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1 – Introductie 

Publiek-private samenwerking (PPS) is een onderwerp dat in Nederland al enige tijd in de 

belangstelling staat, maar waar weinig systematisch empirisch onderzoek naar wordt verricht binnen 

het veiligheidsdomein. Daarnaast ontbreekt een goed overzicht van welke samenwerkingen bestaan 

op het gebied van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit en cybercrime. Voor dit 

onderzoek is een inventarisatie uitgevoerd aan de hand van een systematische literatuurreview om in 

kaart te brengen wat tot op heden bekend is in de wetenschappelijke en grijze literatuur ten aanzien 

van bestaande publiek-private samenwerkingen op het gebied van financieel-economische 

criminaliteit en cybercriminaliteit. Daarnaast is onderzocht wat in de literatuur bekend is over de 

knelpunten, de resultaten en de effecten van deze samenwerkingen. Dit is tevens meegenomen bij de 

uitwerking van deze inventarisatie. Op deze manier wordt antwoord gegeven op de volgende twee 

onderzoeksvragen: 

 

1. Wat is in de wetenschappelijke en grijze literatuur bekend over de inhoud, de processen en de 

effecten van publiek-private samenwerkingen op het gebied van financieel-economische 

criminaliteit en cybercrime? 

2. Welke succesfactoren en knelpunten zijn bekend over deze manieren van samenwerking?   

 

Het is van belang om een helder overzicht te genereren van de bestaande publiek-private 

samenwerkingen op dit gebied in Nederland, omdat financieel-economische criminaliteit en 

cybercrime ondermijnende effecten hebben op de samenleving (Huisman, 2017). Het is noodzakelijk 

deze ondermijnende effecten tegen te gaan en/of te voorkomen. Daarnaast is dit soort criminaliteit - 

in vergelijking met commune criminaliteit - moeilijk zichtbaar en vergt de bestrijding daarvan 

specifieke deskundigheid en samenwerking tussen publieke en private partijen. Daarom is het 

belangrijk dat de bestaande samenwerkingen inzichtelijk zijn en dat kennis wordt vergaard over de 

samenwerkingsprocessen en resultaten en effecten van deze samenwerkingsverbanden.  

In de literatuur kan een onderscheid worden gemaakt tussen proces- en effectevaluaties. Van 

een procesevaluatie is sprake wanneer zicht is op de inrichting van een samenwerking en wordt 

gekeken in hoeverre dit invloed heeft op een goede uitwerking van de samenwerking (Sondorp et al., 

2019). Een effectevaluatie richt zich op de vraag of een bepaalde samenwerking het gewenste effect 

heeft. Effectevaluaties zijn relatief zeldzaam en ook is het uitvoeren van een effectevaluatie van 

(complexe) samenwerkingsverbanden een ingewikkelde exercitie; in het huidige onderzoek is 

bijvoorbeeld alleen een effectevaluatie beschikbaar met betrekking tot de Fraudehelpdesk (Friperson 
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et al., 2012). Toch kunnen ook procesevaluaties en projectbeschrijvingen zicht bieden op beoogde en 

mogelijke effecten. 

 Een goed functionerende samenwerking is afhankelijk van hoe men omgaat met knelpunten 

en succesfactoren. Indien knelpunten de overhand krijgen bij de uitvoering van een 

samenwerkingsverband, is deze samenwerking vaak gedoemd te mislukken. In dergelijke gevallen kan 

sprake zijn van problemen met betrekking tot onder meer de beheersbaarheid van de samenwerking, 

een gebrek aan vertrouwen en wederzijds begrip, de organisatie van de strafrechtelijke keten, de 

organisatie van de particuliere/private sector, et cetera (Meerts, Huisman & Kleemans, 2021). Om dit 

te voorkomen, is het van belang dat bij de oprichting en uitvoering van een samenwerkingsverband 

wordt gefocust op het voldoen aan succesfactoren. Voorbeelden hiervan zijn het bestaan van 

wederzijdse belangen en een gedeeld doel, het belang van vertrouwen, het belang van de betrokken 

individuen, goede communicatie en goed verwachtingsmanagement (Meerts et al., 2021). In dit 

onderzoek worden deze knelpunten en succesfactoren, die zijn gebleken uit de literatuur, nader 

belicht. Tevens wordt in een aantal gevallen de succesfactoren en/of knelpunten toegepast op 

samenwerkingsverbanden die naar voren komen in de literatuur. 

 Dit onderzoek zal dus een helder overzicht bieden van de bestaande publiek-private 

samenwerkingen op het gebied van financieel-economische criminaliteit en cybercrime in Nederland. 

Bovendien zal duidelijk worden met wat voor succesfactoren en knelpunten deze samenwerkingen te 

maken krijgen. Door deze informatie uiteen te zetten, bestaat de mogelijkheid tot vervolgvragen naar 

specifieke samenwerkingsverbanden en wellicht tot de ontwikkeling van nieuwe en/of bestaande 

samenwerkingen in het veiligheidsdomein. 

 

Dit rapport is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel behandelt de methode en het theoretisch kader 

van dit onderzoek. In de methoden-sectie zal worden toegelicht welke onderzoeksmethoden zijn 

toegepast en welke keuzes zijn gemaakt om het onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren. Het 

theoretisch kader behandelt de knelpunten en succesfactoren omtrent publiek-private samenwerking 

die zijn gevonden in de literatuur. Bovendien bevat dit eerste deel de conclusie, waarin beknopt 

antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvragen. In het tweede deel van dit rapport bevinden zich 

de resultaten van de literatuurreview in een overzichtstabel en een aantal samenvattende grafieken. 

De tabel betreft de bestaande publiek-private samenwerkingen die zijn gebleken uit deze 

literatuurreview. Tevens wordt in deze tabel verder ingegaan op onder andere de inhoud, processen 

en effecten van deze samenwerkingen. Na de overzichtstabel volgt nog een aantal samenvattende 

grafieken die de informatie uit de overzichtstabel schematisch weergeven.  
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2 – Methoden 

 

2.1 – Literatuur 

Zoekmethode systematische review 

Om tot de literatuur te komen voor deze systematische review, is gebruik gemaakt van Google Scholar, 

VU LibSearch, databanken van andere universiteiten en Google. Via deze digitale weg is gezocht aan 

de hand van meerdere zoektermen zoals ‘publiek-private samenwerking’, ‘public private partnerships’, 

‘public private relationships’ in combinatie met termen zoals ‘ondermijning’, ‘cybercrime’ en 

‘financieel-economische criminaliteit’, ‘cybercriminaliteit’ en ‘fraude’. Vervolgens zijn op basis van de 

gevonden samenwerkingsverbanden verdere zoekslagen gemaakt. Hierbij is onder meer gezocht op 

basis van termen als ‘Electronic Crimes Taskforce’, ‘Serious Crime Taskforce’, ‘Financieel Expertise 

Centrum’ et cetera. Tevens is op de gevonden literatuur de sneeuwbalmethode toegepast. Dat wil 

zeggen dat de literatuurlijsten van de publicaties zijn geraadpleegd om tot meer interessante 

publicaties te komen (Streeton, Cooke & Campbell, 2004). Op deze manier is zowel wetenschappelijke 

als grijze literatuur gevonden. Grijze literatuur verschilt van wetenschappelijke literatuur. Grijze 

literatuur is namelijk niet formeel gepubliceerd in bronnen zoals peer reviewed tijdschriften en boeken 

(Gorissen, El Akehal, Weerman & Van de Weijer, 2020). Grijze literatuur bestaat onder meer uit 

documenten zoals beleidsstukken, handreikingen, protocollen en overige documentatie (Van Ham, 

Bervoets & Ferwerda, 2015). Grijze literatuur kan echter – vooral in het geval van unieke 

samenwerkingsverbanden – uitermate relevante en concrete informatie bevatten over de inhoud van 

samenwerkingsverbanden, de juridische en organisatorische context, de doelstellingen, concrete 

activiteiten, resultaten en eventuele effecten en neveneffecten. 

 

Selectie en interpretatie van literatuur 

Publiek-private samenwerkingen gericht op financieel-economische criminaliteit en/of cybercrime in 

Nederland zijn vrij zelden terug te vinden in de wetenschappelijke literatuur. Dit kan enerzijds worden 

verklaard uit het feit dat het om relatief nieuwe vormen van samenwerking gaat en anderzijds uit het 

feit dat onderzoeken naar deze samenwerkingsvormen gering zijn, mogelijk wegens hun langdurigheid 

(Friperson et al., 2012). Daarom is relatief veel gebruik gemaakt van grijze literatuur en convenanten. 

Voorzichtigheid is echter geboden bij de interpretatie van deze literatuur, omdat daar 

methodologische beperkingen aan kunnen kleven. Zo is de betrouwbaarheid en goede kwaliteit van 

de bronnen niet met honderd procent zekerheid vast te stellen, omdat de bronnen niet peer reviewed 

zijn (Bellefontaine & Lee, 2013). Bovendien komt grijze literatuur veelal niet naar voren in 
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vooraanstaande bibliografische bronnen (Pappas & Williams, 2011). Aan de andere kant stellen Pappas 

en Williams (2011) dat grijze literatuur ook niet aan peer reviewed criteria hoeft te voldoen en dat deze 

bronnen zijn opgesteld door experts, waardoor de bronnen in principe wel gebruikt kunnen worden. 

In de huidige review is daarom gepoogd om zoveel mogelijk gebruik te maken van wetenschappelijke 

literatuur, maar was het ook belangrijk om de beschikbare grijze literatuur te raadplegen. 

 

Zoekperiode: 2015-2020 

De zoekperiode is grotendeels afgebakend binnen de periode 2015-2020, omdat specifiek is gevraagd 

naar een state of art van publiek-private samenwerkingsverbanden. Er is echter gekozen om ook een 

aantal publicaties mee te nemen in de review uit de periode voor 2015, omdat dit bijvoorbeeld meer 

algemene publicaties betreft over hoe een PPS het beste ingericht kan worden. Een andere reden is 

dat het een interessante effectevaluatie betreft van een (relatief zeldzame) vorm van publiek-private 

samenwerking (Van den Broek, 2011; Van Steden, 2011; Friperson et al., 2012; Van den Broek & 

Popping, 2013; Hagenaars & Bonnes, 2014). 

 

2.2 – Overzichtstabel en grafieken 

Opzet overzichtstabel (Bijlage 1): zeven verschillende categorieën 

De resultaten van de literatuurreview zijn weergegeven in een overzichtstabel in het tweede deel van 

dit rapport. De overzichtstabel die na dit inleidende hoofdstuk volgt, bevat alle publiek-private 

samenwerkingsverbanden op het gebied van financieel-economische criminaliteit en cybercrime die 

zijn gevonden in de literatuur. In de tabel zijn de samenwerkingsverbanden ingedeeld in zeven 

verschillende categorieën, namelijk: 

▪ Cyber-financieel;  

▪ Cyberattacks;  

▪ Cyber-breed;  

▪ Cyberseks;  

▪ FINEC witwassen en terrorismefinanciering;  

▪ FINEC fraude; 

▪ Ad hoc samenwerkingen. 
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Voor deze categorieën is gekozen, omdat zo op de beste manier wordt aangesloten bij de inhoud van 

de samenwerkingen, zoals die naar voren komen uit de literatuur. In de wetenschappelijke literatuur 

worden ook wel andere onderscheidingen gemaakt, zoals tussen cybercriminaliteit in enge zin en 

cybercriminaliteit in brede zin; dit onderscheid is echter niet altijd scherp (Van der Wagen, Van ’t Zand-

Kurtovic, Matthijsse & Fischer, 2019). Ook is dat bekende onderscheid niet heel erg relevant voor het 

beschrijven van verschillende publiek-private samenwerkingsvormen op het gebied van cybercrime. 

Daarnaast is op het gebied van financieel-economische criminaliteit een onderscheid gemaakt tussen 

witwassen en terrorismefinanciering en fraude. Dit lijkt een logische keuze, omdat witwassen en 

terrorismefinanciering vrij specifieke misdaadvormen betreffen. Bovendien kennen witwassen en 

financiering van terrorisme een eigen strafbaarstelling, respectievelijk in art. 420bis Sr en art. 421 Sr. 

Fraude is een algemeen begrip dat geen eigen, specifieke, strafbaarstelling kent maar waar 

verschillende delictsomschrijvingen onder kunnen vallen, zoals verduistering, oplichting en valsheid in 

geschrifte. Fraude wordt dan ook vaak gebruikt als verzamelbegrip voor velerlei fraudevormen die 

daaronder kunnen vallen (Doig & Levi, 2009). Bovendien heeft de laatste jaren een substantiële 

intensivering plaatsgevonden op het gebied van de bestrijding van witwassen en 

terrorismefinanciering. Dit is ook uit deze literatuurreview gebleken, waardoor een aparte categorie 

voor deze samenwerkingsverbanden voor de hand ligt. De zeven verschillende categorieën dekken 

daarmee de belangrijkste onderscheidingen in het geanalyseerde materiaal.  

