconfiguratie van het BLOM 

Hoofd Unit Synthetische Drugs Politieregio Brabant-
Zuid-Oost 
Financieel deskundige politieregio Limburg-Noord 

Arrondissementsparket Middelburg 
Arrondissementsparket Amsterdam 

Senior correspondent Interpol 
Projectleider Project Financieel Rechercheren 
Hoofd Financieel Expertise Centrum 
O.C. Intel'. & Spec. Knowledge Financial Crime Group 
Europol 
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