
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

                                                                

 

Voorwoord 

 

 
 
Beste lezer, 
 

Voor u ligt het jaaroverzicht 2018 van het Anti Money Laundering Centre Nederland. 
 
Het afgelopen jaar stond volop in het teken van de witwasbestrijding in al haar facetten.  
Het AMLC is naast een kennis & expertisecentrum waar kennis wordt ontwikkeld, geborgd en gedeeld, ook 
een samenwerkingsverband. Inhoudelijk werden gezamenlijk met de ketenpartners tal van initiatieven en 
zaken thematisch aangepakt. Op het vlak van samenwerking zagen we nieuwe verbanden ontstaan en 
werden lopende samenwerkingsverbanden geïntensiveerd. Zowel op nationaal als internationaal niveau 
zijn grote stappen voorwaarts gezet die hebben geleid tot een succesvol 2018. 
Niet eerder was er zoveel (internationale) aandacht in de media voor witwassen, niet in de laatste plaats 
door de vele berichten over de zogeheten Offshore Leaks en de megaboete die een bank kreeg opgelegd 
doordat zij haar poortwachtersfunctie niet goed vervulde.  
 
We kijken met tevredenheid terug op een innovatief en inspirerend jaar. We blijven ons inzetten om samen 
met onze partners witwassen gericht en effectief aan te pakken. 
 
 
 
Ton Scholing 
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Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private, nationale en 
internationale partijen gezamenlijk de bestrijding van witwaspraktijken state of the art vorm geven.  
In 2018 heeft het AMLC grote stappen gezet in de samenwerking met anderen, kennisontwikkeling en het toepassen van 
nieuwe methodieken. De samenwerking met andere organisaties is het afgelopen jaar geïntensiveerd en 
geconsolideerd. Hiermee wordt op nationaal en internationaal niveau de aanpak van witwassen versterkt en geborgd.  
 
In 2018 is aan de hand van de strategische doelstellingen een groot aantal werkdoelen geformuleerd en in uitvoering 
gezet. De strategische doelen omvatten samenwerking, kennisdeling en maatschappelijke impact. De werkdoelen zelf 
varieerden van het uitbrengen van nieuwsbrieven en analyses op jurisprudentie om kennis te delen tot aan grootschalige 
projecten op bitcoins en Leaks en samenwerkingsinitiatieven. Met name op het gebied van internationale 
samenwerking was er veel te doen en te beleven. Dit alles ook in combinatie met de AMLC-browser, een data-tool, die 
het afgelopen jaar aan zijn internationale opmars begon en inmiddels op meerdere continenten wordt ingezet. Vooral 
in de laatste helft van 2018 volgden allerlei actuele ontwikkelingen binnen de witwasbestrijding zich snel op. Niet eerder 
was er zoveel aandacht voor het bestrijden van witwassen in de media met een preventieve werking. Op de valreep werd 
in december 2018 een nieuw actueel thema gelanceerd: Financial Safety. 

 
 

 

 
Het AMLC werkt met thema’s om focus en prioritering aan te brengen in haar activiteiten. Het werken met thema’s is 
een middel om samenwerking in de witwasbestrijding gericht vorm te geven.” Bovendien kan het een instrument zijn 
om te voldoen aan een politieke of maatschappelijke wens om bepaalde witwasproblematiek aan te pakken. Daarnaast 
biedt het kansen voor internationale samenwerking. Ook zijn thema’s geschikt om meer zicht te krijgen op zogenaamde 
blind spots. 
Bij thema’s is het ‘hoe wordt er witgewassen’ vaak nog niet helder. Hoe er wordt gewerkt, welke partijen ermee bezig 
zijn en waar de geldstromen zijn. 
 