Er bestaan verschillende mogelijke ‘mengvormen’ tussen cybercrime en financieel-

economische criminaliteit, omdat bijvoorbeeld verschillende vormen van cybercrime een financieel 

oogmerk hebben. Wij zijn daar op de volgende manier mee omgegaan. De samenwerkingsverbanden 

die zich toespitsen op cybercrime met daarin een financiële component behoren tot de categorie 

‘cyber financieel’; samenwerkingsverbanden waarbij cyberaanvallen centraal staan, vallen onder de 

noemer ‘cyberattacks’; samenwerkingsverbanden die zich meer toespitsen op de algemene 

versterking van bewustzijn (‘awareness’) en de veerkracht van de Nederlandse samenleving omtrent 

cybercriminaliteit, zijn geplaatst onder de categorie ‘cyber-breed’; en de samenwerkingen die zich 

toespitsen op cybercrime met een seksuele component, behoren tot de categorie ‘cyberseks’. Onder 

‘FINEC witwassen en terrorismefinanciering’ vallen de samenwerkingsverbanden die zich richten op 

de bestrijding van witwasconstructies en/of constructies die terroristische activiteiten stimuleren. 

Onder de noemer ‘FINEC fraude’ vallen de samenwerkingsverbanden die zich richten op overige 

financiële delicten, zoals verzekeringsfraude en corruptie. 
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Verschillende vormen van samenwerking 

Het is volgens ons belangrijk om bij de resultaten onderscheid te maken tussen meer structurele 

vormen van samenwerking en ‘ad hoc samenwerkingen’. Omdat de vorm van samenwerking kan 

verschillen, is tevens gekozen voor een categorie ‘ad hoc samenwerkingen’. Dit betreffen 

samenwerkingen die vaak beperkt zijn in de mate waarin de partijen met elkaar in contact staan en/of 

die zijn opgericht voor kleinere, kortdurende projecten (Meerts, 2019b).  

Deze review gaat over publiek-private samenwerking, maar samenwerkingen tussen publieke 

partijen bestaan soms al langer en monden soms uit in publiek-private samenwerkingsverbanden 

wanneer ook private partijen bij deze samenwerking worden betrokken. Ook kan in algemene zin 

worden geleerd van ervaringen bij publiek-publieke samenwerking. Daarom is er een aparte categorie 

met een aantal relevante publiek-publieke samenwerkingen toegevoegd. De publiek-publieke 

samenwerkingen zijn opgenomen in de tabel, omdat in het verleden is gebleken dat dergelijke 

samenwerkingen zich kunnen door-ontwikkelen naar een publiek-privaat samenwerkingsverband, 

zoals dat bijvoorbeeld is gebeurd bij het Vastgoed Intelligence Center. Dit is vervolgens in een publiek-

private vorm gegoten met de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (Financial Intelligence 

Unit, 2014).  

 

Opzet overzichtstabel: vier kolommen met naam PPS, inhoud, resultaten/effect en typering PPS 

De overzichtstabel in deel 2 van dit rapport bestaat uit vier kolommen. In de eerste kolom wordt de 

publiek-private samenwerking benoemd (en wordt ‘geen politie’ toegevoegd in gevallen waarbij de 

politie geen formele partner is). In de tweede kolom wordt de inhoud van de samenwerking 

besproken, namelijk wie de deelnemers zijn, wat het doel is van de samenwerking en op welke manier 

dit gepoogd wordt te bereiken. In de derde kolom wordt ingegaan op wat in de literatuur is gebleken 

over de geboekte resultaten van de samenwerking. In een enkel geval, namelijk bij de Fraudehelpdesk, 

is een specifiek evaluatieonderzoek uitgevoerd. Dit is dan tevens verwerkt in deze kolom. 

In de laatste kolom worden de samenwerkingen getypeerd. Dat wil zeggen dat op basis van de 

informatie uit de literatuur, zoals verwerkt in de eerste drie kolommen, is bepaald van wat voor 

publiek-private samenwerking sprake is. Deze typeringen zijn dus afgeleid uit de voor dit onderzoek 

verkregen data en niet bepaald aan de hand van eerdere theorieën. Dit betreft daarmee een inductieve 

redenering (Van Staa & Evers, 2010). De samenwerkingsverbanden worden aangeduid met één of 

meer van de volgende typeringen. De typeringen sluiten elkaar dus ook niet uit en een publiek-private 

samenwerking kan daarmee tot verschillende typen behoren: 
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▪ Wederzijdse informatie- en kennisdeling: in dit geval is een samenwerking primair 

gericht op intelligence en het delen van informatie door de betrokken partners (een 

voorbeeld is: ECTF); 

▪ Ondersteuning publieke instanties: hierbij heeft de private partner een primair 

ondersteunende rol ten opzichte van de publieke partner (een voorbeeld is: LMIO);  

▪ Geen specifieke rol private partij: in dit geval ontvangt de private partij voornamelijk 

kennis/expertise vanuit de publieke partij, zodat awareness wordt gecreëerd die de 

samenwerking met de publieke partij positief moet beïnvloeden (een voorbeeld is: 

TFP); 

▪ Rol private en publieke partijen projectafhankelijk: hierbij staan de rollen van de 

private en publieke partijen niet vast, maar is dit afhankelijk van het project waaraan 

wordt gewerkt (een voorbeeld is: CSA). 

 

Korte samenvatting in zeven grafieken (Bijlage 2) 

Na de overzichtstabel zijn de tabelgegevens in zeven grafieken overzichtelijk weergegeven. In de 

grafieken is na te gaan hoeveel publiek-private samenwerkingsvormen onder welke categorie of 

typering vallen, wat voor resultaten tot op heden zijn geboekt en wat aandachtspunten zijn voor de 

publiek-private samenwerkingen volgens de literatuur. Ook de resultaten en aandachtspunten zijn 

afgeleid uit de gegevens in de tabel. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat in de figuren geen 

gegevens zijn meegenomen over publiek-publieke samenwerkingen. Al met al biedt de tabel een 

uitgebreid overzicht van de publiek-private (ad hoc) samenwerkingsverbanden die uit onze 

literatuurreview naar voren zijn gekomen, terwijl de grafieken alles omtrent deze 

samenwerkingsverbanden nog eens verkort in cijfers weergeven. 
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3 – Knelpunten en succesfactoren van publiek-private samenwerking 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de knelpunten en succesfactoren voor het slagen van een 

publiek-private samenwerking die zijn gebleken uit de literatuur. Op deze manier is gepoogd een 

antwoord op de tweede onderzoeksvraag te formuleren.  

Het oprichten en in stand houden van een samenwerkingsverband is geen eenvoudige opgave, 

omdat meerdere obstakels zich op de weg kunnen bevinden. Uit wetenschappelijk onderzoek is 

gebleken dat er verschillende knelpunten bestaan op het gebied van zowel publiek-private ad hoc 

contacten als publiek-private structurele relaties (Van Steden & Meijer, 2018; Meerts et al., 2021). De 

ad hoc contacten betreffen de meer zaaksgerelateerde samenwerkingen waarbij in veel gevallen 

sprake is van eenzijdige informatieoverdracht, namelijk van privaat naar publiek. Ook kan in deze 

gevallen sprake zijn van wederzijdse informatiedeling, waarbij de publieke partij – vaak meer algemene 

– informatie doorstuurt naar de betrokken private partij, zoals wanneer een doorzoeking gepland 

staat. In enkele gevallen worden ook te ondernemen acties met de private partijen besproken, in dit 

geval is sprake van meer verregaande ad hoc relaties (Meerts, 2019a).  

Indien sprake is van langdurige, bestendige vormen van samenwerking, kan worden gesproken 

van een structurele samenwerking. Dergelijke samenwerkingen worden vaak expliciet gebruikt om 

informatie uit te wisselen (Meerts et al., 2021). De afgelopen jaren is op het gebied van deze 

structurele samenwerkingen veel vooruitgang geboekt. Zeker op het gebied van de bestrijding van 

witwassen en terrorismefinanciering zijn verschillende interessante publiek-private samenwerkingen 

opgetuigd, zoals het Financieel Expertise Centrum (FEC), het Anti Money Laundering Center (AMLC) en 

de Serious Crime Taskforce (SCTF) (Den Boer, 2020). 

 

3.1 – Knelpunten 

Veel vormen van samenwerking worden in de volksmond ‘samenwerking’ genoemd, maar wanneer 

meer wordt ingezoomd op deze samenwerking, kan worden gesteld dat deze samenwerkingen de 

naam ‘samenwerking’ niet verdienen, omdat dit zeer stroef verloopt (Meerts, 2019a). Zoals benoemd 

is het in stand houden van dergelijke ad hoc en/of structurele samenwerkingen geen eenvoudige taak 

vanwege verschillende knelpunten die bestaan op het gebied van publiek-private samenwerking. Een 

aantal bekende knelpunten die meermaals terugkomen in de literatuur zijn bijvoorbeeld het bestaan 

van uiteenlopende belangen, een gebrek aan vertrouwen en wederkerigheid en de beperkende rol van 

juridische mogelijkheden tot informatiedeling (Van Steden & Meijers, 2018; Meerts, 2019a). Meerts, 

Huisman en Kleemans (2021) behandelen deze knelpunten ook, maar nemen dit mee in een zestal te 

onderscheiden knelpunten die zijn gebleken uit hun onderzoek naar de werking van publiek-private 
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samenwerkingen door middel van casusanalyses en interviews met publieke en private onderzoekers 

op het gebied van financieel-economische criminaliteit en cybercrime. 

 Ten eerste kan de beheersbaarheid van een (structurele) samenwerking als knelpunt worden 

ervaren. Een vraag die zich voordoet binnen publiek-private samenwerkingen is of de samenwerking 

genoeg oplevert voor alle betrokken partijen en in hoeverre een samenwerking beheersbaar blijft. Dit 

betreft echter niet echt een op zichzelf staand knelpunt, omdat de beheersbaarheid in verband staat 

met zaken als vertrouwen en wederkerigheid. Wanneer er bijvoorbeeld geen vertrouwen is vanuit de 

betrokken partijen richting elkaar, is het noodzakelijk dat er voldoende regels worden opgesteld in 

bijvoorbeeld de vorm van een convenant, zodat een samenwerking beheersbaar blijft. Het probleem 

is echter dat op het moment dat er te veel regels worden opgesteld, en er dus te veel governance is, 

dit in de weg staat van de ontwikkeling van een samenwerkingsverband, zoals dit is gebleken bij de 

Serious Crime Taskforce (Meerts et al., 2021) (Bijlage 1). Deze beheersbaarheid is een zekere uitdaging 

bij de oprichting en instandhouding van publiek-private samenwerkingen (Meerts et al., 2021).  

Het tweede knelpunt is gebrek aan vertrouwen en wederzijds begrip. Vertrouwen is namelijk 

een belangrijke succesfactor, een gebrek aan vertrouwen veroorzaakt moeizaamheid. Dit gebrek uit 

zich onder meer in betrokken partijen die het gevoel krijgen dat voor partners een ander belang de 

boventoon voert en/of dat de personen betrokken bij de samenwerking meer gebruik maken van 

informele contacten vanuit het eigen netwerk in plaats van contacten te leggen via de formeel 

vastgelegde samenwerking. Tevens beïnvloedt het idee van professionaliteit, kennis en expertise van 

de partijen de mate van vertrouwen. Zo kan ten aanzien van professionaliteit het gevoel bestaan dat 

bepaalde partijen niet evenveel medewerking verlenen als andere partijen of kan het idee heersen dat 

informatie wordt achtergehouden door betrokkenen. Een andere vertrouwenskwestie betreft het 

wantrouwen van partijen ten aanzien van wat een andere partij met de gedeelde informatie gaat doen. 

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het Openbaar Ministerie optreedt tegen private partijen, zoals ook 

gebeurd is in de Houston-zaak waarbij de ING in het kader van een transactie een substantiële geldsom 

heeft betaald1 en waarvan de CEO strafrechtelijk wordt vervolgd. Sindsdien zijn banken voorzichtiger 

geworden met informatiedeling, waardoor samenwerken niet wordt bevorderd (Meerts et al., 2021). 

Daarnaast is het ontbreken van wederzijds begrip een vaker gehoord probleem. Zo is de private sector 

ontevreden over het feit dat door hen aangeleverde zaken niet worden geprioriteerd door de politie, 

terwijl de politie de private partners ervan beticht dat zij het capaciteitsprobleem van de politie niet 

 
1 De transactie bestaat uit een punitief gedeelte en een ontneming. Er wordt vaak gesproken van een boete, 
maar dit is juridisch dus niet geheel correct. 
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respecteren. Dit maakt dat de private sector ontevreden is over de samenwerking, omdat ze hier te 

weinig vruchten van plukken (Meerts et al., 2021).  

