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Voorwoord 
 
 
 
 
Beste Lezer, 
 
Voor u ligt het jaarplan 2019 van het Anti Money Laundering Centre. 
Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private, nationale en internationale partijen 
gezamenlijk de bestrijding van witwaspraktijken volgens state of the art vormgeven. 
 
Witwasbestrijding is actueler dan ooit. Niet alleen laten diverse (wetenschappelijke) onderzoeken de urgentie van het 
bestrijden van witwassen zien, ook in de ondermijningsaanpak speelt dit een grote rol. Daarnaast is in de media 
regelmatig aandacht voor de rol van de poortwachters die financiële producten aanbieden. 
 
In dit jaarplan wordt een schets gegeven van de organisatie van het AMLC en de focus voor het aankomende jaar. In 
afzonderlijke themaplannen en (operationeel) werkplan wordt dieper ingezoomd op het werk van het AMLC. 
In 2018 heeft het AMLC grote stappen gezet in de samenwerking met anderen, kennisontwikkeling en het toepassen 
van nieuwe methodieken. Het komende jaar gaan we hiermee verder en zetten themagericht in op nationale en 
internationale witwasbestrijding. 
 
 
 
 
 
 
Ton Scholing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.amlc.nl 

http://www.amlc.nl/
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HET AMLC 
 
 
 

 
 
 

 
Het AMLC is in 2013 opgericht als een platform waar partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen, hun 
kennis en ervaringen kunnen delen en operationeel kunnen samenwerken. Hierbij is het uitgangspunt dat alle publieke 
en private partijen die bij de witwasbestrijding een rol hebben, binnen het centrum (operationeel) samenwerken en 
vanuit het centrum ondersteund worden. Hiermee wordt op nationaal en internationaal niveau de aanpak van 
witwassen versterkt en geborgd.  
 
Het AMLC is een open en naar buiten gerichte ontmoetingsplaats voor haar partnerorganisaties zoals de FIOD, de 
politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Financial Intelligence Unit (FIU), de private partijen en overige bijzondere 
opsporingsdiensten. Hier bundelen zij hun krachten en dragen bij aan een geïntegreerde en brede bestrijding van 
witwassen ter bescherming van de ‘integriteit van het financiële stelsel’. 
 
Het komend jaar is het AMLC geëquipeerd om haar kennis en expertise op het gebied van witwasbestrijding verder uit 
te breiden en de samenwerking met andere organisaties te consolideren en te intensiveren. Themagericht werken is 
een van de doelmatige manieren om dit te doen. 
 
Het AMLC heeft continu aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en acteert flexibel en wendbaar als de actualiteit 
daarom vraagt. Kennis en data(analyse) lopen als een rode draad door alle werkzaamheden. 



                                                                                                                      

      

DE MISSIE 

 
Het AMLC heeft de volgende missie, visie en strategische doelstellingen geformuleerd.  

 

 
Missie 
 
“Het AMLC is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen en heeft de ambitie om de nationale en 
internationale witwasbestrijding continu te verbeteren”. 
 
 

Visie 
 
Door brede samenwerking tilt het AMLC de witwasbestrijding naar een structureel hoger niveau en wordt het 
financiële stelsel beschermd. Deze samenwerking binnen het AMLC vindt plaats in wisselende samenstelling tussen de 
ketenpartners (publiek en privaat). Door het inzetten van onze expertise en unieke datapositie en het tijdig signaleren 
van trends en ontwikkeling leveren we een bijdrage aan effectieve en impactvolle interventies met preventieve 
werking.  
 
Binnen het AMLC worden zodoende kennis, expertise en intelligence van het hoogste niveau op het gebied van 
witwasbestrijding samengebracht, ontwikkeld en gedeeld. 
Vanuit het AMLC wordt een strategische, nationale en internationale voortrekkersrol genomen en worden 
operationele projecten en complexe onderzoeken geïnitieerd en ondersteund. 
 