In 2018 vond er een verschuiving plaats naar meer thematisch werken. De thema’s New Payment Methods (NPM), 
Verborgen Vermogen (VV) en Trade Based Money Laundering (TBML) namen een vlucht voorwaarts.  
Door thematisch te werken aan deze onderwerpen ontstond een verdieping van kennis in de keten en een nauwere 
samenwerking met een aantal partijen. 
Voor elk thema werd een strategisch themaplan opgesteld met focus en ambitie voor 2018. Concreet werden 
deelonderwerpen gevat in plannen van aanpak. Dat varieerde van de ‘export van motorvoertuigen’ tot aan 
‘bedrijfsstructuren’. Van de ca. 100 werkdoelen die binnen het AMLC werden geformuleerd kwam het overgrote deel 
voort uit de thema’s. 
Kennis die voortkwam uit het prioriteren op specifieke onderwerpen is het afgelopen jaar in de keten gedeeld en 
geborgd via pop-up colleges, workshops, presentaties, trainingen en zogeheten thematafels. Signalen voortkomend uit 
themagericht werken die geschikt waren voor opsporing werden doorgezet naar opsporingsteams in het land of aan de 
fiscus voor een fiscaal onderzoek. 
 

 

 
Zowel kennis & expertise als data & analyse liepen als een rode draad door alle werkzaamheden heen.  

Op ondersteunend gebied was goede ontsluiting van data onontbeerlijk voor het succesvol uitvoeren van projecten en 

het signaleren van potentiele signalen en nieuwe manieren. Er werd snel geacteerd door deze nieuwe ontwikkelingen 

en trends op te pakken en te vertalen naar buiten.  

 

Een belangrijke rol was ook weggelegd voor de kennis- en expertisetak. Bestaande kennis op onderwerpen werd 

verdiept en nieuwe kennis opgedaan, die wat vervolgens vertaald werd naar publicaties, nieuwsbrieven en 

(internationale) witwascursussen. Het verbreden en verhogen verdiepen van kennis bij specialisten die zich bezig 

houden met het voorkomen en bestrijden van witwassen is een continu proces. Afgelopen jaar is een vernieuwde AMLC-



 

                                                                

 

website gelanceerd om kennisproducten beter toegankelijk te maken en meer producten openbaar toegankelijk te 

maken (in plaats van alleen toegankelijk voor overheidspartijen met een autorisatie om in te loggen). 

 

Internationale samenwerking en uitwisseling in kennis, data en operatie neemt een steeds belangrijker plaats in binnen 

het AMLC. Ook in 2018 zijn de nodige stappen gemaakt om de reeds opgezette/lopende projecten verder vorm te geven. 

Een aantal projecten werd nieuw gestart. 

 

In 2018 startte het J5 programma gestart: Joint Chiefs of Global Taks Enforcement, een internationaal 

samenwerkingsverband tussen USA, UK, Australië, Canada en Nederland. Het AMLC leverde hiervoor ondersteuning en 

advies op alle drie de onderwerpen, te weten cyber,  data & tools en professional 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. Frankrijk is driver en Nederland is co-driver 

voor priority nr. 9: Criminal Finances, Money Laundering and Asset recovery (CFMLAR). Nederland wordt binnen dit 

meerjaren EU-programma vertegenwoordigd door het AMLC. 

Het AMLC had in 2018 ook zitting in de stuurgroep van het AMON (Anti Money Laundering Network) wat doorloopt in 

2019. 

Er vond dankzij het Cepol exchange programma een uitwisseling plaats tussen twee medewerkers van het AMLC met 

het Duitse Bundes Kriminal Ambt (BKA) op het onderwerp professional enablers/Panama Papers en met de Franse 

douane in het kader van witwassen via goud. Doel van de uitwisseling was tweeledig: professionele ontwikkeling en 

verbeteren onderlinge bilaterale samenwerking tussen dienst op EMPACT onderwerpen. 

Verschillende buitenlandse delegaties hebben kennisgemaakt met het AMLC en met de Nederlandse witwasaanpak via 

het zogenaamde stappenplan. 

In het Youngsters project samenwerking met de Britse HMRC (Her Majesties Royal Customs) heeft het AMLC gewerkt 

aan het inzichtelijk maken van offshore risicolanden van de toekomst en zijn de eerste stappen gezet op het gebied van 

samenwerking op TBML. 