Dit laatstgenoemde sluit aan bij het derde knelpunt, namelijk de organisatie van de 

strafrechtelijke keten. Door capaciteitsgebrek prioriteren de politie en het OM hun zaken. Dit zorgt 

voor frustratie bij de private partijen, omdat financieel-economische zaken vaak niet worden 

opgepakt. Op het moment dat dit wel gebeurt, vindt dat vaak relatief laat na aanlevering plaats. Soms 

gebeurt dit op momenten dat de private partij het niet meer verwacht, waardoor bijvoorbeeld het 

bewijs tegen de partij inmiddels verouderd is of kwijt is geraakt. Op deze manier is er sprake van een 

moeizaam publiek-privaat contact waardoor een samenwerking (bijna) niet van de grond komt. Dit 

probleem doet zich al voor bij samenwerkingsverbanden zoals de Taskforce Terrorismefinanciering en 

de Fraudehelpdesk. Gemelde ongebruikelijke transacties door de banken of fraudemeldingen door 

burgers en/of bedrijven worden niet allemaal verdacht verklaard of opgepakt door de daarvoor 

bevoegde instanties wegens onder meer een gebrek aan capaciteit (Friperson et al., 2012; Wesseling 

& De Goede, 2018). Ook de bancaire sector stelt dat ongebruikelijke transacties die zij melden aan de 

FIU minimaal worden opgepakt en dat tevens nooit wordt teruggekoppeld wat met deze meldingen is 

gebeurd (Rakké en Huisman, 2020). Tevens zou dit probleem zich mogelijk voor kunnen gaan doen bij 

de Proeftuin Verzekeringsfraude. In principe zou kunnen worden gesteld dat het een gedeeltelijke 

oplossing biedt voor het capaciteitsprobleem, omdat de verzekeraars panklare zaken aan het 

Openbaar Ministerie aanleveren en dus de politie geen onderzoek hoeft uit te voeren. Dit kan echter 

wellicht resulteren in capaciteitsproblemen later in de keten (bij het Openbaar Ministerie of de 

rechtbank). De kans bestaat daarom dat het OM keuzes zal moeten gaan maken in zaken die wel en 

niet (kunnen) worden vervolgd, waardoor zaken aangeleverd door de verzekeraars niet opgepakt gaan 

worden (Meerts et al., 2021). Momenteel bevindt de Proeftuin zich nog in een vroege fase waarin in 

wederzijds overleg slechts een heel beperkt aantal zaken is uitgekozen om voor de rechter te brengen. 

Het is echter denkbaar dat bovenstaande gaat spelen op het moment dat er op grotere schaal gebruik 

wordt gemaakt van de Proeftuin. 

Een vierde knelpunt is de organisatie van de private sector, omdat deze sector is 

gefragmenteerd. In deze sector bevinden zich veel verschillende partijen, waardoor het lastig te 

bepalen is met welke partij het beste samengewerkt kan worden. Bovendien zijn er relatief weinig 

algemene aanspreekpunten, waardoor ook dergelijke instanties niet kunnen worden meegenomen in 

een samenwerking. Verder geldt voor deze sector het commerciële belang als primair belang, 

waardoor tevens sprake is van concurrentie en andere private partners. Aangifte doen is daarom geen 

primair doel voor de private partijen (Meerts et al., 2021). Door uiteenlopende belangen kan 
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samenwerking moeilijk van de grond komen en leiden tot een gevoel van wantrouwen ten opzichte 

van de belangen die leidend zijn voor de private sector (Van Steden & Meijers, 2018; Meerts, 2019a).  

Het vijfde knelpunt richt zich op de bestaande contacten en netwerken van de personen 

betrokken bij een samenwerking. Individuen zijn namelijk geneigd om sneller gebruik te maken van 

bestaande contacten en netwerken, dan de formele samenwerking aan te wenden voor het leggen van 

contact (Kuin & Wilms, 2015). Op korte termijn is dit een praktische oplossing, maar deze ad hoc 

benadering van personen beperkt de ontwikkeling van een structurele samenwerking (Meerts, 2019a; 

Meerts et al., 2021).  

Ten slotte wordt wet- en regelgeving gezien als belangrijk knelpunt voor het mislukken of 

moeizaam verlopen van samenwerkingen (Van Steden & Meijer, 2018). Er worden veel problemen 

ervaren met informatiedeling door de bestaande privacywetgeving; de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Overigens is het daarbij interessant om te benoemen dat algemene 

kennisuitwisseling om van elkaar te leren in principe altijd mag, maar wanneer het aankomt op 

daadwerkelijke informatie-uitwisseling dit ingewikkelder wordt. De privacywetgeving veroorzaakt een 

gebrek aan efficiëntie en snelheid van zowel het strafrechtelijke als het private systeem. Ook de 

commerciële doelen van de private instanties kunnen zo namelijk hinder ondervinden, omdat een 

gebrek aan efficiëntie en effectiviteit afdoet aan de inkomsten die dergelijke instanties vergaren. 

Bovendien geldt voor de AVG dat deze (vrij) onbekend is onder de betrokken partijen, waardoor angst 

en een gebrek aan kennis bestaan over wat wel en niet gedeeld mag worden. Zo is het bijvoorbeeld 

tot op heden nog onduidelijk wat de effecten van de AVG op de werking van de Electronic Crime 

Taskforce zijn (Bijlage 1). Deze angst en gebrek aan kennis kunnen tevens bewerkstelligen dat partijen 

de AVG gebruiken om geen samenwerking aan te gaan (Meerts et al, 2021). Het Nationaal Detectie 

Netwerk (NDN) is een voorbeeld van een groot samenwerkingsverband dat afhankelijk is van de 

informatie afkomstig van alle partijen. Al deze partijen zijn echter gebonden aan verschillende wet- en 

regelgeving, waardoor deze informatie niet altijd gedeeld kan worden, waardoor de samenwerking als 

ineffectief wordt gezien (Boeke, 2016). Ook het Financieel Expertise Centrum zou met deze problemen 

kampen, voornamelijk wanneer de financiële toezichthouders informatie willen delen met de overige 

partners. Discrepanties bij informatiedeling liggen hier op de loer (Van den Broek, 2011). Daarnaast 

wordt door de Taskforce Terrorismefinanciering zelfs gepleit voor een Kaderwet Gegevensverwerking 

die een solide basis biedt voor deze informatiedeling tussen de publiek-private partners, omdat ook 

hier problemen omtrent de wet- en regelgeving bestaan (Wesseling & De Goede, 2018).  

Om de potentiële knelpunten de baas te blijven en een succesvolle samenwerking op te zetten 

of in stand te houden, is het belangrijk om ook te focussen op de succesfactoren die bestaan voor een 

geslaagde samenwerking. Deze succesfactoren zullen in de volgende paragraaf uiteen worden gezet. 
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3.2 – Succesfactoren 

De succesfactoren voor een samenwerking richten zich voornamelijk op de structurele 

samenwerkingen, oftewel de samenwerking op lange termijn. Van Steden en Meijers (2018) 

onderscheiden vier criteria voor het succes van structurele samenwerkingen. Allereerst de gekozen 

structuur van de samenwerking, omdat de samenwerking niet te groot of te klein moet zijn. De vorm 

van een samenwerking dient aan te sluiten bij het probleem dat wordt aangepakt en er moet worden 

bewerkstelligd dat een alle partijen een bepaalde vorm van toewijding tonen. Ten tweede stellen zij 

dat er sprake moet zijn van onderling vertrouwen en wederkerige sociale verhoudingen. Ten derde 

stellen zij dat alle betrokken partijen mede-eigenaar dienen te zijn van het probleem en tevens 

betrokken moeten worden in de besluitvormingsprocessen. Als laatste wordt gesteld dat de betrokken 

partners verantwoording moeten afleggen en dat het maatschappelijke belang van (de aanpak van) 

het probleem de boventoon moet voeren. Aangezien deze succesfactoren zich focussen op de 

structurele samenwerkingen, is het niet op alle typen van samenwerking van toepassing. De ad hoc 

vormen worden in feite vergeten.  

Het onderzoek van Meerts et al. (2021) daarentegen richt zich op verschillende vormen van 

samenwerking en onderscheidt de volgende vier succesfactoren. De eerste succesfactor betreft de 

noodzaak van wederzijdse belangen, een gedeeld doel en gedeelde focus. Dat wil zeggen dat alle 

betrokkenen een belang dienen te hebben bij de aanpak van de problematiek en tevens moet 

unanimiteit bestaan omtrent het te bereiken doel. Dit wederzijdse belang en gedeelde doel kan 

worden bereikt door de vaststelling van een specifieke focus. De samenwerking en het doel ervan dient 

helder gedefinieerd te zijn. Dit is echter niet eenvoudig door de verschillen tussen de belangen die in 

de publieke en private sector worden gediend. Het wordt echter makkelijker, naarmate de gekozen 

structuur van de samenwerking juist is en de aan te pakken problematiek een groot maatschappelijk 

belang heeft. Dat een wederzijds belang, gedeeld doel en specifieke focus verkregen kan worden, is 

gebleken uit de samenwerkingen van de Electronic Crime Taskforce en de Proeftuin 

Verzekeringsfraude. Van deze samenwerkingen geven de respondenten in het onderzoek van Meerts 

et al. aan dat de samenwerking succesvol lijkt te zijn door het voldoen aan deze succesfactor. 

 Ten tweede heeft een samenwerking een groot belang bij het hebben van een netwerk en het 

vertrouwen dat heerst binnen de samenwerking. Waar eerder is gebleken dat een gebrek aan 

vertrouwen een knelpunt is, is het bestaan van onderling vertrouwen een succesfactor (Meerts, 

2019a). Het hebben van een netwerk van bestaande contacten is interessant, omdat door middel van 

deze contacten een samenwerking eenvoudiger kan worden opgebouwd. Men dient echter ook 
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voorzichtig te zijn met het opbouwen van samenwerkingen vanuit de bestaande netwerken. Door de 

meer informele contacten die hierdoor bestaan, is de kans op illegale informatiedeling groter, omdat 

gemakkelijker informatie wordt gedeeld wegens een groter vertrouwen. Tegelijkertijd is deze 

ontwikkeling van het onderling vertrouwen belangrijk voor een succesvolle samenwerking. Kortom, 

het gebruik van eigen netwerken is bij de opbouw van een samenwerking een verstandige keuze, 

omdat het bijdraagt aan onderling vertrouwen. Toch dient hier wel met enige voorzichtigheid te werk 

worden gegaan, omdat de kans bestaat dat regels ten aanzien van informatie-uitwisseling worden 

overtreden (Meerts et al., 2021). De infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen wordt gezien als 

zo’n succesvol netwerk waarbij veel informatie vanuit verschillende databases samenkomt (Maloney 

et al., 2019). Echter geldt ook voor deze samenwerking dat er kansen bestaan tot regelovertreding bij 

de uitwisseling van deze grote hoeveelheden informatie (Lam et al., 2018). 

 Een derde succesfactor voor een samenwerking is het belang van de betrokken individuen bij 

de samenwerking (Meerts, 2019a; Meerts et al., 2021). In een samenwerking moeten de individuen 

werkzaam zijn die bereid zijn een extra stap te zetten om de samenwerking te laten slagen. Oftewel, 

de mensen die bereid zijn tot het werken naar de mogelijkheden in plaats van de mensen die louter 

denken aan de onmogelijkheden. Hier komt echter ook het principe van onderling vertrouwen in terug. 

Op het moment dat een enthousiast individu uitzoekt wat wél mogelijk is, moet dit wel ondersteund 

en vertrouwd worden door de partners. Dit is iets wat volgens de respondenten van het onderzoek 

van Meerts et al. (2021) wel gebeurt bij de Proeftuin Verzekeringsfraude.  

 Ten slotte is goede communicatie en goed verwachtingsmanagement van groot belang. Dat 

wil zeggen dat helderheid moet bestaan ten aanzien van wat de betrokken partijen van elkaar kunnen 

en mogen verwachten. Kort gezegd, er moet sprake zijn van een heldere taakverdeling aan de hand 

van een goede communicatie. Doordat partijen weten wat ze van elkaar kunnen en mogen 

verwachten, kunnen frustraties worden voorkomen. Verwachtingsmanagement uit zich onder meer in 

het feit dat partijen zoals de politie en het OM duidelijk vertolken wat volgens hen reële keuzes zijn 

die worden gemaakt. Daarmee wordt onder meer bedoeld dat bijvoorbeeld de politie helder uiteenzet 

waarom ze bepaalde zaken wel of juist niet oppakken, ook dit voorkomt frustraties bij bijvoorbeeld 

een private partij die voor haar gevoel een panklare zaak heeft aangeleverd. Tevens benoemen de 

respondenten in het onderzoek van Meerts et al. dat goede communicatie en goed 

verwachtingsmanagement kan worden bereikt door laagdrempelige communicatie. Om dat te 

bereiken kan volgens hen gedacht worden aan de oprichting van gezamenlijke locaties voor structurele 

samenwerkingsverbanden, zoals dit het geval is bij de Electronic Crime Taskforce (Meerts et al., 2021).  
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In dit hoofdstuk zijn de knelpunten en succesfactoren van een publiek-private samenwerking 

behandeld. Gebleken is dat voornamelijk op het gebied van wet- en regelgeving problemen worden 

ervaren binnen de samenwerkingen uit deze literatuurreview. Daarnaast bestaan concretere 

voorbeelden van de problemen die worden ervaren door de organisatie van de strafrechtelijke keten. 