 

Strategische doelstellingen 
 
Voor 2019 heeft het AMLC de volgende drie strategische doelstellingen geformuleerd en streeft ernaar dat: 
 
1. Partijen beschikken over adequate vakkennis en expertise om witwassen optimaal te bestrijden.  
Kernwoorden: kennis en expertise, alle partijen (ook internationaal), ontwikkelen, ophalen en delen (leercirkel), 
bundelen en verspreiden, bewust maken, organisaties versus partijen 
 
2. De samenwerking van partijen is actief, structureel, effectief en continu in ontwikkeling 
Kernwoorden: data, signalen, werken met de juiste partijen, maatwerk, toepassen, structureel versus ad hoc 

 
3. De samenleving is zich bewust van de kwalijke gevolgen van witwassen (in het kader van preventie)  
Kernwoorden: maatschappelijk belang, vergroten zichtbaarheid, media, educatie, voorlichting, bewustwording 

 
 
 
  



                                                                                                                      

      

DE THEMA’S 
Een gerichte aanpak 

 
 

 
 
 
In 2019 gaat het AMLC nog meer themagericht werken om focus en prioritering aan te brengen in de uitvoering van 
witwasbestrijding. Samen met publieke en private partijen gaat het AMLC nauwer samenwerken op de diverse 
thema’s. Op deze wijze wordt er gerichter vorm gegeven aan witwasbestrijding, komt er meer zicht op zogenaamde 
blind spots, kan er sneller worden ingesprongen op de actualiteit, worden nieuwe vormen van witwassen onderkend 
en wordt kennis en kennisontwikkeling verder uitgebouwd. 
Vanuit de thema’s worden verschillende producten opgeleverd zoals kennisdocumenten en nieuwe kansen voor 
opsporing. Er wordt ingezet op kennisuitwisseling door het organiseren van workshops, deelname aan conferenties en 
het schrijven/publiceren van artikelen. Ook zullen in 2019 weer een aantal op thema gebaseerde projecten worden 
geïnitieerd, al dan niet met een aantal van de samenwerkingspartners van het AMLC. Op deze manier wordt koppeling 
tussen strategie en operatie nagestreefd. 
 
Binnen de thema’s voor 2019 wordt extra prioriteit gegeven aan specifieke deelonderwerpen. Deze deelonderwerpen 
zullen zo veel als mogelijk gezamenlijk in de keten worden georganiseerd. 
Naast de focus het themagericht werken blijft ook in 2019 bij het AMLC ruimte voor experimenteren, flexibel werken en 
inspringen op actualiteiten en verdere ontwikkeling. 
  
Er zijn voor 2019 drie thema’s vastgesteld: Trade Based Money Laundering, Financial Safety en Concealed Assets. 
 

 
Trade Based Money Laundering (TBML) 

 
 
Trade Based Money Laundering (TBML) is het gebruiken van (inter)nationale goederen (waarde) stromen voor 
witwassen. Geld maar ook goederen die verkregen zijn uit criminaliteit worden verhuld in reguliere (inter)nationale 
handelsstromen waarbij deze op het eerste oog als legitimatie van geldverplaatsingen dient dan wel voor het creëren 
van legale inkomsten bij criminelen.  
 
De meeste preventieve maatregelen om witwassen te bestrijden zijn gericht op geld en het financiële stelsel. TBML is 
anders van aard. Hierbij wordt met name de goederenstroom en de internationale handelspraktijk gebruikt voor 
witwassen en worden ondernemingen bewust en onbewust betrokken bij criminaliteit. Een witwasvariant met vele 
gezichten. Soms met, maar ook steeds vaker zonder, karakteristieken van fraude bij de verplaatsing van de criminele 
waarde. 



                                                                                                                      

      

 
Financial Safety (FS) 
 

 
 