In het kader van de Laundromats zijn er initiatieven ondernomen door het AMLC en OM om te komen tot een effectieve 

en efficiënte manier van samenwerken op dit onderwerp. 

 

 

 
 

 

 

Waar het AMLC in de eerste jaren van haar bestaan de operationele invulling van het intakeproces van witwassignalen 

zelf ter hand nam, heeft het Centre zich later ontwikkeld tot een samenwerkings- en expertisecentrum op het gebied 

van witwassen. Zowel publieke als private partijen spannen zich in om witwassen in gezamenlijkheid aan te pakken. 

Er vonden in 2018 tal van nieuwe en al lopende samenwerkingsinitiatieven plaats, waaronder 

- Knooppunt FINEC: ondermijning en afpakken 

- Combiteam FIOD-Politie: advies vanuit Trade Based Money Laundering 

- Politie: ontwikkeling VT-monitor 

- Landelijke Eenheid: periodiek overleg Witwascluster 

- Belastingen: Programma Intensivering Verhuld Vermogen 

- Belastingen: project Debet- en Creditkaart 

- EU/Europol: project Empact  

- HMRC van het Verenigd Koninkrijk: Youngsters Project 

- CEPOL: exchange programs 

- RIEC’s: project Goud 

- FACT: advies en rapportages vallend onder New Payment Methods 

- Eurojust: samenwerkingsbijeenkomsten Laundromats 

- Bankensector: personeelsuitwisselingen en kennisuitwisseling. 

- Vrije Universiteit: onderzoek naar motivatie voldoen aan wettelijke meldplicht 



 

                                                                

 

 

 

 

 

Projecten worden of door het AMLC zelf opgestart of in samenwerking met andere ketenpartners, zowel publiek als 

privaat. Projecten kunnen zowel een kenniscomponent als opsporingselement hebben.  

In 2018 liepen enkele projecten door vanuit 2017 en werden nieuwe opgestart. Panama Papers, offshore-

vennootschappen, debet- en credit cards en project bitcoin werden in 2018 voortgezet. Nieuw in 2018 is de start van 

project Empact waar het AMLC onder meer optreedt als co-drivers van het onderdeel witwassen en daarbinnen als 

actionleader van new payment methods. Bij dit laatste wordt het Nederlands project als voorbeeld genomen om landen 

te bewegen actief te worden op het bestrijden van witwassen via crypto currencies. Binnen het project offshore 

vennootschappen zijn vanuit de 1e pijler (offshore vennootschappen in risicolanden die een hypotheek verstrekken voor 

Nederlands vastgoed) de eerste zaken via het SOW doorgezet aan de opsporing. Daarnaast is in 2018 binnen de Scrum-

pilot gestart met de 2e pijler (offshore vennootschappen in risicolanden die eigenaar zijn van Nederlands vastgoed) van 

dit project. 

 

 

 

Het AMLC bood ook het afgelopen jaar ondersteuning bij (omvangrijke) opsporingsonderzoeken. Soms via het inzetten 

van expertise en advies, soms via praktische bijstand aan opsporingsteams. De meeste witwasteams zijn afgelopen jaar 

bezocht met een zogenaamde  ‘actualiteitenlunch’ waarbij onder meer werd ingegaan op gewijzigde wetgeving.  

 

Maandelijks was er binnen het AMLC de Stuur- en Weegploeg Witwassen (S&S) waarin gewogen en besloten werd of 

zaken naar de opsporing konden. Daarnaast werden ook operationele projecten besproken. Deelnemers aan het 

overleg waren naast het AMLC het OM, de FIOD en de Landelijke Eenheid. In 2018 werden 110 nieuwe zaken voorgelegd 

aan het S&S. 

Het AMLC zit het Signalenoverleg Witwassen voor, een overleg dat tweemaandelijks plaatsvond. In dit overleg wordt 
een selectie gemaakt van signalen die nader onderzocht moeten worden om te kijken of er voldoende verdenking op 
witwassen is. Ook was er ruimte om casuïstiek te bespreken. Deelnemende partijen waren naast het AMLC het 
Functioneel Parket, FIOD en Landelijke Recherche. In 2018 zijn 92 nieuwe signalen voorgelegd aan het Signalenoverleg 
Witwassen. 
 