Tegelijkertijd zijn ook publiek-private samenwerkingen succesvol gebleken op basis van de informatie 

afkomstig uit de literatuur, omdat dat duidelijke voorbeelden betreffen van samenwerkingen waarbij 

het wederzijdse belang en de gedeelde focus centraal staat. 
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4 – Conclusie: succesvolle samenwerkingsverbanden 

 

Met deze systematische review van de literatuur wordt antwoord gegeven op de volgende twee 

onderzoeksvragen:  

1. Wat is in de wetenschappelijke en grijze literatuur bekend over de inhoud, de processen en 

effecten van publiek-private samenwerkingen op het gebied van financieel-economische 

criminaliteit en cybercrime? 

2. Welke succesfactoren en knelpunten zijn bekend over deze manieren van samenwerking?   

Allereerst was dus het doel om te achterhalen welke publiek-private samenwerkingen bekend zijn in 

de wetenschappelijke en grijze literatuur. Vervolgens is gekeken wat in de literatuur bekend is over 

succesfactoren en knelpunten die zich voor kunnen doen omtrent deze publiek-private 

samenwerkingen.  

 

Publiek-private samenwerkingen ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit en cybercrime 

In totaal zijn uit de literatuur 36 publiek-private samenwerkingen naar voren gekomen die zich richten 

op de aanpak van financieel-economische criminaliteit en cybercrime (Bijlage I). Er bestaan 

verschillende mengvormen van cybercrime en financieel-economische criminaliteit, waardoor de 

samenwerkingen kunnen worden ingedeeld in categorieën die inspelen op onder meer deze 

mengvormen. Zo valt op het gebied van cybercrime een onderscheid te maken tussen publiek-private 

samenwerkingen die zich meer richten op de bestrijding van cybercrime met een financieel oogpunt, 

cybercrime waarbij de aanvallen op andermans computers en/of bestanden centraal staat of 

cybercrime met een seksueel aspect. Tevens bestaan op het gebied van cybercrime samenwerkingen 

die een meer brede focus kennen. Deze samenwerkingen zijn dan veelal gericht op het creëren van 

awareness.  

 Ook op het gebied van financieel-economische criminaliteit zijn verscheidene categorieën te 

onderscheiden. De laatste jaren is substantieel geïnvesteerd op het gebied van de bestrijding van 

terrorismefinanciering en witwassen. Vandaar dat een specifieke categorie is geformuleerd waaronder 

de publiek-private samenwerkingen zijn geplaatst die zich manifesteren op dit vlak. Overige financieel-

economische criminaliteit wordt in de volksmond vaak benoemd als ‘fraude’. De overige 

samenwerkingen zijn dan ook onder een soortgelijke categorie geplaatst. Waar het gros van de 

samenwerkingen structurele samenwerkingen betreft, is ook een drietal typen van ad hoc 

samenwerking te onderscheiden. Deze samenwerkingen zijn minder structureel van aard. Oftewel, 
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deze samenwerkingen zijn van kortere duur en vaak gericht op een specifiek kortdurend probleem. Zo 

is bijvoorbeeld Gamechangers ontwikkeld met het oog op preventie in de periode van het coronavirus. 

 

Vormen van samenwerking 

Veruit de meeste publiek-private samenwerkingen zijn primair gericht op het kunnen uitwisselen van 

informatie en kennis. Door het oprichten van een formele samenwerking wordt het dan mogelijk om 

onderling informatie te delen. Op deze manier komt informatie vanuit de private sector bij de publieke 

sector terecht en vice versa. Daarnaast zijn samenwerkingen te onderscheiden waarbij de private 

actoren voornamelijk een ondersteunende rol hebben ten opzichte van de publieke actoren, waarbij 

de publieke partijen de private partijen voornamelijk adviseren en inlichten over hoe ze bijvoorbeeld 

het best fraudesignalen kunnen herkennen; hier is dus geen specifieke rol voor de private actor 

weggelegd. Als laatste vallen samenwerkingen te onderscheiden waarbij de rol van de partijen 

projectafhankelijk is. Dit wil zeggen dat de rollen van de betrokken partijen niet vaststaan en 

afhankelijk zijn van de casus die zich voordoet. Overigens sluiten de typeringen elkaar niet uit. Het is 

dus ook mogelijk dat een samenwerking in meerdere typeringen tegelijkertijd valt. 

 

Resultaten en aandachtspunten van publiek-private samenwerking 

Ten aanzien van deze publiek-private samenwerkingen is uit de literatuur gebleken dat zowel positieve 

als negatieve resultaten worden ervaren. Positieve zaken die worden ervaren zijn dat de 

samenwerking bijdraagt aan de opsporing van criminelen, dat er meer meldingen worden gedaan 

betreffende ongebruikelijke transacties of vermoedens van fraude, dat de samenwerking wegens 

succes groeit en dat succesvolle interventies worden verricht. Daar tegenover staan echter ook 

negatieve ervaringen, zoals problemen met informatiedeling, het niet opvolgen van meldingen die zijn 

gedaan of de verschuiving van criminaliteit naar een aangepaste vorm. In het gros van de gevallen is 

überhaupt nog weinig tot niets bekend over de effectiviteit van de samenwerking. Dit wordt benadrukt 

door het feit dat er slechts één effectevaluatie is uitgevoerd naar een publiek-private samenwerking 

op het gebied van financieel-economische criminaliteit. Over de uiteindelijke effecten van deze 

samenwerkingen is in de literatuur dus relatief weinig bekend. 

Uit de huidige systematische literatuurreview is dan ook gebleken dat het oprichten en in stand 

houden van een publiek-private samenwerking een lastige opdracht is die aandacht en toewijding 

vergt. Een publiek-private samenwerking kan tegen een aantal problemen aanlopen, wat veroorzaakt 

dat een samenwerking niet van de grond komt of in een later stadium niet de vruchten afwerpt waar 

in eerste aanleg op ingezet was.  
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Knelpunten 

Uit de literatuur is gebleken dat knelpunten waar een samenwerking mee te maken kan krijgen, 

betrekking kunnen hebben op de beheersbaarheid van de samenwerking en/of een gebrek aan 

vertrouwen en wederzijds begrip binnen de samenwerking. Ten tweede kan in sommige gevallen ook 

de organisatie van de strafrechtelijke keten als last worden ervaren, evenals het feit dat de private 

sector voor problemen kan zorgen. Ten derde kan het gebeuren dat personen betrokken bij een 

samenwerking eerder gebruik maken van hun eigen (meer informele) netwerk, waardoor de gebaande 

paden van de formele samenwerking worden overgeslagen, waardoor de samenwerking bemoeilijkt 

wordt. Ten slotte remt de huidige wet- en regelgeving de ontwikkeling van een geoliede wijze van 

informatie-uitwisseling. De privacywetgeving is voor velen te onbekend of wordt als reden gebruikt 

om een samenwerking niet te kunnen en/of durven aan gaan. Dergelijke knelpunten kunnen 

overwonnen worden, maar daarvoor is het noodzakelijk dat er wordt gefocust op de factoren die het 

succes van een samenwerking beïnvloeden. 

Samenvattend lijken de publiek-private samenwerkingen die naar voren komen uit de 

literatuur voornamelijk problemen te ervaren op het gebied van informatiedeling door de bestaande 

wet- en regelgeving. Bovendien zijn er voorbeelden gevonden van samenwerkingen die problemen 

ondervinden door de organisatie van het strafrechtelijke systeem. 

 

Oplossingen en succesfactoren 

Tenslotte zijn uit de literatuurreview ook enkele voorwaarden voor succesvolle publiek-private 

samenwerking afgeleid. Allereerst is het van belang dat binnen een samenwerking wederzijdse 

belangen, een gedeeld doel en gedeelde focus bestaan. Het is dus belangrijk dat het doel van de 

samenwerking en hoe dit te bereiken helder is afgesproken. Ten tweede kunnen de bestaande 

netwerken juist ook aangewend worden om in eerste aanleg een samenwerking mee op te bouwen, 

omdat op deze manier het principe van onderling vertrouwen al wordt bereikt. Ten derde dienen de 

betrokken personen bij de samenwerking gemotiveerde en enthousiaste werknemers zijn die een 

extra stap willen zetten om een samenwerking te laten slagen. Als laatste is het belangrijk dat de 

betrokken partijen goed communiceren, zodat onder meer verwachtingen helder naar elkaar worden 

uitgesproken. Door een duidelijke taakverdeling aan te houden en acties goed te onderbouwen 

worden frustraties voorkomen. 



1 – Overzichtstabel publiek-private samenwerkingen FINEC en Cybercrime 

Publiek-Private 

Samenwerkingsvorm 

Inhoud Resultaten / Effect Typering PPS: mate van publiek-

private samenwerking 

CYBER FINANCIEEL 

Electronic Crimes Taskforce 

(ECTF) 

De betrokken partijen zijn de Nationale Politie, het OM, de 

NCSC, de DNB en een aantal grootbanken. Met deze PPS 

wordt beoogd om informatie samen te brengen zodat 

intelligence, interventie en onderzoek wordt versterkt. Het 

doel is dus om de informatiepositie te versterken en om op 

basis van die versterkte intelligence preventieve en 

repressieve maatregelen te treffen tegen digitale bankfraude 

(Veenstra et al., 2013; Boes & Leukfeldt, 2017; Boekhoorn, 

2019) Hiermee betreft de ECTF een intelligence club en geen 

opsporingsclub (Meerts et al., 2021).  

Succesvolle interventies zijn gedaan tegen geldezels en 

phishing sites (Boes & Leukfeldt, 2017). Zo heeft een CC-

team in samenwerking met de ING een script ontwikkeld 

tegen spam-phishing (Boekhoorn, 2019).  

Er heerst een gezamenlijk probleem dat door alle 

convenantpartners als een probleem wordt ervaren. Daarom 

wordt de samenwerking als succesvol ervaren (Meerts et al., 

2021). 

Het feit dat het samenwerkingsverband voornamelijk op 

intelligence gericht is, wordt tevens ervaren als probleem. Zo 

heeft het convenant een verouderde rol, wegens de 

invoering van de AVG (Meerts et al., 2021). 

Wederzijdse informatie- en 

kennisuitwisseling zodat preventieve 

en repressieve maatregelen kunnen 

worden getroffen. 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 

Landelijk Meldpunt 

Internetoplichting (LMIO) 

Een PPS tussen de politie, het OM en Marktplaats. Via dit 

meldpunt worden meldingen ten aanzien van gevallen van 

internetoplichting gedaan. Het LMIO analyseert en legt 

connecties tussen de meldingen, zodat een cluster kan 

worden gevormd. Vervolgens wordt dit cluster verder 

onderzocht door een politieteam waarbij dit cluster is 

ondergebracht (Veenstra et al., 2013; Boekhoorn, 2019). 

Tevens heeft het LMIO een preventieve rol, omdat 

potentiële kopers van een product op de website van het 

LMIO kunnen opzoeken of gegevens van de verkopende 

De politie verwacht nog steeds een hoog dark number. 

Bovendien blijkt uit de cijfers dat veel meldingen bij het 

LMIO niet leiden tot een voorbereidend onderzoek. Uit de 

cijfers van 2016 blijkt: 46.000 meldingen, 7.000 ingetrokken, 

na beoordeling 28.000 meldingen over. Uiteindelijk 346 

dossiers betrekking hebbend op 5.500 aangiften. De helft 

van de zaken leidde tot een schuldigverklaring (Kool, 2017). 

Aangiften bij het LMIO kunnen pas worden gedaan na 

inloggen via DigiD wat mogelijk invloed heeft op het aantal 

aangiften. Daarnaast bestaan ook alternatieven, zoals de 

Het zijn voornamelijk het OM en de 

politie die hier werkzaamheden 

verrichten. Door meldingen van het 

Meldpunt te clusteren en onder te 

brengen bij de politie kunnen 

gepaste maatregelen genomen 

worden. Indien noodzakelijk wordt 

dit gedeeld met de private partners, 

zodat ook zij een belangrijke rol 
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partij bekend zijn bij de politie. Bovendien beoogt het LMIO 

het uit de lucht halen van alle malafide websites, ontvangt 

Marktplaats alle aan Marktplaats gerelateerde meldingen en 

krijgen banken rekeningnummers doorgestuurd die bij meer 

dan 5 aangiften betrokken zijn, zodat die rekeningen 

geblokkeerd kunnen worden (Reep, 2017). 

Fraudehelpdesk, waar het makkelijker is om melding te 

maken dan bij de politie (Reep, 2017). 

kunnen spelen in het voorkomen van 

verdere oplichting. 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 

Ondersteuning publieke instanties. 