Nederland staat in de top van Europa als het gaat om de kracht van haar financiële sector. De Nederlandse sector biedt 
een uitgebreid financieel stelsel voor legitieme geld- en goederenstromen van (inter)nationale organisaties en 
particulieren. Dit stelsel kan ook misbruikt worden voor illegale geld- en goederenstromen in witwasconstructies. 
Misbruik van het Nederlandse financieel stelsel werkt ondermijnend en heeft een verminderd vertrouwen in de 
Nederlandse rechtstaat tot gevolg. Financial Safety heeft betrekking op een toestand van het financieel stelsel 
waarbinnen dergelijk misbruik niet plaatsvind. Des te hoger de mate van Financial Safety, des te minder het 
Nederlands financieel stelsel kan worden gebruikt voor illegale geld- en goederenstromen. Het behalen van volledige 
Financial Safety is wellicht een utopie, een stip aan de horizon die we als AMLC willen bereiken. Maar wanneer alle 
betrokken partijen hun krachten bundelen dan kunnen publieke en private partijen grote stappen zetten richting die 
stip op de horizon. Dit is dan ook wat we nastreven als AMLC; een samenwerking met onze partners die leidt tot een zo 
hoogwaardig mogelijk toestand van Financial Safety, omdat dit  een wenselijke en nodige voorwaarde voor een 
gezond financieel stelsel is.  

 
 
Concealed Assets (CA) 

 
 
Vele vormen van criminaliteit zouden niet zo aantrekkelijk zijn als de daders er niet in slaagden wegen te vinden om de 
opbrengsten ervan aan het zicht van justitie (en/of de fiscus) te onttrekken. Daarbij maken zij gebruik van allerlei 
constructies, waarbij het criminele vermogen ook veelvuldig wordt weggesluisd naar het buitenland. Het strafbaar 
stellen van witwassen heeft als doel dit te bestrijden vanuit strafrechtelijke handhaving.  
 
De essentie van het witwasdelict is het verhullen of verbergen. Het thema Concealed Assets (oftewel verhuld 
vermogen) raakt aldus de kern van het witwasdelict: het vermogen dat verborgen dan wel verhuld is ten behoeve het 
veiligstellen van opbrengsten van misdrijven. Het kan hierbij gaan om de Concealed Assets van Nederlanders in het 
buitenland en van Concealed Assets van buitenlanders in Nederland. 

 



                                                                                                                      

      

 

SAMENWERKING   
Het geheel is meer dan de som 
 

 
 
Binnen het AMLC worden de krachten vanuit de diverse disciplines actief gebundeld op het gebied van 
witwasbestrijding. Het komende jaar is het AMLC de verbinder en verkenner op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau. 
 
Samenwerking in de witwasbestrijding is essentieel om meer slagkracht te krijgen. Het komende jaar wordt gebruikt 
om deze samenwerking met primaire partners zoals de FIU, Belastingdienst, FIOD, Politie en OM laagdrempeliger te 
maken, verder te bestendigen en uit te breiden. Dit doet het AMLC door inzet op meerdere fronten zoals het 
gezamenlijk uitvoering geven aan projecten en initiatieven, maar ook op het ontsluiten van informatie via data en 
analyse en kennisdeling. Het verbeteren van de informatiepositie en gebruik maken van elkaars kennis zijn essentieel 
voor een doeltreffende aanpak van de aanpak van witwasbestrijding in de breedste zin zoals het zien van nieuwe 
vormen van witwassen. 
 
Het AMLC zet een aantal tools in om de samenwerking met andere partijen te versterken en op innovatieve wijze 
witwasbestrijding aan te pakken. Ook op strategisch niveau is het van belang om sporen te ontdekken van nieuwe 
trends en fenomenen.  
In 2019 wordt binnen het AMLC gestart met de inrichting van een conceptroom. In deze virtuele kamer worden nieuwe 
trends en actualiteiten bezien en nieuwe ideeën getoetst, eventueel doorontwikkeld en uitgezet. Het komen tot een 
gezamenlijk nieuw thema binnen witwasbestrijding is bijvoorbeeld een van de ambities. 
Het AMLC organiseert de zogeheten challenges waarbij collega’s uit de keten worden uitgedaagd om in korte tijd met 
elkaar resultaat boeken door gezamenlijk naar een onderwerp te kijken en het maximale er uit te halen. Uitkomsten 
kunnen innovatieve concepten en operationele kansen zijn of fact based gemaakt worden. 
Ook zal het AMLC in 2019 meer inzetten op samenwerking met de wetenschap en onderzoekers voor verdere 
kennisontwikkeling. Met het journalistencollectief OCCRP zal worden samengewerkt voor het uitwisselen van  
methodieken en technieken. 
 