Het AMLC zit eveneens het Ketenoverleg voor, zo ook in 2018. In dit overleg bespreken het AMCL, de teamleiders 

witwassen van de FIOD en de strategisch adviseur afpakken zaken op beleidsmatig, tactisch en operationeel terrein. 

Daarnaast nam het AMLC deel aan het Account OI-overleg van de FIOD, verantwoordelijk voor een aantal thema’s op 

tactisch en operationeel terrein. 

Er werd periodiek overlegd met partijen uit de publieke- en private sector zoals de FIU en diverse banken. Ook diende 

het AMLC weer als adviesgremium voor het managementteam van de FIOD. 

Voor het uitwisselen van witwaskennis tussen de verschillende overheidspartijen werden er meerdere kennisplatforms 

gehouden, ondersteund vanuit het AMLC. 

 

 
 

 

 
Rapportages NPM: 
- advies departement witwasrisico’s cryptocurrencies – samen met FACT 
- witwasrisico’s van prepaid cryptocurrency kaarten – samen met FACT 
- Initial coin offerings 
 
Projecten NPM: 
- EMPACT – new payment systems 
- J5 Group 
- Bitcoin I 
- Bitcoin II 



 

                                                                

 

- bitcoinhandelaren 
- peer to peer platformen 
 
Rapportages VV: 
- Plan van aanpak trustkantoren 
- Plan van aanpak bedrijfsstructuren 
 
Projecten VV: 
- Offshore-vennootschappen 
- Offshore Leaks 
- Debet- en creditcard I 
- Voorfase debet- en creditcard II 
- HMRC – Youngsters project 
 
Projecten TBML 
- HMRC – Youngsters project 
- Deelproject export motorvoertuigen 
- Deelproject export landbouwmachines 
 

 

 
- Publicatie van wetenschappelijke artikelen ‘Nieuwe witwastypologieën in de strijd tegen witwassen met virtuele 
betaalmiddelen en ‘Witwassen in de uitoefening van beroep en bedrijf’ beide gepubliceerd in het Tijdschrift voor 
Bijzonder Strafrecht en Handhaving 
- Analyse van de jurisprudentie over bitcoinhandelaren 
- Analyse van de jurisprudentie over hawalabankiers 
- Overzicht witwaswetgeving in andere landen 
 - Organisatie congres ‘Samenwerken tegen witwassen’ 
- Nieuwsbrieven: aparte nieuwsbrieven voor internationale, private, en overheidspartijen 
- Vernieuwing AMLC-website 
- Opleiding Letland Nederlandse witwasaanpak 
- Opleidingen FIOD en ISZW 
- Aanpassing OESO AML-handboek 
 

 

 
- Doorontwikkeling AMLC browser 
- Ontwikkeling AMLC Matcher 
- Ontwikkeling VT-monitor 
- Ontwikkeling prototype wasstraat 
- Analyse Data Leaks 
- Internationale challenge J5 Group 
- Analyses Laundromats 
 
 

 
 
Positionering 
Het AMLC maakt onderdeel uit van het Ministerie van Financiën en valt onder verantwoording van de FIOD en heeft 
een eigenstandig en herkenbaar opererend karakter. Bevoegdheden zijn gedelegeerd aan de tweekoppige leiding 
vanuit FIOD en Politie. Het AMLC is zo gepositioneerd dat het als samenwerkingscentrum gezamenlijk kan optrekken 
met ketenpartners uit de publiek en private sector. Dit vindt onder meer plaats via detachering en andere 
uitwisselingsprogramma’s. 
 
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. 
 
Personeel 
Bij het AMLC waren in 2018 32 medewerkers werkzaam, waaronder drie detacheringen vanuit de politie, 2 liaison-
medewerkers voor het FIU en een liaisonmedewerker vanuit de FIOD Infodesk. 
 
 
 
 
 
 
 
www.amlc.nl 
 
 

 
 

http://www.amlc.nl/