Nationaal/Landelijk Skimming 

Point (LSP) 

PPS van de politie, het OM en Equens (banken). Het LSP 

verzamelt en analyseert alle relevante informatie over 

(inter)nationale skimmingzaken. Het LSP voert geen 

zelfstandige opsporingsonderzoeken uit, maar ondersteunt 

het OM en de politie bij het opbouwen van onder meer 

processen-verbaal. Ze verstrekt informatie aan 

onderzoeksteams in zowel Nederland als in het buitenland 

(Leukfeldt et al., 2015). Het LSP fungeert dus als informatie- 

en expertisecentrum voor de politie en het OM en helpt 

deze actoren aan informatie op operationeel niveau (Boes & 

Leukfeldt, 2017).  

Volgens Hagenaars en Bonnes (2014) is het LSP een 

voorbeeld van een effectief samenwerkingsverband, omdat 

binnen deze samenwerking de bankensector en de 

overheidsinstanties gelijke doelen hebben. Het hebben van 

gezamenlijke doelen is van groot belang voor een 

succesvolle samenwerking (Van Steden, 2011; Boes & 

Leukfeldt, 2017). 

De private partners dragen bij aan 

het opbouwen van processen-

verbaal door de politie en het OM. 

Dit doen ze door middel van 

informatiedeling. De informatie van 

de private partijen wordt dus 

gebruikt ter bevordering van de 

processen verbaal. 

Ondersteuning publieke instanties. 

Brede Coalitie ter verstoring 

van Tech Support Scam in 

Nederland (BCTSS) 

PPS tussen Ministerie van Justitie en Veiligheid, het OM, de 

Nationale Politie, de Autoriteit Consument en Markt, 

Microsoft, Teamviewer, KPN, Vodafone/Ziggo, Western 

Union, MoneyGram International, ABN AMRO, ING, 

Rabobank, Volksbank, Verenigde Bitcoinbedrijven 

Nederland. Het doel is om door middel van verstorende 

maatregelen, zoals het blokkeren van telefoonnummers, 

Tech Support Scams tegen te gaan. Bovendien is de 

samenwerking preventief ingesteld, omdat de partijen Tech 

Support Scams pogen te voorkomen door awareness-

campagnes te voeren, of andere vormen van 

publieksinformatie te verstrekken (Intentieverklaring Brede 

Toen de coalitie startte, kwam TSS het meest voor in de 

vorm waarbij men slachtoffer werd van oplichting via de 

telefoon. Sinds de aanpak van de BCTSS is dit gedaald. Wel 

vond een verschuiving plaats naar de vorm waarbij 

slachtoffers zelf op zoek gaan naar het telefoonnummer van 

een helpdesk. Vervolgens komen ze via dit telefoonnummer 

in aanraking met een oplichter (Borwell, 2020). 

Binnen deze samenwerking worden 

private partijen ingezet voor het 

treffen van bepaalde maatregelen. 

Tevens pogen (ook) de private 

partijen awareness-campagnes te 

voeren om te voorkomen dat TSS 

kunnen plaatsvinden. 

Ondersteuning publieke instanties. 
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Coalitie ter verstoring van Tech Support Scams in Nederland, 

2018; Boekhoorn, 2019). 

Business E-mail Compromiser 

(BEC) 

Samenwerkingsverband tussen het OM, de politie, het 

bedrijfsleven en de grootbanken. De samenwerking is gericht 

op het in kaart brengen van het proces van online e-mail 

fraude en op het opwerpen van barrières. Door middel van 

het schrijven van crime scripts en het opwerpen van 

barrières, wordt gepoogd e-mailfraude tegen te gaan 

(Inventarisatie PPS, 2020).  

- Wederzijds informatie- en 

kennisdeling.  

Ondersteuning publieke instanties 

(vb. opwerpen barrières). 

CYBERATTACKS 

Nationaal Detectie Netwerk 

(NDN) 

Faciliteert een proactieve benadering om incidenten te 

detecteren voordat ze daadwerkelijk plaatsvinden. Hiertoe is 

een netwerk nodig van organisaties die structureel 

informatie uitwisselen (Boes & Leukfeldt, 2017). Door middel 

van sensoren geïnstalleerd bij verscheidene publieke en 

private organisaties, worden cyberdreigingen gedetecteerd. 

Deze informatie wordt gedeeld over alle betrokken 

organisaties, zodat potentiële slachtoffers gepaste 

maatregelen kunnen nemen om zichzelf te verdedigen tegen 

de dreiging. Het NDN voorziet echter alleen in het signaleren 

van de cyberdreigingen en kan niet onderzoeken wat de 

aanvalsbron is. In bepaalde gevallen kan ook informatie over 

wie is aangevallen en hoe dit is gebeurd, niet gedeeld 

worden, omdat de organisaties die dit delen gebonden zijn 

aan wettelijke kaders (Boeke, 2016). Om proactief 

incidenten te kunnen detecteren voordat ze plaatsvinden, is 

een netwerk nodig van organisaties die structureel 

Vanwege het feit dat in sommige gevallen informatie niet 

volledig wordt gedeeld, omdat het NDN afhankelijk is van 

wat de betrokken organisaties aan informatie leveren en 

deze organisaties weer gebonden zijn aan wettelijke kaders, 

wordt door sommige betrokkenen het NDN als ineffectief 

gezien tegen complexe bedreigingen (Boeke, 2016). 

Inmiddels hebben ruim 100 Rijksoverheidsorganisaties zich 

aangesloten bij het NDN. Het aansluiten van nieuwe 

deelnemers lijkt een gestroomlijnd proces te zijn (NCSC, 

2019). 

In 2018 werd het NDN alleen nog maar gebruikt om het 

internetverkeer van overheidsdiensten te monitoren en niet 

om (buitenlandse) hackaanvallen te herkennen en 

vroegtijdig te stoppen (RTL Nieuws, 2018). 

Zowel publieke als private actoren 

sluiten zich aan bij het NDN. 

Wanneer zij zich aansluiten, wordt 

een sensor geïnstalleerd die 

informatie verschaft over 

cyberdreigingen. Deze informatie is 

in principe dus evengoed afkomstig 

van publieke als private partijen. 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 
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informatie uitwisselen. Het NDN biedt hiervoor een platform 

(Boes & Leukfeldt, 2017).  

 

Hack_Right PPS tussen de politie, het OM, Bureau Halt, Raad voor de 

Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Ministerie van 

Justitie en Veiligheid, bedrijven, wetenschappers en ethische 

hackers. Met behulp van dit programma wordt een 

alternatief straftraject geboden voor jongeren tussen de 12-

23 jaar die voor het eerst voor een cyberdelict worden 

veroordeeld. Het doel is om recidive te voorkomen onder 

deze jongeren en ze door te laten ontwikkelen op 

cybergebied. Daders krijgen dus geen straf, maar een 

leerwerkplek waar ze een soort boetedoen. Kortom, het 

voornaamste doel is het bieden van een alternatief voor 

illegaal hacken, waardoor de doelgroep afstand doet van 

criminaliteit. De publieke partijen leggen de straffen op en 

de private partijen bieden de leerwerkplekken (Van der 

Wagen et al., 2019).  

In 2017 is de pilot Hack_Right van start gegaan. Deze pilot 

duurt nog tot eind 2021. Hack_Right is opgebouwd aan de 

hand van wetenschappelijk onderzoek. Tot het einde van de 

pilot wordt de tijd genomen om de nieuwe interventie te 

testen. Het doel is dat Hack_Right blijft bestaan als integraal 

onderdeel van de betrokken partijen (CCV, 2020). 

Hack_Right is gebaseerd op ‘what works’-beginselen. 

Oftewel, om uiteindelijk te bepalen of dit een effectieve 

interventie is, dient het te voldoen aan deze beginselen (De 

Bruijne, 2018). 

OM en Politie zijn tevreden over de eerste resultaten van de 

proef. Volgend jaar (2019) wordt verdergegaan met de proef 

en daarna wordt uitgebreid geëvalueerd (NOS, 2018). 

Bij Hack_Right wordt de vervangende 

straf opgelegd door de 

strafrechtelijke instanties. Het 

Hack_Right alternatief is echter niet 

mogelijk zonder medewerking van de 

private instanties die voorzien in de 

leerwerkplekken voor de jonge 

delinquenten. 

Ondersteuning publieke instanties. 

NoMoreDDoS PPS waarbij het doel is om DDoS vanuit een maatschappelijk 

en economisch oogpunt te onderzoeken en om te voorzien 

in kennis op basis waarvan aanvallen teruggedrongen of 

gestopt kunnen worden. De PPS bestaat uit vijfentwintig 

organisaties, waaronder: AMS-IX, KPN, Politie, SURF, DNB, 

SIDN, NCSC, Betaalvereniging Nederland, Universiteit 

Twente, NL-ix, Belastingdienst, Agentschap Telecom, 

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland, NBIP-NaWas, 

Vodafone/Ziggo en VNO-NCW. De PPS is opgebouwd in zes 

werkgroepen die ieder een eigen thema omtrent DDoS-

aanvallen behandelen. Op deze manier kan zoveel mogelijk 

kennis worden verzameld en worden overgedragen. Deze 

De DDoS-coalitie heeft inmiddels bewezen van toegevoegde 

waarde te zijn. Deze bestaat uit een grote community en er 

worden grootschalige DDoS-oefeningen binnen deze 

community uitgevoerd. Alle betrokken partijen erkennen de 

noodzaak van de ontwikkeling van een clearinghouse 

(NoMoreDDoS, 2020).  

Het doel is om in 2021 een DDoS clearinghouse – een van de 

pijlers van de coalitie – landelijk operationeel te maken 

(NoMoreDDoS, 2020). 

Door toedoen van de DDoS-coalitie (tegenaanvallen en 

samenwerking) zijn de gevolgen voor bedrijven en 

In de werkgroepen wordt kennis 

gebundeld van zowel de publieke als 

de private partijen. Op deze manier 

vindt wederzijdse kennisdeling 

plaats. 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 
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kennisoverdracht is het centrale doel van het PPS (website 

NoMoreDDos). 

 

organisaties die aangevallen zijn door middel van een DDoS 

beperkt gebleven. Het is echter niet uit te sluiten dat 

bedrijven of organisaties alsnog slachtoffer worden van 

DDoS, omdat de criminelen voortdurend in ontwikkeling zijn 

(NoMoreDDoS, 2020). 

NoMoreRansom “Opsporingsdiensten en IT-beveiligingsbedrijven hebben de 

krachten gebundeld om de activiteiten van cybercriminelen 

die banden hebben met ransomware te verstoren. De "No 

More Ransom" portal is een initiatief van het Team High 

Tech Crime van de Nederlandse politie, Europol's European 

Cybercrime Centre, Kaspersky en McAfee met als doel 

slachtoffers van ransomware te helpen bij het herstellen van 

hun versleutelde bestanden zonder de criminelen te betalen. 

Omdat voorkomen beter is dan genezen richt het project zich 

op het informeren van gebruikers over de werking van 

ransomware en de maatregelen die hiertegen genomen 

kunnen worden. Hoe meer partijen dit project steunen hoe 

beter het resultaat kan worden. Dit initiatief staat open voor 

andere publieke en private partijen.” (website 

NoMoreRansom).  

Tevens zijn verschillende andere partijen betrokken: 

https://www.nomoreransom.org/nl/partners.html 

De NoMoreRansom portal bestaat inmiddels ruim vier jaar. 

In deze vier jaar hebben zich in totaal 163 partners 

aangesloten aan de PPS. In de vier jaar kende de website 4,2 

miljoen bezoekers en zou $632 miljoen geëist losgeld niet bij 

criminelen terecht zijn gekomen (Europol, 2020; Politie, 

2020). 

De private partijen dragen in deze 

samenwerking bij aan de 

ontwikkeling van decryptietools en –

sleutels (Inventarisatie PPS, 2020).  

Ondersteuning publieke instanties. 

CYBER-BREED 

Nationaal Cyber Security 

Center (NCSC) 

Het betreft een samenwerking tussen publieke en private 

belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor de 

bescherming van kritieke infrastructuren. Het NCSC focust 

op monitoring, kennisuitwisseling, preventie en 

incidentbehandelingen van cybercriminaliteit. Het doel van 

Het NCSC heeft verscheidende campagnes gevoerd, zoals 

Alert Online, Bankgegevens en inlogcodes. Tevens zijn ze als 

actor betrokken in andere samenwerkingsverbanden 

(Meulen & Lodder, 2014). 

Door informatie bij elkaar te brengen 

vanuit verschillende publieke en 

private expertises wordt gepoogd om 

gezamenlijk de veerkracht van de 

https://www.nomoreransom.org/nl/partners.html
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het NCSC is het bevorderen van de veerkracht van de 

Nederlandse samenleving op digitaal gebied door middel van 

een gezamenlijke benadering. Dit wil ze bereiken door 

middel van het verzamelen van informatie en expertise 

vanuit de overheid, bedrijven, universiteiten en 

internationale contacten. Ze voorziet veel in advies en het 

creëren van awareness op het gebied van cybercrime, 

voornamelijk aan de Rijksoverheid en overige vitale 

sectoren. Cybersecurity is hun core business (Kaska, 2015; 

Boes & Leukfeldt, 2017; Dewar et al., 2018).  