Mede op initiatief van de teamleiders witwassen van de FIOD wordt onder andere door het AMLC masterclasses 
georganiseerd die ten doel hebben om aan de accountmanager een impuls te geven aan het zien van nieuwe bronnen 
van signalen voor onderzoeken, het onderkennen van trends en fenomenen. Ook op deze manier wordt kennis meer 
gedeeld en benut.  
 
Het AMLC is in november 2018 begonnen met een pilot waarin wordt samengewerkt door een aantal AMLC collega’s 
volgens de zogenaamde scrum methodiek. Doel hiervan is om in een zeer korte doorlooptijd van tevoren bepaalde 
opdrachten op hoog kwalitatieve wijze uit te voeren en tot resultaat te brengen. Deze methodiek kan ook gezamenlijk 
met een of meer samenwerkingspartners uitgevoerd worden. 
  



                                                                                                                      

      

 

 

ACTUEEL 2019 
 
 
Speerpunten 2019 
 
Het AMLC heeft voor het komende jaar de volgende speerpunten geformuleerd: 
 
1. Inzetten op data & analyse 
Het AMLC zet samen met haar partners in op datagerichte preventie en handhaving. Het verbeteren en uitbreiden en 
ontsluiten van nieuwe dataposities is onmiskenbaar van belang om de slagkracht in de witwasbestrijding te vergroten. 
Ook geeft het een extra impuls aan het ontdekken en zien van nieuwe vormen van witwassen. Naast extra capaciteit 
voor inzet van data-analisten initieert en ondersteunt het AMLC het komende jaar vele initiatieven op het gebied van 
data en analyse. 
 
2. Intensivering samenwerking in en buiten de keten 
De samenwerking met ketenpartners wordt verder geïntensiveerd met meer samenwerking en bijbehorende, goede 
afspraken en definitions of done. 
Ook zal het AMLC deelnemen aan nieuwe samenwerkingsinitiatieven of deze initiëren bij het zien van nieuwe kansen. 
De bestrijding van witwaspraktijken houdt niet op bij de landsgrenzen en er wordt het komende jaar dan ook extra 
ingezet op internationale samenwerking, zoals in EU-verband en op het uitwisselen van informatie, voorlichting en 
educatie. 
 
 

Thema’s 
 
Vanuit de thema’s van het AMLC wordt  in 2019 de focus gelegd op een aantal deelonderwerpen.  
Wat betreft deelonderwerpen vanuit Trade Based Money Laundering  wordt in 2019 ingezoomd op de export van 
motorvoertuigen en de export van landbouwproducten. 
Wat betreft deelonderwerpen vanuit Financial Safety wordt de focus voor 2019 gelegd intensivering van publiek-
private samenwerking met poortwachters binnen de financiële sector gericht op verhoging van kennis en expertise bij 
poortwachters en ketenpartners en het komen tot nog meer gezamenlijke doelbinding. 
Wat betreft deelonderwerpen vanuit Concealed Assets zijn de speerpunten voor 2019 professional enablers, 
bedrijfsstructuren en (buitenlandse) bankrekeningen met focus op NIG-NI (niet ingezetenen/ingeschrevenen). 
 
Twee nieuwe projecten worden geïnitieerd om aan bovenstaande thema’s een extra impuls te leveren.  
Het eerste is een studentplan, zodat met de inzet van studenten van hogescholen en universiteiten bepaalde 
vraagstukken onderzocht kunnen worden. Doel is kennisontwikkeling en innovatie. 
Het tweede is mapping, een gestructureerde weergave van het actuele veld: waar zit de expertise, wie heeft de 
expertise, wetenschappelijke onderzoeken en uitgebrachte rapportages, nationale en internationale ontwikkelingen 
en nieuws. Doel is om kennis te verzamelen en te delen en sneller te acteren. 