Nederlandse samenleving te 

bevorderen. 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 

Meldknop.nl “Meldknop.nl is een initiatief van Veilig Internetten in 

samenwerking met het Meldpunt Kinderporno. Aangesloten 

organisaties om de hulpvragen van jongeren te 

beantwoorden, zijn momenteel Helpwanted.nl, 

Vraaghetdepolitie.nl, MiND en Pestweb” 

(www.meldknop.nl). Het betreft een website waar 

informatie over en hulp bij internetproblemen te vinden is. 

De politie ondersteunt dit initiatief. Meldknop.nl verschaft 

informatie over pesten, seks, oplichting en overige lastige 

gevallen. Tevens worden de bezoekers van de website 

doorverwezen naar de juiste organisatie wanneer ze 

antwoord nodig hebben op verdere vragen (Gorissen et al., 

2020).  

Meldknop.nl heeft zo’n 100.000 unieke bezoeken per jaar 

(https://saferinternetcentre.nl/meldknop-nl/). 

Voornamelijk opgezet door publieke 

partijen, maar private partijen 

ondersteunen het initiatief. 

Ondersteuning publieke instanties. 

Nationaal Respons Netwerk 

(NRN) 

Geen politie 

Convenant tussen het Ministerie van Defensie, Financiën, 

Infrastructuur & Waterstaat, Justitie & Veiligheid, Surfnet 

B.V. en VNG Realisatie B.V. Het doel van dit convenant is om 

afspraken vast te leggen over het bevorderen van de 

samenwerking tussen de convenantpartners ten behoeve 

van de eigen taakuitvoering, met als uiteindelijke doel: 1. De 

digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten, 2. 

- Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 

http://www.meldknop.nl/
https://saferinternetcentre.nl/meldknop-nl/
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Gezamenlijk bij te dragen aan de samenwerking, zodat 

tijdens cybersecurityincidenten capaciteiten kunnen worden 

gebundeld, 3. De kennis- en informatiepositie ten aanzien 

van cybersecuritydreigingen te versterken, 4. 

Cybersecuritydreigingen te voorkomen. Hiervoor wordt 

informatie en kennis uitgewisseld, geassisteerd bij 

incidenten, onderling stage en opleiding aangeboden en 

worden technische middelen uitgewisseld (Convenant NRN, 

2020). 

Cyber Security Alliantie (CSA) 

Geen politie 

De CSA is een onafhankelijk netwerk en platform voor PPS 

op het gebied van cybersecurity. De onafhankelijkheid van 

de alliantie maakt dat de uitvoering van de projecten niet 

gelinkt zijn aan specifieke betrokken partijen en dat 

beslissingen binnen die projecten niet worden gemaakt door 

een specifieke actor. Organisaties kunnen zich open 

registreren met projecten en zodoende lid worden van de 

alliantie (Dewar et al., 2018).  

- Afhankelijk van de projecten. Kan 

dus volledig publiek zijn, maar tevens 

publiek-privaat. 

Rol private en publieke partijen 

projectafhankelijk.  

CSIRT Digitale 

Dienstverleners (CSIRT DD) 

Geen politie 

Valt onder het Ministerie van Economische Zaken. De taak 

van het CSIRT DD is om incidentenrapporten van digitale 

dienstverleners te ontvangen. Vervolgens wil het CSIRT de 

economische en sociale schade van de incidenten zoveel 

mogelijk inperken. Bovendien waarschuwen zij andere 

digitale dienstverleners wanneer een bepaald incident 

informatie deelt over een heersende dreiging. Ze werken 

nauw samen met het NCSC bij de uitvoering van haar taken 

en op het gebied van informatiedeling (Dewar et al., 2018). 

- Geen specifieke rol private partij. 

Cyber Security Raad (CSR) 

Geen politie 

Opgericht door het NCSC. De CSR is een onafhankelijke 

adviesraad voor de Nederlandse regering. Ze adviseert over 

de digitale veiligheid van Nederland op aanvraag en op eigen 

“Based on the operating practice of the Cyber Security 

Council so far, the model is perceived to be a success. The 

Council has assumed the role of a connector rather well, and 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 
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initiatief. In de raad werken verscheidene partijen samen die 

verantwoordelijkheid dragen voor de digitale veiligheid van 

het land, zoals NCTV, Min. J&V en KPN, maar ook academici 

van de universiteiten van Tilburg, Delft en Nijmegen 

(Akerboom, 2012; Meulen & Lodder, 2014; Kaska, 2015; 

Dewar et al., 2018). 

has been able to achieve consensus among the diverse and 

often competing interests of different stakeholders.” (Kaska, 

2015) 

Digital Trust Center (DTC) 

Geen politie 

Drie-jaar programma van het Ministerie van Economische 

Zaken dat ondernemers helpt in het beveiligen van hun 

digitale werk. De focus is gelegd op 1,6 miljoen bedrijven in 

Nederland die niet tot de critical industry horen, zoals de 

bankensector, telecomsector, energiesector en watersector. 

Zij werken namelijk samen met het NCSC. DTC staat deze 

bedrijven bij door middel van een digitaal platform met up-

to-date informatie en advies. DTC werkt nauw samen met 

het NCSC, zodat relevante up-to-date dreigingsinformatie 

beschikbaar is voor ondernemers. Bovendien wordt 

samengewerkt met private organisaties, semipublieke 

instanties, regionale clusterorganisaties en kennisinstituten. 

Kortom, de DTC zoekt naar nieuwe manieren waarop 

ondernemers hun digitale gegevens en werkzaamheden 

kunnen beschermen (Dewar et al., 2018).  

- 

 

DTC is een publieke organisatie die 

private organisaties adviseert en 

daarom in eerste aanleg dus 

voornamelijk publiek. 

Geen specifieke rol private partij. 

CYBERSEKS 

Meldpunt Kinderporno (MKP) Op de website www.meldpuntkinderporno.nl kunnen 

mensen melding doen van kinderporno op internet 

(Oerlemans, 2010). Het Meldpunt valt onder het 

Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) (EOKM, 

2019).  

Het aantal meldingen bij het Meldpunt zijn hoog, maar de 

groei van het aantal meldingen is ten opzichte van 

voorgaande jaren afgevlakt. Deze afvlakking van de groei 

heeft ook te maken met een versterkte aanpak tegen online 

kinderporno. Wel wordt nog een enorm aantal aan illegale 

Meldpunt valt onder het EOKM en is 

daarmee voornamelijk publiek, maar 

wordt gesponsord en ondersteund 

door private partijen. 

Ondersteuning publieke instanties.  

http://www.meldpuntkinderporno.nl/
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Overige organisaties die vallen onder het EOKM zijn: 

helpwanted.nl en StopItNow! (EOKM, 2019). 

Private partijen die het EOKM sponsoren zijn onder meer 

KPN, Vodafone en T-Mobile (EOKM, 2019). 

URL’s bekeken, waardoor kinderporno nog steeds een groot 

probleem is (EOKM, 2019; Parool, 2020).  

Inmiddels heeft het Meldpunt een 06-nummer ontwikkeld 

waarmee ook melding gemaakt kan worden van 

kinderporno. Zo kunnen onder andere illegale filmpjes 

meteen doorgestuurd worden naar deze groep (NU.nl, 

2020). 

Sh!tzooi Sh!tzooi is een samenwerking dat sexting preventief wil 

tegengaan. Met het project wordt een interactieve game 

aangeboden in de klas en voorlichting gegeven gericht op 

het verkleinen van de kans op slachtofferschap van sexting. 

De betrokken partijen zijn: Politie Den Haag, 

Welzijnskwartier, Sociaal-TV en Andreas College Katwijk 

(Gorissen et al., 2020; Inventarisatie PPS, 2020; website 

Sh!tzooi).  

Het is onbekend of deze campagne effectief is (Gorissen et 

al., 2020). 

Het project heeft de Hein Roethofprijs gewonnen (CCV, 

2019). 

Het gehele project is in een 

gezamenlijk verband ontwikkeld 

onder regie van de politie. Zowel de 

publieke als private organisaties zijn 

hiervoor nodig geweest. 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 

FINEC WITWASSEN EN TERRORISMEFINANCIERING 

Serious Crime Taskforce 

(SCTF) 

PPS tussen de Nationale Politie, de FIOD, het OM, de FIU-NL 

en de vier grootbanken met als hoofddoel de bevordering 

van informatie-uitwisseling tussen de publieke en private 

partijen, zodat serious crime wordt opgespoord en vervolgd 

enerzijds en zodat de integriteit van de financiële sector 

door ontwikkeld en wordt gewaarborgd anderzijds. Tevens 

sluiten de DNB, het FEC en de NVB aan bij dit convenant, 

maar zij krijgen geen inzicht in de persoonsgegevens (Den 

Boer, 2020; Convenant SCTF, 2020). Door het verbeteren van 

de mogelijkheid tot het verkrijgen en gebruiken van 

intelligence ten aanzien van crime enablers is het mogelijk 

om leads uit te zetten voor banken en strafrechtelijke 

Om succesvol te kunnen samenwerken dient aan een aantal 

voorwaarden voldaan te worden. Zo dienen de 

samenwerkingspartners elkaar te erkennen als betrouwbaar 

en competent; wederzijds vertrouwen is belangrijk. 

Bovendien is een gezamenlijke doelstelling van groot belang, 

omdat subdoelen van partners de samenwerking negatief 

kunnen beïnvloeden. Bovendien zijn structurele 

voorwaarden belangrijk. Daarom worden convenanten 

gemaakt, zodat verwachtingen en verplichtingen voor iedere 

partner helder zijn (Van der Steen et al., 2016; Den Boer, 

2020). Over het algemeen zijn betrokkenen positief over de 

verwachting van het samenwerkingsverband, maar toch is de 

Om serious crime tegen te gaan 

wordt informatie en kennis gedeeld, 

zodat crime enablers in beeld 

worden gebracht. 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 
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instanties. Daarnaast worden de analytische uitkomsten van 

de informatie gebruikt om integraal te overleggen en te 

leren t.a.v. financiële criminaliteitsdreigingen, zodat gepaste 

bestrijdingsmethoden kunnen worden ontwikkeld (Den Boer, 

2020).  

samenwerking een uitdaging wegens de materie en huidige 

wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving zou er 

namelijk te veel zijn, waardoor er sprake is van een remming 

van de ontwikkeling van het samenwerkingsverband (Meerts 

et al., 2021).  

Anti-Money Laundering 

Center (AMLC) 

Op grond van de Wwft dienen meldplichtige instellingen 

meldingen te doen van ongebruikelijke transacties bij de FIU-

Nederland. De FIU analyseert deze OT’s en voorziet de 

toezichthouders en opsporingsinstanties van informatie over 

deze OT’s. De FIU, Politie, FIOD en het OM kunnen worden 

gezien als de centrale organisaties die witwassen bestrijden. 

Witwassen is een complex systeem, waardoor tevens is 

gekozen voor een brede/geïntegreerde aanpak. Het AMLC is 

daar een voorbeeld van (Rinkes & Nelemans, 2020). Zij levert 

een bijdrage aan de bestrijding van witwassen door middel 

van het formuleren van nieuwe witwastypologieën, 

fenomeenbeschrijvingen, projecten en het opstarten van 

witwasonderzoeken (Verhaert, 2016; website AMLC). Dit 

opstarten van een witwasonderzoek doet het AMLC door 

informatie over feiten en verdachten te verzamelen. 

Daarnaast kijken ze naar de financiële en maatschappelijke 

gevolgen bij vervolging, de haalbaarheid en 

bewijsmogelijkheden van het onderzoek. Het AMLC maakt 

dus een eerste stap in een potentieel opsporingsonderzoek 

(Rinkes & Nelemans, 2020). Al met al draagt het AMLC 

enerzijds bij aan opsporingsonderzoeken en anderzijds 

creëert zij een kennis- en informatieplatform. Binnen dit 

platform bundelen alle betrokken partijen hun krachten en 

kennis om witwassen te kunnen bestrijden (Verhaert, 2016; 

Van der Veen & Heuts, 2017). 

Kijkend naar de website van het AMLC en het actuele nieuws 

dat daar wordt geplaatst, lijkt het erop dat het AMLC 

inmiddels een centrale rol heeft verworven in het 

opsporingsproces van financieel-economische criminaliteit. 

Dit blijkt tevens uit het rapport van Van der Knoop en 

Rollingswier (2015). 

Tijdens het vooronderzoek 

uitgevoerd door het AMLC kan 

informatie gebruikt worden 

afkomstig vanuit private partijen. 

Ondersteuning publieke instanties. 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 
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Financieel Expertise Centrum 

(FEC) 

PPS tussen de Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, 

FIOD, De Nederlandsche Bank, FIU-Nederland, Politie en het 

OM. Het doel van de samenwerking is het versterken van de 

integriteit van de financiële sector door onderlinge 

samenwerking te stimuleren en te vergroten door het 

uitwisselen van informatie, kennis, vaardigheden en 

inzichten (Van den Broek, 2011; FEC-Convenant, 2014). 

Op het gebied van de wetgeving die van toepassing is op de 

uitwisseling van informatie bestaat een enorme diversiteit. 

Dit verhoogt de kans op discrepanties wanneer het aankomt 

op informatie-uitwisseling. Dit geldt voornamelijk op het 

gebied van informatiedeling tussen de financiële 

toezichthouders en de overige FEC-partners (Van den Broek, 

2011). Van den Broek (2011) stelt daarom de vraag of in alle 

gevallen bij informatiedeling daadwerkelijk het doel van de 

samenwerking wordt nagestreefd. Daarentegen is het FEC 

behoorlijk transparant in de informatie die zij deelt, behalve 

op het gebied van operationele informatie. Daarnaast 

bestaat de mogelijkheid om het FEC te toetsen aan of zij de 

regels heeft gevolgd (Van den Broek & Popping, 2013). 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 

Infobox Crimineel en 

Onverklaarbaar Vermogen 

(iCOV) 

 

Dit is een overeenkomst met het oog op informatiedeling 

tussen de politie, belastingdienst, het OM, CJIB, de DNB, de 

douane, de FIOD, de FIU en overige strafrechtelijke actoren. 

iCOV handelt als een centrale data-verzamelaar met 

analytische capaciteit, die vanuit deze data intelligence 

producten oplevert, risico-indicatoren ontwikkelt en witwas- 

en fraudeconstructies ontdekt. Het doel van iCOV is het 

detecteren van illegale winsten door middel van 

samenwerking en het verkrijgen van inzicht in netwerken 

van criminelen en transacties. Door informatie samen te 

brengen van de verschillende netwerkpartners kunnen 

gerichte onderzoeken uitgevoerd worden en criminele 

netwerken bloot worden gelegd (Brinkhoff, 2017; Maloney 

et al., 2019; Van der Veen & Heuts, 2017). iCOV voorziet 

onder meer in iRVI’s. Dit zijn overzichten van het vermogen 

en de inkomsten van een subject op basis van relevante 

gegevens waar iCOV over beschikt. Deze iRVI’s dragen 

Volgens Maloney et al. (2019) is de beste manier van 

informatiedeling om zoveel mogelijk data beschikbaar te 

stellen aan de FIU en andere instanties die zich bezig houden 

met de bestrijding van Anti-Money Laundering. Hierbij dient 

echter wel rekening te worden gehouden met 

privacywetgeving. De implementatie van deze beste manier 

van informatiedeling is iCOV (Maloney et al., 2019). De 

kracht van iCOV is namelijk dat het informatie uit allerlei 

databases kan combineren. Bovendien heeft iCOV 

beschikking over open bronnen. Het nadeel is echter dat niet 

alle informatie zomaar mag worden gedeeld. Voordat er 

sprake is van informatiedeling, moet er sprake zijn van een 

concrete verdenking en een vordering van de OvJ (Lam et al., 

2018). 

“In ieder geval is de potentie van de producten van iCOV bij 

de bestrijding van witwassen groot. Ze leveren, naast de 

politiedata, mogelijkheden op om signalen van witwassen te 

Ondersteuning publieke instanties. 
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voornamelijk bij aan het traceren van vermogen (Knoop & 

Rollingswier, 2015).  

verrijken en verdenkingen beter te onderbouwen. Eén van de 

belangrijke winstpunten van iCOV is dat met de 

dienstverlening veel tijd wordt bespaard van de 

opsporingsdiensten.” (Knoop & Rollingswier, 2015). 

Uit tevredenheidsonderzoek is gebleken dat de deelnemers 

van iCOV, iCOV beoordelen met een 7,5, vooral vanwege de 

snelheid waarmee zaken worden aangepakt. De 

themaonderzoeken worden echter minder gewaardeerd, 

deze duren te lang en leiden niet tot de gewenste 

uitkomsten. De doelstelling vanaf 2016 luidt: het jaarlijks in 

beslag nemen van ruim 100 miljoen euro aan crimineel 

vermogen. Dit is daarvoor in 2014 en 2015 al ruimschoots 

behaald (Olsthoorn, 2016). 

Terrorismefinanciering 

Taskforce 

Een PPS waarin de Politie, het OM, FIU-NL en de FIOD 

samenwerken met de ABN AMRO, ING, Rabobank, 

Volksbank, Triodos Bank en AEGON. Ook sluiten de DNB, 

NVB en het FEC aan, maar zij ontvangen geen 

persoonsgegevens. Binnen deze Taskforce worden namelijk 

signalen en daarbij behorende persoonsgegevens gedeeld 

(Van der Veen & Heuts, 2020; Wesseling & De Goede, 2018). 

Het doel van het convenant is financial intelligence in de 

strijd tegen terrorismefinanciering, zodat zowel de veiligheid 

van Nederland als de integriteit van de financiële sector 

wordt beschermd. Door de PPS kan terrorismefinanciering 

preventief en strafrechtelijk aangepakt worden. Ten 

behoeve van deze samenwerking wordt informatie gedeeld 

en verwerkt. Onder deze informatie vallen ook 

persoonsgegevens, dit wordt binnen de wettelijke kaders 

gedeeld (Terrorismefinanciering Taskforce Convenant, 2019). 

Deelnemers van de Taskforce zijn vooralsnog positief. 

Desalniettemin wordt niet iedere ingebrachte OT afkomstig 

vanuit de Taskforce verdacht verklaard door de FIU. 

Bovendien stelt de Taskforce zelf dat voornamelijk op het 

gebied van informatiedeling nog ruimte voor verbetering 

bestaat, zo wordt gepleit voor een Kaderwet 

Gegevensverwerking die een solide basis biedt voor deze 

informatiedeling tussen de publiek-private partners 

(Wesseling & De Goede, 2018). 

Binnen de Taskforce worden signalen 

en persoonsgegevens uitgewisseld 

die mogelijk duiden op terroristische 

activiteiten. 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 
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Financieel Expertise Centrum 

– Terrorisme Financiering 

(FEC-TF) 

Een project tussen de FEC-partners, de IND, Douane en de 

Belastingdienst Toeslagen. De doelstelling van het FEC-TF 

bestaat uit het in kaart brengen van financiële netwerken 

van de partijen en personen die in verband kunnen worden 

gebracht met terrorisme, het opstellen van 

interventiestrategieën wanneer daar aanleiding toe is door 

het verkregen inzicht, het in kaart brengen en formuleren 

van typen en soorten terrorismefinanciering en deze delen 

met de financiële sector (Wesseling & De Goede, 2018; Van 

der Veen & Heuts, 2019). 

Op juridisch gebied biedt het FEC-convenant voldoende 

rechtsgrond. De vraag is echter of de hoeveelheid informatie 

die bij elkaar wordt gebracht voldoende proportioneel is. 

Tevens maakt dat, doordat er sprake is van vele 

informatiestromen, dat de kans op onzorgvuldigheid wordt 

verhoogd (Wesseling & De Goede, 2018). 

Ondersteuning publieke instanties. 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 

Commissie Meldplicht 

Ongebruikelijke Transacties 

Geen politie 

In de Wwft is bepaald dat er een Commissie bestaat inzake 

de meldingsplicht ongebruikelijke transacties (Art. 21 Wwft 

lid 1). Deze commissie treedt periodiek in overleg met 

vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie & 

Veiligheid en het Ministerie van Financiën over de inrichting 

en uitvoering van de meldingsplicht en de vaststelling van 

indicatoren aan hand waarvan wordt beoordeeld of er 

sprake is van een ongebruikelijke transactie (Art. 15 lid 1 

Wwft; Art. 21 lid 2 Wwft). Onder de Commissie vallen 

koepelorganisaties van meldingsplichtige instellingen, Wwft-

toezichthouders, het OM, de FIU-NL en vertegenwoordigers 

van J&V en Financiën (Van der Veen & Heuts, 2020). 

- 

 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 

Toezichthoudersoverleg 

(THO) 

Geen politie 

Bij het THO komen de Wwft-toezichthouders (AFM, DNB, 

BFT, BT Wwft, KSA, NOvA), het Ministerie van Financiën en 

de FIU-NL bijeen. Bij deze overleggen worden onderwerpen 

als terrorismefinanciering besproken aan de hand van 

relevante casuïstiek en/of jurisprudentie. Vervolgens worden 

aandachtspunten omtrent het toezicht, de samenwerking, 

de strategie en/of aanpak besproken, wordt de manier 

waarop de Wwft moet worden nageleefd besproken en 

- 

 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 
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worden de obstakels die worden ervaren bij het toezicht 

besproken (Wesseling & De Goede, 2018). 

Terrorismefinanciering 

Platform (TFP) 

Geen politie 

Platform gestart door de NVB en de FIU-NL. Binnen dit 

platform delen de betrokkenen kennis over thema’s, 

fenomenen, en typologieën met de vier Nederlandse 

grootbanken. Het doel achter dit platform is om de kwaliteit 

en effectiviteit van de gemelde transacties te vergroten. 

Tevens geeft de FIU feedback op de gemelde ongebruikelijke 

transacties (OT’s). Dergelijke samenwerkingen kent de FIU 

overigens meer. Zo heeft de FIU ook een samenwerking met 

de Nederlandse Vereniging van Geldtransactiekantoren 

(NVGTK) (Wesseling & De Goede, 2018).  

De samenwerking heeft geleid tot meer gemelde OT’s met 

betrekking tot een vermoeden van terrorismefinanciering. 

Volgens de betrokken partijen heeft dit geleid tot meer 

waardevolle meldingen die uiteindelijk als verdacht zijn 

bestempeld door de FIU (Wesseling & De Goede, 2018). 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 

Aanpak Corruptie 

Geen politie 

Samenwerkingsverband dat is voortgekomen uit het FEC. Het 

betreft een samenwerking tussen de FIOD, de 

Belastingdienst, de FIU en de ABN AMRO, Volksbank, 

Rabobank en ING met als doel de preventie en detectie van 

corruptie door banken. Dit proberen de betrokkenen te 

bereiken door middel van de uitwisseling van kennis en 

expertise. Bovendien is een set ‘corruptie-indicatoren’ 

samengesteld. Door deze kennis te bundelen kan de bank 

haar poortwachtersfunctie beter uitvoeren en kan corruptie 

effectiever worden aangepakt (Inventarisatie PPS, 2020).  

Problematisch is wellicht het feit dat de bank in deze 

samenwerking ook zelf een partij is die corruptie juist kan 

faciliteren (Inventarisatie PPS, 2020). 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling.  

FINEC FRAUDE 

Fraudehelpdesk PPS in de vorm van een telefonische hulplijn die ervoor is 

bedoeld om burgers en bedrijven te behoeden voor 

oplichting en/of te helpen in de fase na een eventuele 

oplichting. De Fraudehelpdesk is in beginsel dus preventief 

ingesteld. Partijen die zijn betrokken bij deze helpdesk zijn 

De Fraudehelpdesk is in 2011 opgericht en sindsdien zijn 

11.000 meldingen gedaan met betrekking tot fraude (Bloem 

& Harteveld, 2012). Door de vindbaarheid van de 

Fraudehelpdesk, de specifieke kennis over fraude en hun 

begrip van de situatie, speelt ze een belangrijke rol in de 

Voornamelijk publiek.  

Ook kan de politie informatie over 

verdachten vorderen (Inventarisatie 

PPS, 2020). 
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het Ministerie van Justitie & Veiligheid, de Nationale Politie, 

het Steunpunt Acquisitiefraude, de Autoriteit Financiële 

Markten, MKB-Nederland, Reclame Code Commissie, VNO-

NCW en het Meldpunt Cybercrime (Bloem & Harteveld, 

2012). 

erkenning voor slachtoffers als slachtoffer. Deze erkenning 

vinden ze wel bij de Fraudehelpdesk en niet bij de politie 

(Borwell, 2020). 

Evaluatieonderzoek: het merendeel van de doelgroep van de 

Fraudehelpdesk wordt bereikt en is tevreden over de 

afhandeling van meldingen door de Fraudehelpdesk. 

Bovendien wordt het merendeel van de melders 

doorverwezen naar de juiste instantie. Het is echter 

onduidelijk in hoeverre daadwerkelijk aangifte wordt gedaan 

bij deze instantie. Wel is helder dat de opvolgende instanties 

niet altijd vervolg geven aan de meldingen, omdat ze deze 

niet allemaal kunnen oppakken. Kortom, de Fraudehelpdesk 

is een centraal punt waar burgers en bedrijven terecht 

kunnen met vragen over fraude, maar het is onduidelijk in 

hoeverre dit bijdraagt aan de fraudepreventie (Friperson et 

al., 2012). 

Geen specifieke rol private partij. 