 
 
In de keten 
 
Samen met het OM wordt in 2019 verder gewerkt aan het Landelijk Programma Witwassen: de nationale 
programmatische aanpak van witwassen voor de periode 2019 – 2022. Op basis van de aanbevelingen door de 
Financial Action Task Force (FATF) en EU-regelgeving zal een riskapproach policy tegen witwassen en een National Risk 
Assessment (NRA) vastgesteld worden. Naast deze strategische riskbased approach blijft er uiteraard ook aandacht 
voor de rulebased approach: besluitvorming op subjectniveau via het Signalenoverleg en het Stuur en Selectie-overleg 
in de strafrechtelijke aanpak van witwassignalen. Ook in 2019 blijft het AMLC zich committeren in het detecteren en 
onderzoeken van de zogeheten Groots en Meeslepende signalen die vaak een internationaal karakter hebben. 
 
De risicogerichte aanpak staat ook op de agenda binnen de publiek private samenwerking. In 2019 kijkt het AMLC 
samen met diverse banken naar bedrijfsstructuren en professional enablers. Ook worden net als vorig jaar 
uitwisselingsprogramma’s opgezet met twee banken. Thema’s worden actief onder de aandacht gebracht in het 
publiek private domein. 



                                                                                                                      

      

Binnen de Serious Crime Taskforce SCTF), een gezamenlijk initiatief van de ketenpartners, is gekozen voor een subject- 
en risicogerichte aanpak. Het AMLC is de trekker van de risicogerichte aanpak. 
 
Met Belastingen zet het AMLC in op het Programma Intensivering Verhuld Vermogen. Het aanpakken van verhuld 
vermogen is één van de prioriteiten van het nieuwe kabinet en extra financiering en capaciteit is toegekend voor 
opsporing en data-analyse in de regio.. Ook worden een aantal projecten gedraaid en een datatool ontwikkeld om snel 
signalen te kunnen onderscheiden ten behoeve van afhandeling binnen toezicht of strafrecht.  
 
In 2019 wordt een zogeheten data-scherm opgezet, met uitwisseling van data, uitwisseling en samenwerking van 
data-analisten, impactanalyses op vraagstukken en actueel houden van (bindende) juridische kaders met de komst 
van de nieuwe Wet Uitwisseling Gegevensbestanden. Voor 2019 is extra capaciteit toegekend voor data-analisten. 
Data-analisten, data-scientists en de tactische analisten van de ketenpartners FIU, Politie en Belastingen zullen meer 
gezamenlijk de handen ineenslaan om dataposities te ontsluiten en te analyseren. Het gezamenlijk optrekken hierin is 
essentieel voor een overkoepelende aanpak in de witwasbestrijding. 
 
Op het gebied van leren en ontwikkelen gaat het AMLC het komende jaar een aantal masterclasses en challenges 
organiseren in de regio. 

 
Internationaal 
 
Het AMLC neemt in 2019 deel aan diverse Internationale initiatieven en pakt haar rol als ontmoetingsplaats voor 
buitenlandse partners. 
 
Het J5 programma Joint Chiefs of Global Taks Enforcement is een internationaal samenwerkingsverband tussen USA, 
UK, Australië, Canada en Nederland. Het AMLC levert hiervoor ondersteuning op de onderwerpen data & tools en 
enablers 
 
In Europees verband is het AMLC actief in het European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT), 
een initiatief van- en gefinancierd door de Europese Commissie.  
Het doel van dit platform is het bevorderen van internationale samenwerking in de aanpak van georganiseerde 
criminaliteit. 
In dit platform worden diverse criminaliteitsprioriteiten onderscheiden. Deze prioriteiten worden voorgezeten door 
lidstaten die optreden als zogeheten drivers en co-drivers. Frankrijk is driver en Nederland is co-driver voor priority nr. 
9: Criminal Finances, Money Laundering and Asset recovery (CFMLAR). Onder de prioriteit CFMLAR vallen diverse 
action points en Nederland is action leader van op het gebied van Combating Money Laundering by means of New 
Payment Systems and Virtual Currencies, Bitcoin Traders, Bitcoin fuelled debit and creditcards, Bitcoin ATMs en Bitcoin 
Mixers. Daarnaast is Nederland co-action leader op onder andere de aanpak van enablers.  
Nederland wordt binnen dit EU-programma vertegenwoordigd door het AMLC. 