Proeftuin Verzekeringsfraude PPS van het OM, de Nationale Politie, Zorgverzekeraars 

Nederland en de Vakbond voor Verzekeraars om 

verzekeringsfraude tegen te gaan (Meerts, 2019a). De focus 

in deze samenwerking ligt op het versterken van de 

preventie en signalering van verzekeringsfraude. Hiervoor 

draagt iedere partner aan de samenwerking bij door middel 

van de eigen kennis- en informatiepositie. Op basis van deze 

kennis en expertise worden periodieke analyses uitgevoerd 

die inzicht verschaffen in de aard en omvang van fraude, de 

fraudegevoeligheden van producten, processen en 

regelgeving en worden eventuele preventieve maatregelen 

duidelijk. Intelligence speelt dus een vooraanstaande rol. 

Daarnaast dient iedere partner aan de hand van zelf 

ontwikkelde initiatieven fraude te ontmoedigen (preventie). 

Het OM is in twee strafrechtszaken omtrent 

verzekeringsfraude niet ontvankelijk verklaard, omdat de 

opsporing en dossiervorming (gedeeltelijk) door 

verzekeraars zijn gedaan; dit betreft volgens de rechter geen 

opsporing in de zin van de wet (Rechtbank Rotterdam, 

2019). Het OM gaat hiertegen in beroep (Telegraaf, 2019).  

Hoewel er nog geen succes is geboekt met deze 

samenwerking, kan het bij succes wellicht een interessante 

basis bieden voor soortgelijke samenwerkingen in de 

toekomst. Hierdoor wordt veel werk door de 

particuliere/private onderzoeker gedaan en niet meer door 

de politie. Tegelijkertijd kan dit de werkdruk voor het OM 

wel weer verhogen (Meerts et al., 2021). 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling (vb. periodieke 

analyses). 

Ondersteuning van de publieke 

instanties (vb. direct aanleveren 

dossiers OM). 



35 
 

Bovendien wisselen de partners operationele informatie uit, 

zodat de kans op detectie van fraude wordt verhoogd 

(detectie) (Convenant Samenwerking aanpak 

verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit, 2017). Op 

basis van dit convenant kunnen verzekeraars zonder, of met 

minimale, tussenkomst van de politie het OM voorzien van 

een fraudedossier, omdat ze expertise en capaciteit genoeg 

hebben en de recherchecapaciteit juist schaars is (InFinance, 

2019).  

Politie – Centrum voor 

Bestrijding van 

Verzekeringscriminaliteit 

Het CBV is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars en 

ondersteunt verzekeraars bij de aanpak van 

verzekeringscriminaliteit. Het CBV bezit informatie van alle 

aangesloten verzekeraars. Vandaar dat de Politie met hen 

een samenwerking is aangegaan om in het geval van 

fraudezaken informatie op te kunnen vragen bij het CBV 

(Inventarisatie PPS, 2020). 

- CBV levert op aanvraag informatie. 

Als wederdienst kan CBV de politie 

vragen om een onderzoek te starten. 

Dit heeft bij de politie echter niet 

altijd prioriteit (Inventarisatie PPS, 

2020). 

Ondersteuning van de publieke 

instanties. 

Nationaal Platform 

Criminaliteitsbeheersing 

Geen politie 

In februari 2012 heeft de Minister van Justitie & Veiligheid 

het Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven naar de Tweede 

Kamer gestuurd. In dit Actieplan wordt fraude als actiepunt 

benoemd, voornamelijk acquisitie- en massmarketingfraude. 

In dit Actieplan ligt de focus op het alarmeren van bedrijven 

en op het opwerpen van barrières. Dit Actieplan is de 

verantwoordelijkheid van het Nationaal Platform 

Criminaliteitsbeheersing (Bloem & Harteveld, 2012). Dit 

betreft een bestuurlijke samenwerking tussen de overheid 

en het bedrijfsleven en werknemers-

/werkgeversorganisaties met als doel de aanpak van 

criminaliteit waar het bedrijfsleven slachtoffer van wordt. 

Betrokken partijen zijn het VNO-NCW, MKB-Nederland, J&V, 

Er zijn verschillende initiatieven opgezet door het NPC, zoals 

het Meld Misdaad Anoniem project dat sinds 2003 landelijk 

is ingevoerd en het project Actieplan Veilig Ondernemen. 

Sowieso ondersteunt het NPC verscheidene publiek-private 

samenwerkingsverbanden (Rooseboom et al., 2006; 

Brinkhoff, 2008). 

Ondersteuning van de publieke 

instanties. 
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Verbond van Verzekeraars, Raad van Hoofdcommissarissen, 

Min. EZ, VNG, Koninklijk Horeca Nederland, NVB, 

Detailhandel, het OM en BZK (Rooseboom et al., 2006). 

Civielrechtelijk 

bestuursverbod 

Geen politie 

Samenwerking tussen het OM en de Kamer van Koophandel. 

Hierbij kan het OM aan de rechter vragen om een frauduleus 

persoon een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen. 

Deze persoon mag dan geen bestuurder of commissaris zijn 

en verkrijgt tevens geen volmacht voor een bepaalde 

periode. Dit wordt geregistreerd bij de KvK. Oftewel, de 

frauduleuze personen kunnen hun frauduleuze praktijken 

niet voortzetten (Inventarisatie PPS, 2020). 

- Eenzijdige verstrekking van 

informatie van de publieke naar 

private partij.  

Geen specifieke rol private partij. 

AD HOC SAMENWERKINGSVERBANDEN 

Gamechangers Gamechangers is een initiatief van de politie opgericht 

tijdens de coronacrisis. Dit initiatief wordt uitgevoerd in 

samenwerking met Deloitte, WeFitter, ESL en Stichting Hack 

in the Class. Het doel achter dit project is preventie. Door de 

coronacrisis zitten jongeren noodgedwongen meer thuis en 

meer online. Hierdoor neemt het risico toe op het plegen 

van een delict. De politie beoogt met dit initiatief verveling 

bij jongeren te voorkomen door jongeren challenges aan te 

bieden in het cyberdomein. Hierdoor zouden ze niet de 

randen van de wet gaan opzoeken (Politie, 2020). 

De campagne is tijdens de coronacrisis verlengd tot 1 juni. 

De reden dat deze verlenging heeft plaatsgevonden, is 

omdat de politie erin is geslaagd om in contact te komen 

met de doelgroep. Bovendien is het initiatief verder 

ontwikkeld, er zijn namelijk nieuwe challenges bij gekomen 

(Politie, 2020). 

Politie komt met het initiatief, maar 

private partijen nodig voor de 

ontwikkeling.  

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 

Bestrijding witwassen bij 

Casino Scheveningen 

Samenwerkingsverband tussen de Politie-eenheid Den Haag 

en het Holland Casino in Scheveningen. Ten behoeve van 

deze samenwerking wordt informatie gedeeld over de 

modus operandi omtrent het witwassen van crimineel 

vermogen via casino’s. Op deze manier wordt gepoogd om 

witwassen te detecteren en/of preventief tegen te gaan. 

- Wederzijdse informatie-uitwisseling 

tussen Holland Casino Scheveningen 

en Politie Den Haag. 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 
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Daarnaast kunnen via deze informatie verdachte personen in 

beeld worden gebracht (Inventarisatie PPS, 2020). 

Project Illegale Wapenhandel 

en Illegale handel in 

medicijnen op internet 

Initiatief dat wordt gesteund door het Programma Aanpak 

Cybercrime (PAC). Dit initiatief betreft een samenwerking 

tussen politie, douane en private partijen waarbij wordt 

gewerkt aan methoden om deze vorm van criminaliteit te 

bestrijden (Stol et al., 2013).  

PAC steunt ruim honderd van zulke initiatieven, zoals het 

Meldpunt Internetoplichting, het Project 

Internetsurveillance en het initiatief dat maatregelen 

ontwikkelde zodat de cybercrimezaken beter werden 

aangepakt door de politie (Stol et al., 2013). Het meldpunt 

internetoplichting betreft inmiddels het LMIO (Veenstra et 

al., 2013; Boekhoorn, 2019). Het PAC richt zich voornamelijk 

op initiatieven die pogen cybercrime te bestrijden (Stol, 

2010). 

Wederzijdse informatie- en 

kennisdeling. 

PUBLIEK-PUBLIEKE SAMENWERKINGSVERBANDEN 

Contraterrorisme infobox 

(CT-infobox) 

 

Een samenwerkingsverband tussen tien organisaties binnen 

het veiligheidsdomein, waaronder de AIV, MIVD, Landelijke 

Eenheid van de Politie, KMar, OM, FIU-NL en de NCTV. 

Binnen deze samenwerking wordt informatie samengebracht 

over netwerken en personen die betrokken zijn bij 

terrorisme (Van der Veen & Heuts, 2020). 

- Publiek 

Taskforce Zeeland/West-

Brabant 

Een samenwerkingsverband dat zich richt op de aanpak van 

onder meer cannabisteelt, synthetische drugs en Outlaw 

Motorcycle Gangs, oftewel op het verstoren van de criminele 

industrie door middel van een integrale bestrijding. 

Bovendien is een doel om de bestuurlijke weerbaarheid te 

vergroten (Broekhuizen et al., 2016; De Middeleer & De 

Ruyver, 2017).  

Conclusie onderzoek Broekhuizen et al. (2016) naar de 

werking van de Taskforce Brabant-Zeeland: Er wordt nog 

onvoldoende samengewerkt met private partners en 

burgers. Dat is volgens de respondenten de belangrijke 

volgende stap in de ontwikkeling van de samenwerking 

omtrent de aanpak van ondermijning. Op die manier komt 

meer informatie beschikbaar, waardoor er sprake is van een 

breder front (Broekhuizen et al., 2016). 

Publiek 
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RIEC-LIEC 

 

Samenwerking tussen het OM, de politie, het lokaal bestuur, 

de Belastingdienst en andere convenantpartners met als 

doel om een bestuurlijke geïntegreerde aanpak op te richten 

tegen georganiseerde misdaad, om gelegenheidsstructuren 

binnen economische sectoren en publieke voorzieningen 

vast te stellen, om handhavingsknelpunten te bestrijden en 

om het openbaar bestuur te ondersteunen met 

beoordelingen op basis van Wet BIBOB (Convenant LIEC, 

2014).  

- Publiek 

Vastgoed Intelligence Center 

(VIC) 

[Het VIC is inmiddels 

doorontwikkeld tot de iCOV. 

Zie pag. 17 voor meer 

informatie] 

 

Publiek-publieke samenwerking tussen de politie, de 

Belastingdienst en het OM met als doel om de operationele 

samenwerking en informatie-uitwisseling te versterken. Het 

doel hierachter is de vervaardiging van strategische, 

tactische en operationele analyses ter ondersteuning van de 

bestuurlijke, fiscale en of strafrechtelijke aanpak van 

georganiseerde criminaliteit in relatie tot criminaliteit in de 

vastgoedsector. Daarnaast is het doel om kennis en expertise 

te versterken op het gebied van vastgoed gerelateerde 

criminaliteit (Convenant VIC, 2008). 

Doorontwikkeld tot iCOV (Brinkhoff, 2017). iCOV is in het 

bovenstaande reeds behandeld. 

Publiek 

Cyber Intel/Info Cel (CIIC) 

(publiek-publiek) 

 

PPS tussen de AIVD, MIVD, Politie, het OM, het NCSC en de 

NCTV. De samenwerking is gericht op het sneller delen van 

informatie betreffende cyberdreigingen en –incidenten, 

zodat de digitale slagkracht van de samenleving wordt 

vergroot en de veiligheid van het digitale domein wordt 

versterkt (Convenant CIIC, 2019). Deze samenwerking 

betreft een fysieke samenwerking, omdat 

vertegenwoordigers van alle partijen op dezelfde locatie 

(NCSC – Den Haag) samenwerken (NOS, 2020). 

- Publiek 
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Knooppunt FINEC 

 

Expertiseknooppunt binnen de Nationale Politie dat streeft 

naar zaakondersteuning, naar het dienen als 

informatieknooppunt en aanspreekpunt en naar strategische 

beïnvloeding (Bloem & Harteveld, 2012). Het Knooppunt 

FINEC levert bijzondere expertise die de Nationale Politie zelf 

niet voorhanden heeft (De Bie, Vynckier & Van der Veer, 

2015). 

- 

 

Publiek 
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2 – Samenvattende grafieken op basis van de overzichtstabel 

 

Grafiek 1: Aantal publiek-private samenwerkingsverbanden per categorie. 

 

 

Grafiek 2: Aantal publiek-private samenwerkingsverbanden per type. 

 

 

Grafiek 3: Aantal publiek-private cyber-samenwerkingsverbanden per type. 
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Grafiek 4: Aantal publiek-private FINEC-samenwerkingsverbanden per type. 

 

 

Grafiek 5: Aantal publiek-private ad-hoc samenwerkingsverbanden per type. 

 

 

Grafiek 6: Resultaten publiek-private samenwerkingsverbanden FINEC en cybercrime. 
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Grafiek 7: Aandachtspunten publiek-private samenwerkingsverbanden FINEC en cybercrime. 
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